
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1011/2022 από-
φασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παράταση των 
προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορο-
λογικών υποχρεώσεων, απόδοσης και εξόφλησης 
παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ των φυσικών 
προσώπων και των νομικών προσώπων και οντο-
τήτων που έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις 
Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, 
στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοι-
ας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Περι-
φερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και στο Δήμο Λοκρών της Περιφερεια-
κής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Β’ 208).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 
ΕΞ2021/14-12-2021 (Β’ 6044) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό της ημερο-
μηνίας συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου στη 
Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας της Γενικής Διεύθυνσης Φορο-
λογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Α.1014 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1011/2022 από-

φασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παράταση των 

προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορο-

λογικών υποχρεώσεων, απόδοσης και εξόφλη-

σης παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ των φυ-

σικών προσώπων και των νομικών προσώπων 

και οντοτήτων που έχουν κύρια εγκατάσταση 

(έδρα) στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νο-

τίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιω-

τίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-

δας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο Λοκρών 

της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Πε-

ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 208). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34),
β. της περ. β’) της παρ. 12 του άρθρου 38 του Κώδικα 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248), με τις 
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οποίες προβλέπεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να παρατείνεται ο χρόνος 
υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής του φόρου 
που προκύπτει από αυτές, καθώς και των ανακεφαλαιω-
τικών πινάκων των περιπτώσεων α’) και δ’) της παρ. 5 και 
των παρ. 5α και 5β του άρθρου 36 σε περιπτώσεις ανωτέ-
ρας βίας που επηρεάζουν την Φορολογική Διοίκηση ή σε 
περιπτώσεις εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που 
επηρεάζουν τους φορολογούμενους, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της περ. α’) της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

γ. της περ. β’) της παρ. 4, και των παρ. 5, 5α και 5β του 
άρθρου 36 καθώς και του άρθρου 38 του Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000 Α’ 248),

δ. των άρθρων 60, 64 και 69 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
δ. των άρθρων 18, 31 και 41 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

3. Την υπό στοιχεία Α.1222/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών και Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 4274) «Τύπος, περιεχόμενο, 
τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πί-
νακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών 
υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου 
πελάτη σε άλλο κ-μ (έντυπο Φ4/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., έκδοση 
2020). Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής 
του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτή-
σεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο Φ5/ΤΑXIS, 
Φ.Π.Α., έκδοση 2020)».

4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1027/2014 απόφαση του ΓΓΔΕ 
«Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών 
κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικια-
στών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών 
προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ 
παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, καθώς 
και χρόνος και τρόπος απόδοσής του» (Β’ 211).

5. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1028/2014 απόφαση του 
ΓΓΔΕ «Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής 
κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών 
ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς 
και χρόνος και τρόπος απόδοσής του.» (Β’ 245).

6. Την υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφαση του Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου 
υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της 
δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που πα-
ρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις» (Β’ 949).

7. Την υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση του Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου 
υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της 
δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα 
εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013» 
(Β’ 951).

8. Την υπό στοιχεία Α.1101/2019 «Καθορισμός του 
ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου 
και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρα-
κρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της πε-
ρίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των 
περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 
του ν. 4172/2013» (Β’ 948).

9. Την υπό στοιχεία Α.1204/2020 «Καθορισμός του ηλε-
κτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και 
περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 
ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από 
αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού» (Β’ 3972).

10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ )της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του 
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Την υπό στοιχεία Α.1011/2022 απόφαση του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Πα-
ράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών 
φορολογικών υποχρεώσεων, απόδοσης και εξόφλησης 
παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ των φυσικών προ-
σώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων που 
έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Περιφέρειες Ατ-
τικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές 
Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Δήμο Λοκρών της Περι-
φερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Β’ 208).

13. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των 
φορολογουμένων των οποίων οι λογιστές έχουν κύρια 
εγκατάσταση (έδρα) στις περιοχές που επλήγησαν από 
την χιονόπτωση και τον παγετό της 24ης-Ιανουαρίου 
διότι λόγω των εξαιρετικών καιρικών φαινομένων 
απορρυθμίστηκε η οικονομική και κοινωνική ζωή 
αυτών.

14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 
Α.1011/2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 208) 
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 
ισχύουν και για τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως 
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της περιφέρειας στην οποία έχουν κύρια εγκατάσταση 
(έδρα), οι οποίοι είναι εντολείς/πελάτες λογιστή - φορο-
τεχνικού που έχει έδρα στις αναφερόμενες στην παρ. 1 
περιοχές. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για τους φορολογού-
μενους εντολείς/πελάτες από τους οποίους ο λογιστής 
φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί ψηφι-
ακά στην εφαρμογή διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων των 
ηλεκτρονικών εφαρμογών, μέσω της ψηφιακής πύλης 
myAADE, το αργότερο έως την 31-1-2022. Για δηλώσεις 
και ανακεφαλαιωτικούς πίνακες παραδόσεων ή αποκτή-
σεων αγαθών, παρεχόμενων ή λήψεων υπηρεσιών του 
μηνός Δεκεμβρίου των παρ. 1 και 2 και της υπό στοι-
χεία Α.1011/2022 απόφασης που θα υποβληθούν μέχρι 
και την 4η Φεβρουαρίου 2022, δεν επιβάλλονται τόκοι 
και πρόστιμα των άρθρων 53 και 54 του ν. 4174/2013 
(Α’ 170) και τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα και επιβλη-
θέντες τόκοι διαγράφονται με αίτημα του φορολογού-
μενου μέσω της πλατφόρμας "Τα Αιτήματά μου" στην 
ψηφιακή πύλη myAADE».

2. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

   I 

 Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1007029 ΕΞ 2022 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 

ΕΞ2021/14-12-2021 (Β’ 6044) απόφασης του Διοι-

κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό της ημερο-

μηνίας συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου στη 

Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας της Γενικής Διεύθυνσης Φορο-

λογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 

2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα 
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’), ββ’), γγ’) και 
εε’) της υποπαρ. θ’) της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 17, 19, 24, 26, 27, 37 και 
των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 

(Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα του άρθρου 
48 αυτής, καθώς και του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ 
Δ.Ο.Υ.»,

β) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών 
Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξου-
σιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευ-
θύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών 
Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατα-
κτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, 52, 234 και 1032),

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1004039 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
(Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως 
προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού 
της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των 
οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των 
Υπηρεσιών αυτής.» (Β’ 142).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’  αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της 
ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) 
του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.».

4. Την ανάγκη ανακαθορισμού της ημερομηνίας συγ-
χώνευσης της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 
ΕΞ2021/14-12-2021 απόφαση «Τροποποίηση των απο-
φάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 
1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως 
προς τη συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου και Άργους, 
στις Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και Ναυπλίου, αντίστοιχα, Δ.ΟΡΓ.Α 
1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207), ως προς τη διατή-
ρηση της τάξεως της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ως Α’-Β’ τάξεως, 
ύστερα από τη συγχώνευση σε αυτήν της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσα-
λονίκης, Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ2021/19-10-2021 (Β’ 4984), 
ως προς την ημερομηνία συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ. Γ’ 
Πατρών και Νέας Ιωνίας Βόλου, στις Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η 
οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών και Βόλου, αντί-
στοιχα, Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 
234 και 1032) και Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 
(Β’ 2871)» (Β’ 6044) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε, από 
07/02/2022 σε 11/04/2022 την ημερομηνία συγχώνευ-
σης της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας της Γενι-
κής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαρ. 1 της 
παρ. Β’ αυτής.
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Β. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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