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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

2

Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη
2021 και επόμενα (Α΄170).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10366 ΕΞ 2022
(1)
Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
2. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).
3. Τον ν. 4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
(Α΄ 184). Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις ΚράτουςΠολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).
4. Το άρθρο 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
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5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
9. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α» (Α΄ 8).
10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
11. Την υπ’ αρ. 1786/15.02.2022 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).
12. Το άρθρο 33 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).
13. Την υπό στοιχεία 20530 ΕΞ/21.07.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασίας
παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης
υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 3030).
14. Το άρθρο 15 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 43).
15. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
16. Την υπ’ αρ. 80000/91907/17.11.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από
τον e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 5407).
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17. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
1. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χορήγησης επιδόματος μητρότητας για τις ασφαλισμένες του e ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων
φορέων, κλάδων και λογαριασμών σε αυτόν, δύναται να
διεκπεραιώνεται εναλλακτικά μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα από
το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102). Η ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης διεκπεραιώνεται είτε διά ζώσης,
είτε μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 33 του
ν. 4704/2020 (Α΄ 133).
2. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται για ασφαλισμένους των εντασσόμενων φορέων τομέων, κλάδων και
λογαριασμών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ για παροχές
σε χρήμα που πραγματοποιούνται εντός των ορίων της
χώρας και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική
Επικράτεια, σύμφωνα με τη λεπτομερή περιγραφή κάθε
περίπτωσης στην υπ’ αρ. 80000/91907/17-11-2021 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 5407).
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής της αίτησης
από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.
1. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης διενεργείται
μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του Κ.Ε.Π. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.), η οποία λειτουργεί μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατόπιν
αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας αίτησης χορήγησης επιδόματος μητρότητας.
2. Για τις μισθωτές ασφαλισμένες για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) ο πιστοποιημένος υπάλληλος
του Κ.Ε.Π καταχωρεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία του
e-E.Φ.Κ.Α τα στοιχεία της αιτούσης και ειδικότερα τον
ΑΜΚΑ, τον φορέα ασφάλισης κατά την τελευταία διετία,
τον κωδικό της ιατρικής γνωμάτευσης-βεβαίωσης της
Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού που έχει χορηγηθεί από
τον συνταγογράφο ιατρό μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, τον ΙΒΑΝ
του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού και τον ΑΜΕ ή
τον ΑΦΜ του εργοδότη προκειμένου να βεβαιώσει αυτός την αποχή από την εργασία της εργαζόμενης και
προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό
της ασφαλισμένης.
3. Για τις μισθωτές ασφαλισμένες για το επίδομα
μητρότητας (λοχείας) ο πιστοποιημένος υπάλληλος
του Κ.Ε.Π καταχωρεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία του
e-E.Φ.Κ.Α τα στοιχεία της αιτούσης και ειδικότερα τον
ΑΜΚΑ, τον φορέα ασφάλισης κατά την τελευταία διετία, την ημερομηνία τοκετού αντλώντας τη ληξιαρχική
πράξη γέννησης από το Μητρώο Πολιτών, τον ΙΒΑΝ του
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ατομικού τραπεζικού λογαριασμού και προβαίνει στην
υποβολή της αίτησης για λογαριασμό της ασφαλισμένης.
4. Για τις αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες του e-ΕΦΚΑ ο πιστοποιημένος υπάλληλος του
ΚΕΠ καταχωρεί την αίτηση για το επίδομα μητρότητας
μετά την ημερομηνία τοκετού, αντλώντας τη ληξιαρχική
πράξη γέννησης από το Μητρώο Πολιτών, τον φορέα
ασφάλισης της και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
(ΙΒΑΝ) και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό της ασφαλισμένης.
5. Ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π., αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία, αποθηκεύει την αίτηση για να λάβει αριθμό και την υποβάλλει ηλεκτρονικά.
6. Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει
δηλώσει η δικαιούχος με την πίστωση του ποσού στον
τραπεζικό της λογαριασμό.
7. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η διαδικασία/η διαδικασία ισχύει, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. 80000/
91907/17-11-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 5407).
Άρθρο 3
Διαλειτουργικότητα συστημάτων
1. Η αρμόδια υπηρεσία του e-E.Φ.Κ.Α. σε συνεργασία
με την αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρεμβαίνει
στα συστήματά της προκειμένου να υλοποιήσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την
πλευρά της, ώστε να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει
με το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των Κ.Ε.Π..
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π., τα θέματα
ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων
στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των Κ.Ε.Π., η
παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π.
2. Κάθε αλλαγή στις παρεχόμενες, για το σκοπό της
παρούσας απόφασης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
e-E.Φ.Κ.Α. γίνεται σε συμφωνία με την ως άνω αρμόδια
Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των Κ.Ε.Π.
3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά την υποβολή
της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την
έναρξη υποβολής αιτήσεων στα Κ.Ε.Π. εγχειρίδιο χρήσης
της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες
για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
1. Η περ. 10 της υπ’ αρ. 17062/06-09-2005 (Β’ 1309) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας καταργείται ως προς το επίδομα κυοφορίας.
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2. Η περ. β16, της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/12407/
24-07-2002 (Β’ 946) κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταργείται
ως προς το επίδομα κυοφορίας λοχείας.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα από
τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2022
Οι Υπουργοί
Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
Ι

Αριθμ. Α.1038
(2)
Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της
παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα
έτη 2021 και επόμενα (Α΄ 170).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),
β) του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 «Φορολογικές
διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
γ) της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός
της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 15 Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄2470),
δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/7.1.2014 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση
πληροφοριών» (Β΄ 179),
ε) του Κεφαλαίου Α’ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),
2. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738).
3. Την υπ΄αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
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41 του ν. 4389/2016, τις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ
689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ
και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27)
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.».
4. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και
ελάφρυνσης του διοικητικού βάρους εκπλήρωσης της
υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
1. Για το ημερολογιακό έτος 2021, η υποχρέωση αποστολής των στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 4174/2013 (Α΄170) εκπληρώνεται με τον τρόπο και τη
διαδικασία που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1138/2020
(Β΄2470) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατ΄εφαρμογή του άρθρου
15Α του ν. 4174/2013 (Α΄170). Ειδικότερα στην ΑΑΔΕ διαβιβάζονται υποχρεωτικά, δεδομένα που αφορούν στη
σύνοψη και χαρακτηρισμό εσόδων τιμολόγησης, εξόδων
αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης. Τα δεδομένα της
περίπτωσης αυτής διαβιβάζονται είτε κατά τα ανωτέρω
οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β΄2470), είτε
με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης των δεδομένων
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA για το έτος 2021.
Σύμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης, οι
υπόχρεες οντότητες δύνανται να διαβιβάσουν τα υπόψη
δεδομένα χονδρικών συναλλαγών, είτε αναλυτικά ανά
λογιστικό στοιχείο, είτε συγκεντρωτικά ανά αντισυμβαλλόμενο λήπτη και ανά μήνα.
Αντίστοιχα, τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής
διαβιβάζονται σε κάθε περίπτωση (είτε κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β΄ 2470) είτε με
τον εναλλακτικό τρόπο) ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε
συγκεντρωτικά.
Τα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζονται, με διακριτούς τύπους παραστατικών και χαρακτηρισμούς συναλλαγών για όλες τις περιπτώσεις (σχετ. για τις επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές: www.aade.gr/
epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tekmiriosigia-epiheiriseis/thematikes-enotites-mydata).
Οι υπόχρεες οντότητες όπως ορίζονται στην παρ. 3
του άρθρου 14 ΚΦΔ εξαιρουμένων των αναφερομένων
στην παρ. 3 της παρούσας, έχουν την υποχρέωση να
επιβεβαιώσουν τα ως άνω διαβιβασθέντα δεδομένα
όπως αυτά αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ
(www.aade.gr/mydata).
Η διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων, θεωρείται δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα για το ημερολογιακό
έτος 2021, και ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης
αυτών, ορίζεται η 27.5.2022.
Οι λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και έσοδα
αυτοτιμολόγησης, υποχρεούνται να διαβιβάσουν είτε
αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλ-
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λόμενου εκδότη, περιπτώσεις αποκλίσεων στα προαναφερόμενα διαβιβασθέντα δεδομένα, έως την 31.10.2022.
Η μη ανταπόκριση των υπόχρεων οντοτήτων, στα ως
άνω οριζόμενα, συνιστά παράβαση της περ. α’ της παρ. 1
του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄170), η οποία επισύρει τις κυρώσεις της περ. α΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου
και νόμου.
Για το ημερολογιακό έτος 2021, η εκπρόθεσμη διαβίβαση των ως άνω δεδομένων ανεξαρτήτως του πλήθους
των διαβιβάσεων καθώς και του πλήθους των στοιχείων
εκάστης διαβίβασης θεωρείται ως μία δήλωση.
2. Για το ημερολογιακό έτος 2022 και εφεξής, οι οντότητες που εμπίπτουν ταυτοχρόνως στο πεδίο εφαρμογής
της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και
του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251) σε συνδυασμό
με το άρθρο 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄170), δεν αποστέλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών
και πελατών για διασταύρωση πληροφοριών, δεδομένου
ότι η υποχρέωση αποστολής των ως άνω πληροφοριών εκπληρώνεται με την αποστολή δεδομένων στην
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. Οι οντότητες
της παραπάνω περίπτωσης, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών
τους αρχείων, διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ψηφιακή
πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, τα δεδομένα τους, όπως
αυτά ορίζονται με την υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β΄2470)
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κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του
Διοικητή της ΑΑΔΕ, για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄170).
3. Για το ημερολογιακό έτος 2021 και εφεξής, οι αγρότες ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 Κώδικα Φ.Π.Α.
του ν. 2859/2000 (Α΄248), καθώς και οι λοιποί ανά περίπτωση υπόχρεοι υποβολής καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων προμηθευτών και πελατών, που δεν εμπίπτουν
ταυτοχρόνως και στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1
του ν. 4308/2014 (Α΄251) σε συνδυασμό με το άρθρο
15Α του ν. 4174/2013 (Α΄170), δεν αποστέλλουν ομοίως
στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 14 ν. 4174/2013 (Α΄170),
για λόγους αποφυγής υπέρμετρης διοικητικής επιβάρυνσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων
που κατά περίπτωση είναι δυνατό να αντληθούν από
έτερες πηγές, κατ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων
διατάξεων.
4. Από το ημερολογιακό έτος 2021 και επόμενα, παύει
να ισχύει η ΠΟΛ. 1022/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 179).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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