
 Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1052367 ΕΞ 27.3.2014 
Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι 

τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά 
πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευμα-
τικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) υπάρχει υποχρέωση παρακρά-
τησης φόρου εισοδήματος, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), 

στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ενώ 
για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε εί-
δους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτι-
κών ή λιμενικών προσόδων, ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί 
της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος.

2. Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχει-
ρηματική δραστηριότητα ως χερσαίοι εμπορευματικοί μεταφορείς, δεν 
εμπίπτουν στις πιο πάνω διατάξεις, διότι δεν συνιστούν ούτε τεχνική, ούτε 
συμβουλευτική υπηρεσία, ούτε υπηρεσία διοίκησης, ούτε παρόμοια υπη-
ρεσία. Συνεπώς, οι αμοιβές που λαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά δεν υπόκει-
νται στην παρακράτηση φόρου της παραγράφου 1 του παρόντος.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

- Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 3/26.3.2014 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας 2014 

- Αρ. πρωτ.: Δ12A 1049253 ΕΞ 
17.3.2014 
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπερα-
ξία από τη μεταβίβαση τίτλων του 
άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚΑ΄167)

- ΠΟΛ.1080/19.3.2014 
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων 
(ΕΕΤΑ)

- ΠΟΛ.1072/7.3.2014 
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 
ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) 
«Υποβολή καταστάσεων φορολο-
γικών στοιχείων, για διασταύρωση 
πληροφοριών»

- Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 
Ε57/4/24.3.2014 

Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστι-
κής ενημερότητας σε εργοδότες 

Κοινών Επιχειρήσεων που οι απα-
σχολούμενοι τους υπάγονται 
στην ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α., Τ.Α.Π.Ι.Τ., 
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

Στην Αθήνα, σήμερα 26 Μαρτίου 
2014, οι υπογράφοντες την πα-
ρούσα Εθνική Γενική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας, αφενός:

α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος, Πρόε-
δρος ΣΕΒ και Χαρίτων Κυριαζής Εκτε-
λεστικός Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ 
συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομη-
χανιών και εκπρόσωποι αυτού

β) Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος και 
Γεώργιος Κουράσης, Γενικός Γραμ-
ματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπό-
ρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και εκπρό-
σωποι αυτής,

γ) Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος και 
Γεώργιος Καρανίκας, Γενικός Γραμμα-
τέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελ-
ληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και εκπρό-
σωποι αυτής,

δ) Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος και 
Γεώργιος Βερνίκος, Γενικός Γραμμα-
τέας του Συνδέσμου Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και 
εκπρόσωποι αυτού

και αφετέρου Γιάννης Παναγόπουλος, 
Πρόεδρος και Νικόλαος Κιουτσού-
κης Γενικός Γραμματέας της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας 
(Γ.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής, όλοι 
νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφω-
νούν τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν 
κατηγορηματικά την ομόφωνη και 
ανεπιφύλακτη απόφασή τους να κρα-
τήσουν ενεργό το θεσμό των συλ-
λογικών συμβάσεων εργασίας και ν’ 
αποκαταστήσουν το ρόλο της Εθνικής 
Γενικής συλλογικής σύμβασης εργα-
σίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), παρά τα εμπόδια της 
πρωτοφανούς για τη χώρα ύφεσης 
και του ασφυκτικού νομικού πλαισίου 

που επέβαλε σοβαρούς περιορισμούς 
στη συλλογική αυτονομία.

Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναβεβαι-
ώνουν τη δέσμευσή τους για υλοποί-
ηση δράσεων, που θα συμβάλουν στη 
μείωση της εφιαλτικής για τη χώρα 
ανεργίας, την πάταξη της ανασφάλι-
στης και αδήλωτης εργασίας, τη μετε-
νέργεια, την επαναφορά της πλήρους 
και καθολικής ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., την 
επεκτασιμότητα των συλλογικών συμ-
βάσεων για λόγους ίσης μεταχείρισης 
και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνι-
σμού των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβαλλόμενα 
μέρη συμφωνούν να παρέμβουν στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα-
φοράς της Προγραμματικής Περιόδου 
2014-2020, με τη σύναψη μιας Εθνικής 
Προγραμματικής Συμφωνίας για την 
οικονομική και κοινωνική ανασυγκρό-
τηση της Ελλάδας και τη συγκρότηση 
δικτύου συνεργασίας μεταξύ τους, 
στη βάση των παρακάτω θεματικών 
ενοτήτων:
1. Απασχόληση – Εκπαίδευση – Κα-
τάρτιση
2. Κοινωνική Προστασία
3. Ανταγωνιστικότητα
4. Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία

Τέλος, τα μέρη συμφωνούν να επεξερ-
γαστούν πρόταση σύμπραξής τους με 
τον ΟΑΕΔ με στόχο τη συντονισμένη 
οργάνωση δράσεων σχετικά με την 
απασχόληση των νέων (π.χ. μαθητεία, 
πρακτική άσκηση, εγγύηση για τη νε-
ολαία, νεανική επιχειρηματικότητα 
κλπ).

ΑΡΘΡΟ 1

1. Προωθείται η υλοποίηση Κοινών 
Δράσεων των συμβαλλομένων με-
ρών, με τεχνική υποστήριξη από το 
Γραφείο Διασύνδεσης Αθηνών της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που 
περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

α) την αποτύπωση της παρούσας κα-
τάστασης και τη διερεύνηση της απο-
τελεσματικότητας των δομών του τρι-
μερούς κοινωνικού διαλόγου,
β) την ενίσχυση των διαδικασιών και 
της αποτελεσματικότητας του κλαδι-
κού επιπέδου διαπραγμάτευσης,
γ) τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή 
ποιοτικών και βιώσιμων εφαρμογών 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης και ειδικότερα μαθητείας και 
την διαμόρφωση πλαισίου αποτρο-
πής και ελέγχου των καταχρηστικών 
πρακτικών και
δ) την καταπολέμηση των διακρίσεων 
που απαγορεύονται από το νόμο στις 
εργασιακές σχέσεις.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν 
στην άμεση αξιοποίηση και προώθη-
ση προς την Πολιτεία των πορισμάτων 
(ενδιάμεσων και τελικών) των ως άνω 
Κοινών Δράσεων, όπως αυτά θα απο-
τυπωθούν από την προβλεπόμενη 
Ομάδα Διοίκησης, Ελέγχου Ποιότητας 
και Επεξεργασίας των Θέσεων Πολιτι-
κής, στην οποία μετέχουν όλοι οι φο-
ρείς ισότιμα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
(ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)

Ο εργαζόμενος πατέρας έχει αυτοτε-
λές δικαίωμα και με τις ίδιες προϋπο-
θέσεις χρήσης τής προβλεπόμενης 
από τις Εθνικές Γενικές ΣΣΕ άδειας 
φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωρά-
ριο), χορηγούμενου του δικαιώματος 
και σε περίπτωση που η μητέρα είναι 
αυτοαπασχολούμενη.
Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς 
είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση 
που κατατίθεται στους αντίστοιχους 
εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλο-
γή τους για το ποιος από τους δύο θα 
κάνει χρήση της γονικής άδειας φρο-
ντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), 
εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθο-
ρίσουν χρονικά διαστήματα που ο κα-
θένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά 
όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού.

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 3/26.3.2014 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014 
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Η άσκηση του ως άνω δικαιώματος 
ισχύει από την υπογραφή της παρού-
σης.
ΑΡΘΡΟ 3
Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν 
ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, 
που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμε-
νες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις αντίστοιχες Διαιτη-
τικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη 
διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνο-
λο και εξακολουθούν να ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 4
Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προ-

βλέπονται από νόμους, διατάγματα, 
υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές 
συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, 
εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, 
πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές 
συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 5

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμ-
φωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια 
ισχύος της παρούσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. με 
οποιονδήποτε τρόπο αρθεί οποια-
δήποτε περιοριστική διάταξη, που 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 3/26.3.2014 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014 

έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμ-
βαση στο περιεχόμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν 
άμεσες διαπραγματεύσεις για τον κα-
θορισμό των μισθολογικών όρων της 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2014, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά. Με κοινή συμφωνία των 
μερών η ισχύς της παρούσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη 
έτος, με τους ίδιους όρους.

Με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 42 του 
ν.4172/2013 ορίζονται τα 

εξής:

«1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει 
από υπεραξία μεταβίβασης των 
ακόλουθων τίτλων, καθώς και με-
ταβίβασης ολόκληρης της επιχεί-
ρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδή-
ματος φυσικών προσώπων, εφόσον 
δεν συνιστά επιχειρηματική δρα-
στηριότητα:
α) μετοχές σε εταιρεία εισηγμένη ή 
μη σε χρηματιστηριακή αγορά,
β) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές 
εταιρείες,
γ) κρατικά ομόλογα και έντοκα 
γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,
δ) παράγωγα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα.
Ως μεταβίβαση σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο νοείται και η 
εισφορά των ανωτέρω τίτλων για 
την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου 
εταιρείας.»

Επίσης, στο άρθρο 43 του νόμου αυ-
τού ορίζεται ότι το παραπάνω εισό-
δημα φορολογείται με συντελεστή 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) χωρίς 
να γίνεται καμία αναφορά στο χρό-
νο καταβολής του εν λόγω φόρου. 
Επομένως, ο δικαιούχος της ωφέλει-
ας κατά τη στιγμή της μεταβίβασης 
δεν υποχρεούται στην καταβολή 
φόρου αλλά ούτε και στην υποβο-
λή αντίστοιχης δήλωσης υπεραξίας, 
όπως απαιτούσαν οι προϊσχύουσες 
διατάξεις του ν.2238/1994. Αντίθε-
τα, αφού δεν προβλέπεται διαφο-
ρετικά από το νόμο, ο δικαιούχος 
της ωφέλειας θα συμπεριλάβει το 
αντίστοιχο εισόδημα στην ετήσια 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
στο τέλος του έτους και θα φορολο-
γηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Κατόπιν των όσων προαναφέρ-
θηκαν διευκρινίζεται ότι, για την 
υπεραξία που προκύπτει από τη 
μεταβίβαση των τίτλων που ορίζο-
νται στο άρθρο 42 του ν.4172/2013 

Αρ. πρωτ.: Δ12A 1049253 ΕΞ 17.3.2014 
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του 

άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚΑ΄167) 

δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης 
φόρου υπεραξίας και η καταβολή 
του φόρου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Για 
όσες δηλώσεις φόρου υπεραξίας 
έχουν ήδη υποβληθεί και αφορούν 
μεταβιβάσεις που έχουν πραγμα-
τοποιηθεί από τις αρχές του 2014 
και έπειτα και έχει καταβληθεί ο 
σχετικός φόρος, αυτός θα συμπερι-
ληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος οικ. έτους 2015 προ-
κειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την 
εκκαθάριση τους.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων θα οριστούν 
οι υπόχρεοι και η διαδικασία υποβο-
λής της δήλωσης πληροφοριακών 
στοιχείων μεταβίβασης των εν λόγω 
τίτλων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμο-
γής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ).

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ

Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΠΟΛ.1080/19.3.2014 
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ) 

Άρθρο 1
Διορθώσεις λαθών ΕΕΤΑ από 
υπαιτιότητα των Δήμων

1. Στις περιπτώσεις, στις οποίες, από 
υπαιτιότητα των δήμων, ελήφθησαν 
υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΕΤΑ 
εσφαλμένα στοιχεία ακινήτων, που 
αφορούν την επιφάνεια του ακινή-
του, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης, 
οι διορθώσεις των στοιχείων αυτών 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά και 
μόνο για υπόχρεους, που υπέβαλαν 
αίτηση διόρθωσης λαθών στα στοιχεία 
του ακινήτου τους στον αρμόδιο δήμο 
μέχρι και τη 15η Μαΐου 2013. Στις πε-
ριπτώσεις που, από υπαιτιότητα των 
δήμων, τα εσφαλμένα στοιχεία υπολο-
γισμού του ΕΕΤΑ αφορούν την τιμή ζώ-
νης, η διόρθωση αυτής πραγματοποιεί-
ται αποκλειστικά, εφόσον η τιμή ζώνης 
ήταν συμπληρωμένη εσφαλμένα στη 
βάση του ΔΕΔΔΗΕ και όχι περιπτώσεις 
που αυτή ήταν κενή.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης 
παραγράφου, απαιτείται η έκδοση βε-
βαίωσης από τον αρμόδιο δήμο, στην 
οποία περιλαμβάνονται τα ορθά στοι-
χεία του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο 
του κυρίου ή επικαρπωτή, ο Αριθμός 
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αυτού, 
η αρμόδια για τη φορολογία εισοδήμα-
τός του Δ.Ο.Υ. καθώς και ρητή αναφο-
ρά ότι από υπαιτιότητα του δήμου δεν 
πραγματοποιήθηκαν οι διορθώσεις 
στο ΔΕΔΔΗΕ και αιτιολόγηση αυτής. 
Στη βεβαίωση αναγράφεται επίσης ο 
αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του 
πολίτη, με την οποία ζητά τη διόρθωση 
των στοιχείων του ακινήτου του και η 
οποία επισυνάπτεται σε φωτοτυπικό 
αντίγραφο, και ότι έχει πραγματοποι-
ηθεί η διόρθωση των στοιχείων του 
ακινήτου για την επιβολή του ΤΑΠ, το 
οποίο καταβάλλεται με τα ορθά στοι-
χεία. Υπόδειγμα βεβαίωσης παρατίθε-
ται στο τέλος της παρούσας.

Η βεβαίωση αυτή κοινοποιείται στο 
ΔΕΔΔΗΕ και στη Διεύθυνση Οικονομι-
κών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακι-

νήτου υποβάλλει αίτηση για επανυπο-
λογισμό του ΕΕΤΑ στον αρμόδιο, για τη 
φορολογία εισοδήματός του, Προϊστά-
μενο Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα 1, επισυνάπτοντας τη βε-
βαίωση του δήμου, που ορίζεται στην 
προηγούμενη παράγραφο, με τα ορθά 
στοιχεία υπολογισμού του ακινήτου, 
και δήλωση ή εκκαθαριστικό φόρου 
ακίνητης περιουσίας έτους 2013 για τα 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα αντίστοιχα.

4. Η Δ.Ο.Υ., μετά την παραλαβή των 
ανωτέρω στοιχείων, προβαίνει σε νέα 
εκκαθάριση του ΕΕΤΑ, για τη συγκεκρι-
μένη παροχή κατανάλωσης ηλεκτρι-
κού ρεύμα τος, στο όνομα του κυρίου 
ή επικαρπωτή του ακινήτου, εφόσον 
συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέ-
σεις. Εκδίδει απόφαση διαγραφής της 
αρχικής βεβαίωσης του ΕΕΤΑ, ως το 
συνημμένο υπόδειγμα 2, συντάσσει 
ΑΦΕΚ και, εάν από τη νέα εκκαθάριση 
προκύψει ποσό προς διαγραφή, τούτο 
διαγράφεται, ενώ, εάν προκύψει ποσό 
προς επι στροφή, τούτο επιστρέφεται 
στο δικαιούχο σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις.

5. Η διαδικασία πραγματοποιείται μετά 
την αποκοπή του ΕΕΤΑ από τους λογα-
ριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τη 
βεβαίωσή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 2
Διορθώσεις λαθών ΕΕΤΑ από υπαιτιό-
τητα του ΔΕΔΔΗΕ

Παροχές κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος, οι οποίες, κατά την 1-5-2013, 
αφορούσαν μεν γεωργική ή βιομηχανι-
κή χρήση, αλλά στο μηχανογραφικό σύ-
στημα του ΔΕΔΔΗΕ δεν ήταν συμπλη-
ρωμένοι οι κωδικοί χρήσης τιμολογίου 
3 ή 4, με αποτέλεσμα να υπολογιστεί 
ΕΕΤΑ για αυτές, μπορούν να τύχουν 
απαλλαγής με την εξής διαδικασία:

Υποβάλλεται αίτηση από το φορολο-
γούμενο στον αρμόδιο, για τη φορο-
λογία εισοδήματός του, Προϊστάμενο 
Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα 3, με επισυναπτόμενη βε-

βαίωση του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ρητά 
αναφέρεται ότι την 1-5-2013, από υπαι-
τιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, αντιστοιχήθηκε 
η παροχή σε γενικής χρήσης, λόγω 
μη συμπλήρωσης του πεδίου κωδι-
κού χρήσης από τον πάροχο, και ότι η 
παροχή αυτή, τόσο πριν όσο και μετά 
την 1-5-2013, αντιστοιχεί σε κωδικό 
χρήσης 3 ή 4. Ο αρμόδιος Προϊστά-
μενος της Δ.Ο.Υ., κατόπιν παραλαβής 
της αίτησης του υπόχρεου και αφού 
εξετάσει και αποδεχθεί τις αιτιάσεις 
αυτού, εκδίδει απόφαση διαγραφής 
της αρχικής βεβαίωσης του ΕΕΤΑ, ως 
το συνημμένο υπόδειγμα 4, συντάσσει 
ΑΦΕΚ διαγραφής της οφειλής και, εάν 
προκύψει ποσό προς επιστροφή, τούτο 
επιστρέφεται στο δικαιούχο σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η διαδικασία πραγματοποιείται μετά 
την αποκοπή του ΕΕΤΑ από τους λογα-
ριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τη 
βεβαίωσή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 3
Αρμόδιος για τον έλεγχο και την έκδο-
ση απόφασης περί της συνδρομής ή μη 
των προϋποθέσεων της περίπτωσης 
11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώ-
του άρθρου του ν. 4152/2013 είναι ο 
Προϊστάμενος της Οικονομικής Επιθε-
ώρησης που εποπτεύει τον αρμόδιο 
Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της φορολο-
γίας εισοδήματος του υποκειμένου σε 
ΕΕΤΑ, ύστερα από σχετική εισήγηση 
Οικονομικού Επιθεωρητή της ίδιας Επι-
θεώρησης.

Άρθρο 4

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτο-
νται, ως παράρτημα, τέσσερα (4) υπο-
δείγματα αιτήσεων και αποφάσεων, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 

Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Με την παρούσα τροποποιούμε 
− συμπληρώνουμε την απόφα-
ση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 

(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων 
φορολογικών στοιχείων, για διασταύ-
ρωση πληροφοριών», ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται περίπτωση 
γ΄ ως εξής:

«γ) Στις καταστάσεις φορολογικών 
στοιχείων δεν καταχωρούνται οι κατω-
τέρω συναλλαγές:

Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από 
και προς την αλλοδαπή, ενοίκια ακινή-
των εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με 
Φ.Π.Α., πωλήσεις εισιτήριων όλων των 
μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπε-
ριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλη-
σης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά 
τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά, συν-
δρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις 
και επαγγελματικά επιμελητήρια, συν-
δρομές και δωρεές σε συλλόγους και 
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται 
μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις 
είσπραξης), συναλλαγές που αφορούν 
τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται 
ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύ-
ματα, πλην προμηθειών πιστωτικών 
καρτών από και προς υπόχρεους απει-
κόνισης συναλλαγών, συναλλαγές που 
αφορούν τόκους ή προμήθειες που 
καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και 
προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρε-
ους απεικόνισης συναλλαγών, πλην 
καταβαλλόμενων προμηθειών πιστω-
τικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά, 
αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περι-
λαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των 
πωληθέντων αγαθών, έξοδα μισθοδο-
σίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), 
εισφορές που καταβάλλονται σε Τα-
μεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.), γραμ-
μάτια προκαταβολής (προείσπραξης) 
δικηγορικών συλλόγων, μερίσματα που 
χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι 
σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κ.λπ. 
στα μέλη τους, τέλη και δικαιώματα, 
που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκο-

φύλακες, για λογαριασμό τους και για 
λογαριασμό τρίτων, ασφάλιστρα και 
αντασφάλιστρα, κοινόχρηστες δαπά-
νες, πωλήσεις λαχείων.

Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 
2014, τα φορολογικά στοιχεία για τις 
πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο 
Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαμα-
τικού και την παροχή τηλεπικοινωνι-
ακών υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβά-
νονται στις καταστάσεις πελατών που 
υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι 
λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση 
προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκε-
ντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. 
του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις 
οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται 
το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδο-
τούμενων Δομημένων Επιφανειών 
(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ει-
δικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που ει-
σπράττονται μέσω των λογαριασμών 
της Δ.Ε.Η.».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντι-
καθίσταται ως εξής:
«1. Οι καταστάσεις των φορολογικών 
στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλε-
κτρονικό τρόπο, ως εξής:
α) από τους εκδότες, μηνιαίως, ανεξαρ-
τήτως κατηγορίας των τηρούμενων 
βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλο-
γραφικά) ή της απαλλαγής τους από 
την τήρηση αυτών, καθώς και της υπο-
χρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών 
δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέ-
χρι το τέλος του επόμενου μήνα από το 
μήνα που αφορούν,
β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβο-
λής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που 
τηρούν:
βα) διπλογραφικά βιβλία, μηνιαίως, μέ-
χρι το τέλος του επόμενου μήνα από το 
μήνα που αφορούν,
ββ) απλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, 
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από 
το τρίμηνο που αφορούν,

γ) από τους λήπτες, μη υπόχρεους υπο-
βολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., 

το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και 
τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που 
εντάσσονται είτε στο κανονικό καθε-
στώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν 
άλλη δραστηριότητα για την οποία 
υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε 
στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., μέχρι το 
τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη 
του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

δ) από τους εκδότες και τους λήπτες 
φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσε-
ων) που η έκδοσή τους προβλέπεται 
μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα 
του επόμενου ημερολογιακού έτους, με 
βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλονται 
το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 
του επόμενου ημερολογιακού έτους, 
που αφορούν.

Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 
2014, οι καταστάσεις, των ανωτέρω 
περιπτώσεων α΄ και βα΄ υποβάλλο-
νται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 
κάθε ημερολογιακού τριμήνου που 
αφορούν, ανεξάρτητα από την κατηγο-
ρία των τηρούμενων βιβλίων από τον 
υπόχρεο ή της απαλλαγής του από την 
τήρηση αυτών. Ειδικά, οι καταστάσεις 
του πρώτου τριμήνου του ημερολογια-
κού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το 
τέλος Μαΐου 2014.»

3. Στο άρθρο 6 προστίθεται δεύτερο 
εδάφιο, ως εξής:

«Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα 
υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, 
μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική 
δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου 
του επόμενου ημερολογιακού έτους 
που αφορούν.»

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΠΟΛ.1072/7.3.2014 
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή 

καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» 
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Με τις διατάξεις του αρθρ. 1 
και 5 του ν.4225/2014, από 
12/2013 οι ασφαλιστικές 

εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και 
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. εντάσσονται στην Α.Π.Δ 
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξε-
ων ο εργοδότης υποβάλει Α.Π.Δ στο 
ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τη δια-
δικασία εφαρμογής του θεσμού της 
Α.Π.Δ και καταβάλει τις ασφαλιστικές 
εισφορές που δηλώνει στην Α.Π.Δ 
μαζί με τις υπέρ αυτού νομοθετημέ-
νες ασφαλιστικές εισφορές και τις ει-
σφορές που συνεισπράττει για άλλους 
Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που προ-
βλέπεται για την είσπραξη των εσό-
δων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την ήδη ισχύ-
ουσα διαδικασία για την βεβαίωση, 
είσπραξη και απόδοση των εισφορών 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ως γνωστόν, η εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων των εργοδοτών προς το 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκύπτει αποκλειστικά 
από την εν ισχύ βεβαίωση ασφαλιστι-
κής ενημερότητας, η οποία χορηγείται 
κατά τα γνωστά, για επιχειρήσεις, επι-
τηδευματίες, φορείς κ.λ.π., που είναι 
ασφαλιστικά ενήμεροι και αναγράφει 
είτε την μη ύπαρξη οφειλής τους, είτε 
τους όρους της ρύθμισης όταν η οφει-
λή τους εξοφλείται τμηματικά, βάσει 
της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μετά τα ανωτέρω για τη χορήγηση βε-
βαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας 
σε εργοδότες που οι απασχολούμε-
νοι τους υπάγονται ασφαλιστικά στα 
ενταχθέντα Ταμεία (Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και 
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), για μισθολογική περίο-
δο 12/2013 και μετά, θα εφαρμόζονται 
οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. 
45/2001, 81/2003 και 97/2011 Εγκ. του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αφορά ασφαλιστικές 
εισφορές 12/2013 και μετά.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλι-
στικής ενημερότητας μισθολογικής 
περιόδου έως 11/2013, οι εν λόγω 
εργοδότες θα πρέπει να απευθύνο-
νται στις αρμόδιες Υπηρεσίες, Ε.Τ.Ε.Α, 
Τ.Α.Π.Ι.Τ και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Λαμβάνοντας υπ όψιν τις μέχρι σήμε-
ρα σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί:

• για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ανωτέρω ταμείων 
(Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.),

• την καταβολή των υπέρ αυτών ασφα-
λιστικών εισφορών, η Διοίκηση του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκρινε απαραίτητο, μέχρι 
την ολοκλήρωση των
οδηγιών για την απεικόνισή τους 
στην Α.Π.Δ και την μεταφορά των 
ασφαλιστικών εισφορών από Ε.Τ.Ε.Α, 
Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
να χορηγούνται προσωρινά, βεβαιώ-
σεις ασφαλιστικής ενημερότητας με 
χειρόγραφη διαδικασία, κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων περί χορήγησης 
βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότη-
τας, στην περίπτωση που, εργοδότης 
υπέβαλε τις ασφαλιστικές εισφορές 
υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑΥΤΕΚΩ 
στην Α.Π.Δ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενώ εκ πα-
ραδρομής οι ασφαλιστικές εισφορές 
έχουν καταβληθεί στα οικεία Ασφαλι-
στικά Ταμεία (Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ ).

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση 
το αίτημα για χορήγηση βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενημερότητες θα εξα-
κολουθεί να γίνεται μέσω του ΟΠΣ με 
χρήση της on line έκδοσης βεβαίωσης 
ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις που 
προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο από 
υποβληθείσες Α.Π.Δ (ασφαλιστικές 
εισφορές υπέρ των Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ 
και ΤΑΥΤΕΚΩ οι οποίες θα έπρεπε να 

έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) θα 
πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση, 
η οποία θα εκδίδεται μετά από αίτηση 
του εργοδότη από το αρμόδιο Ταμείο, 
που θα βεβαιώνει το ύψος των ασφα-
λιστικών εισφορών που έχουν κατα-
βληθεί ανά μισθολογική περίοδο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
εργοδοτών στις περιπτώσεις αυτές, 
δύναται το αίτημα να διαβιβάζετε 
μέσω fax στα αρμόδια Ταμεία και η 
βεβαίωση του Ταμείου να αποστέλ-
λεται στο fax του Υποκαταστήματος 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο έχει υποβληθεί 
το αίτημα.

Τα αιτήματα των εργοδοτών μπορούν 
να αποστέλλονται για τον κάθε Τομέα 
στα κάτωθι ΦΑΧ:
Ε.Τ.Ε.Α.
τ. ΤΕΑΧ: 210 5217145
τ. ΤΕΑΥΕΚ: 210 9507384
τ. ΤΕΑΥΝΤΠ: 210 9507303
τ. ΤΕΑΕΙΓΕ: 210 5217129
τ. ΤΕΑΠΟΖΟ: 210 5217129

Τ.Α.Π.Ι.Τ.
Α΄ Δ/νση εφάπαξ παροχών: 210 
3676973 Ξενοδοχοϋπάλληλων
Β΄ Δ/νση εφάπαξ παροχών:
210 3676991 Εμπορικών Καταστημά-
των
Γ΄ Δ/νση εφάπαξ παροχών:
210 4138579 Εργατ/λων Μετάλλου, 
Λιμεν/των, Υπαλ. ΟΛΠ.
Δ΄ Δ/νση εφάπαξ παροχών:
210 3676931 Εταιρειών Τσιμέντων, 
Ιπποδρομιών, Εθνικού Θεάτρου, Λιπα-
σμάτων

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Ταμείο ασφ/σης υπαλλήλων τραπε-
ζών: 210 8808900

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε57/4/24.3.2014 
Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργοδότες 

Κοινών Επιχειρήσεων που οι απασχολούμενοι τους υπάγονται στην 
ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α., Τ.Α.Π.Ι.Τ., Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 
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