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Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

.:: επιγραμματικά::.

Παράταση συγκεντρωτικών
καταστάσεων έως 2 Μαρτίου 2015

- Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για ανανέωση δελτίων Ανεργίας και
αιτήσεις για παροχές και βεβαιώσεις
-ΠΟΛ.1002/31.12.2014
Κατηγορίες οντοτήτων που
απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών.
Αναγραφή
πρόσθετων
στοιχείων στα εκδιδόμενα
στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών
υπηρεσιών ή αγαθών.
Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος
- ΠΟΛ.1005/30.12.2014
Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών
προσφυγών ενώπιον της
Υπηρεσίας
Εσωτερικής
Επανεξέτασης
Τροποποίηση
της
απόφασης
Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179
Β) «Υποβολή καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων, για
διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των
πολιτών η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα
Σαββαΐδου, εξέδωσε απόφαση
με την οποία δόθηκε παράταση
στην υποβολή των καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, η οποία
επρόκειτο να λήξει στο τέλος Ιανουαρίου 2015.

Ειδικότερα, οι καταστάσεις όλων
των τριμήνων του 2014 θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο μέχρι και
2 Μαρτίου 2015.
Επισημαίνεται ότι οι τροποποιητικές καταστάσεις για τη διόρθωση
αποκλίσεων των υποβληθέντων
στοιχείων θα υποβάλλονται μέχρι
το τέλος Απριλίου 2015.

Αν ενδιαφέρεστε να
προβάλετε την
επιχείρηση σας
επικοινωνήστε στο
210 8253445
ή
email: pofee@otenet.gr
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Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για ανανέωση δελτίων
Ανεργίας και αιτήσεις για παροχές και βεβαιώσεις

Ο

ι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του ΟΑΕΔ παρουσιάστηκαν στο
πλαίσιο της συνεδρίασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015.
Με βάση τα καινοτόμα «εργαλεία» που
διαμόρφωσε και παρέχει πλέον ο Οργανισμός, οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι και οι δικαιούχοι των λοιπών
παροχών, πλην της τακτικής επιδότησης
ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως
ανέργων και του βοηθήματος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, μπορούν να ανανεώνουν τα δελτία
ανεργίας και να υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους για όλες τις λοιπές παροχές χωρίς
να προσέρχονται στα ΚΠΑ2 του Οργανισμού, αλλά με απλά «βήματα» μέσω της
ιστοσελίδας www.oaed.gr.
Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι και οι δικαιούχοι των
λοιπών παροχών του Οργανισμού μπορούν, με τη χρήση των απαραίτητων κωδικών, να έχουν πρόσβαση, γρήγορα και
εύκολα, στις νέες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
ακολουθώντας τα εξής «βήματα»:
1) Με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
εισέρχονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr) από οποιονδήποτε χώρο
ηλεκτρονικής πρόσβασης και στη συνέχεια,
2) Επιλέγουν το πεδίο «e–Υπηρεσίες»
όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες που
τους βοηθούν να ολοκληρώσουν τις ενέργειες τους.
Επισημαίνεται ότι όσοι εγγεγραμμένοι μη
επιδοτούμενοι άνεργοι και δικαιούχοι των
λοιπών παροχών του ΟΑΕΔ, δεν έχουν
πιστοποιηθεί ως χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μπορούν να
προσέλθουν σε οποιαδήποτε Υπηρεσία
ΚΠΑ2 του Οργανισμού για να πιστοποιηθούν και να παραλάβουν κλειδάριθμο και
κωδικούς πρόσβασης.

Τα οφέλη
Μέσω των νέων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι καθώς και οι δικαιούχοι
των λοιπών παροχών του ΟΑΕΔ μπορούν:
Α) οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι
άνεργοι να ανανεώνουν τα δελτία Ανεργίας (μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ημερών
πριν ή 5 ημερών μετά την ημερομηνία
υποχρεωτικής ανανέωσης τους).
Β) Οι δικαιούχοι των λοιπών παροχών
του ΟΑΕΔ, μπορούν να υποβάλουν διαδικτυακά τις αιτήσεις τους για τη λήψη
των σχετικών παροχών.
Γ) Όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μπορούν να αντλούν άμεσα τις βεβαιώσεις
ανεργίας.
Όπως δήλωσε ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ.
Θεόδωρος Αμπατζόγλου, «οι προσπάθειες που συντελούνται τα τελευταία
χρόνια “γυρίζουν σελίδα” για τον Οργανισμό Απασχόλησης και τον βάζουν στη
νέα εποχή κάνοντας τις παρεχόμενες
υπηρεσίες ακόμη πιο φιλικές προς τους
πολίτες. Με το νέο σύστημα θα υπάρξει

αποσυμφόρηση στις υπηρεσίες – ΚΠΑ
καθώς τόσο οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι, όσο και οι δικαιούχοι
των λοιπών παροχών θα μπορούν να
εξυπηρετούνται άμεσα και εύκολα, μέσω
διαδικτύου».
Κατά την μεταβατική περίοδο, μέχρι την
31η Μαρτίου 2015, οι άνεργοι μη επιδοτούμενοι και οι δικαιούχοι των λοιπών
παροχών του ΟΑΕΔ, μπορούν να ανανεώνουν τα δελτία ανεργίας τους και να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με δύο
τρόπους: είτε μέσω της νέας ηλεκτρονικής
διαδικασίας είτε με την αυτοπρόσωπη
παρουσία τους στα αρμόδια ΚΠΑ2 του
Οργανισμού. Από την 1η Απριλίου 2015
και μετά, οι διαδικασίες αυτές θα γίνονται
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω
του διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσα
από την ιστοσελίδα www.oaed.gr.
Μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η συγκεκριμένη διαδικασία της
εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ΟΑΕΔ
μέσω των νέων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού, θα μπορεί να γίνεται
και με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του taxis. Για τη δυνατότητα αυτή,
θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση όταν θα
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.
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ΠΟΛ.1002/31.12.2014
Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.
Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών.
Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος

Ά

ρθρο 1
Ορίζουμε τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
(φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), καθώς και τις περιπτώσεις
λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται
από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών
παραστατικών (αποδείξεων)
μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ως εξής:
1. Οι παρακάτω κατηγορίες
οντοτήτων ανεξάρτητα από το
μέγεθός τους, δύνανται να μη
χρησιμοποιούν φορολογικό
ηλεκτρονικό μηχανισμό, για
την έκδοση των αποδείξεων
λιανικών συναλλαγών:
α) Ο εκμεταλλευτής κέντρων
αισθητικής, γυμναστηρίων,
χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού
σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς και οι γιατροί
και οδοντίατροι,
β) Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης,
γ) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας
κρατικών λαχείων, ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και
συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή
ΤΑΞΙ,
δ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια,
που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα
είδη, γενικώς, καθώς και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.,
ε) Οι ασκούντες το επάγγελμα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου,
άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου,
χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου,
ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, με-

ταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου
ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών
έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου,
σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου,
διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικού, αναλογι-

στή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού,
εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου, λογοπεδικού,
διαιτολόγου, διατροφολόγου και εργοθεραπευτή,
στ) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου για τις
δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των
σχετικών υπηρεσιών,
ζ) Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή
οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και
γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων),
η) Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσί-

ων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών
εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας,
θ) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού
τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών,
καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών,
επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων
και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς
αγαθών,
ι) Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τα στοιχεία που εκδίδουν,
ια) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
τα τραπεζικά − πιστωτικά Ιδρύματα
και τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τις λιανικές
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
που διενεργούν,
ιβ) Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα
παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο εκμεταλλευτής τουριστικού - ταξιδιωτικού γραφείου.
2. Ειδικά, οι οντότητες των περιπτώσεων α΄ και ε΄ έως και θ΄ της παραγράφου 1 απαλλάσσονται της υποχρέωσης
χρησιμοποίησης φορολογικού ηλεκτρονικού
μηχανισμού για την έκδοση των αποδείξεων
λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση
ότι στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν
και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του
πελάτη. Οι οντότητες της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 εμπίπτουν στην ανωτέρω
απαλλαγή με την προϋπόθεση ότι αναγράφουν στις εκδιδόμενες αποδείξεις τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.
3. Όσοι από τους υπόχρεους της παραγράφου 1, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φορολογικό
ηλεκτρονικό μηχανισμό, διατηρούν μόνιμη
επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα),
από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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ΠΟΛ.1002/31.12.2014
Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή
πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών.
Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος
παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλε- μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου,
κτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλε- γ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που
κτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή ασκούν εκδίδονται «επί πιστώσει» από οντότητες
παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστιοποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίη- κό σύστημα,
σης φορολογικού μηχανισμού (π.χ. ράπτης δ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που
ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή από ειδικές φορολογικές διατάξεις, απαιεσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν
τείται να αναγράφουν
τις αποδείξεις λιαεπιπλέον δεδομένα (ενΣε περίπτωση διακοπής
νικών συναλλαδεικτικά και όχι περιογών, τουλάχιστον
λειτουργίας του φορολογικού
ριστικά, είδος αγαθού
για τη δραστηριόή υπηρεσίας, ποσότητα
μηχανισμού λόγω βλάβης
τητά τους αυτή, με
φορολογικής μνήμης, η έχουσα αγαθού, ονοματεπώνυμο
τη χρήση φορολοπελάτη, κ.λπ.),
την τεχνική υποστήριξη ή την
γικού ηλεκτρονιε) Οι αποδείξεις λιανικών
κού μηχανισμού.
άδεια καταλληλότητας κατασυναλλαγών για τη διά4. Για τις παρακά- σκευάστρια εταιρεία ΦΗΜ, μετά θεση ιατρικών συσκευτω περιπτώσεις
ών, χειρουργικών ερτην έκδοση της Τεχνικής Αναλιανικών συναλγαλείων (μίας χρήσης),
φοράς Βλάβης Φορολογικής
λαγών παρέχεται
τεχνητών μοσχευμάτων,
απαλλαγή από
Μνήμης, υποχρεούται μέσα σε
προς ασθενείς μέσω θετην υποχρέωση
ραπευτηρίων,
δέκα (10) ημέρες να δηλώσει
έκδοσης των σχε5. Οι παρακάτω πολύ
αυτήν, με την χρήση ηλεκτροτικών αποδείξεων
μικρές οντότητες της
νικής μεθόδου επικοινωνίας
πώλησης μέσω
παραγράφου 2.γ του άρφορολογικού ηλεστο έντυπο Δ13 του taxisnet με
θρου 1 του ν. 4308/2014
κτρονικού μηχανιαπαλλάσσονται από την
κωδικό παύσης 25.
σμού:
υποχρέωση
έκδοσης
α) Οι αποδείξεις
των σχετικών αποδείξελιανικών συναλων μέσω φορολογικού
λαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσι- ηλεκτρονικού μηχανισμού:
κού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος πόσιμου α) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωμέσω δικτύου, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύ- πα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλε- ρεσίες αποκλειστικά από σταθερά σημεία
πικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών.
χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασι- Στην απαλλαγή εντάσσονται, ενδεικτικά και
ών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης όχι περιοριστικά,, οι στιλβωτές υποδημάτων
ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων
δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών,
Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρή- καρύδας ή άλλων αγαθών.
σεις κοινής ωφέλειας,
β) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόβ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που σωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.
εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκα- λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμτάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.
πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊ- 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεση τους
κές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά

εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών
καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
γ) Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό
καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2859/2000.
Άρθρο 2
Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης
που αφορούν πωλήσεις πόσιμου ύδατος
μέσω δικτύου, ηλεκτρικού ρεύματος και
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
καθώς και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες,
αναγράφονται και το ονοματεπώνυμο του
πελάτη, η διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού
φορολογικού μητρώου.
Άρθρο 3
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του
φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης
φορολογικής μνήμης, η έχουσα την τεχνική
υποστήριξη ή την άδεια καταλληλότητας
κατασκευάστρια εταιρεία ΦΗΜ, μετά την έκδοση της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης Φορολογικής Μνήμης, υποχρεούται μέσα σε δέκα
(10) ημέρες να δηλώσει αυτήν, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο
έντυπο Δ13 του taxisnet με κωδικό παύσης
25. Οι επιπρόσθετες πληροφορίες που υποβάλλονται με την δήλωση αυτή είναι:
α) Ο τύπος και ο σειριακός αριθμός του
ΦΗΜ,
β) Ο χρόνος διακοπής,
γ) Τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας ΦΗΜ (ΑΦΜ),
δ) Τα στοιχεία του κατόχου (ΑΦΜ),
ε) Τα προοδευτικά ποσά εισπράξεων και
ΦΠΑ ή η ΠΑΗΨΣ του τελευταίου Ζ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από το τρέχον φορολογικό έτος 2015 και εφεξής.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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ΠΟΛ.1005/30.12.2014
Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της
Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

Σ

ας κοινοποιούμε τις διατάξεις των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 91 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ
270 Α') «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»,
αναφορικά με την επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί
των προβλεπόμενων από το άρθρο 63
του ν. 4174/2013 αιτήσεων αναστολών
και ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον
της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (ήδη μετονομασθείσας σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δυνάμει
της Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013
Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-

νομικών, ΦΕΚ Β'3367/31.12.2013).
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, η προβλεπόμενη στο εδ. γ' παρ.4 του άρθρου
63 του ν. 4174/2013 προθεσμία των
είκοσι (20) ημερών για την έκδοση απόφασης επί αιτήσεως αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, ορίζεται πλέον σε τριάντα (30)
ημέρες.
Ακολούθως, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, η προβλεπόμενη στο εδ.α' παρ.5 του άρθρου
63 του ν. 4174/2013 προθεσμία των
εξήντα (60) ημερών για την έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής

ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης, ορίζεται πλέον σε ενενήντα (90) ημέρες.
Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου
3 του εν λόγω άρθρου, προβλέπεται ότι
οι νέες προθεσμίες θα εφαρμοστούν και
για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και
ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της
Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης,
των οποίων η προθεσμία εξέτασης δεν
είχε συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία
κατάθεσης του ως άνω νόμου στην Βουλή, ήτοι μέχρι και τις 4-12-2014.
Η Γ. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β)
«Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση
πληροφοριών», όπως ισχύει.

Έ

χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 14 του N. 4174/2013
, όπως προστέθηκαν με την
παράγραφο 5 του άρθρου 42
του N. 4223/2013 (ΦΕΚ 287
Α΄/31.12.2013).
2. Την απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179
Β΄/31.1.2014), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014
(ΦΕΚ
691
Β΄/19.3.2014),
ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ
1299
Β΄/22.5.2014),
ΠΟΛ.
1176/14.7.2014
(ΦΕΚ
1909
Β΄/15.7.2014),
ΠΟΛ.
1201/4.9.2014
(ΦΕΚ
2533
Β΄/23.9.2014)
και
ΠΟΛ.
1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604
Β΄/30.9.2014).
3. Την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβο-

λής καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων του ημερολογιακού
έτους 2014.
4. Ότι, από την απόφαση αυτή
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε
Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.
1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄)
«Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
μετά την τροποποίηση της από
τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.
1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄),
ΠΟΛ. 1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299
Β΄), ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 (ΦΕΚ
1909 Β΄), ΠΟΛ. 1201/4.9.2014
(ΦΕΚ 2533 Β΄) και ΠΟΛ.
1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604 Β΄),
ως ακολούθως:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, οι καταστάσεις όλων
των τριμήνων του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται
ανά τρίμηνο μέχρι και 2 Μαρτίου
2015.»
2. Στο άρθρο 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τη διόρθωση των
αποκλίσεων στα υποβληθέντα
στοιχεία προμηθευτών για το
ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση
μέχρι το τέλος Απριλίου 2015.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαίδου

