
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολο-
γήτων, Αδασμολόγητων και Φορολογημένων Ει-
δών στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου.

2 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων 
ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από 
αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα 
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις 
Δημοτικές Ενότητες Νέας Περάμου και Μεγάρων 
του Δήμου Μεγαρέων, στη Δημοτική Ενότητα 
Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημο-
τική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ει-
δυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής.

3 Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλ-
λαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) 
σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013
(Α΄ 163) και 4490/2017 (Α΄ 150).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1174747 ΕΞ 2017 (1)
Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολο-
γήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ει-
δών στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 27, παρ. 1 του ν. 827/1978 (Α΄ 194) 

«Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων 
διατάξεων»,

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17) «Περί συ-
στάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμε-
τάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και 
αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουρ-
γίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού»,

δ) του άρθρου 120 παρ. 4 του ν. 2533/1997 (Α΄ 228) «Χρη-
ματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις»,

ε) την από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,

στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. α) Την αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3-1-2011 (Β΄46 
και Β΄134) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Εξου-
σιοδότηση υπογραφής με "Με εντολή Υφυπουργού" 
στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών 
Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 
και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών», άρθρο 2, II, 
παρ.5, περίπτωση (κα),

β) άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/24-2-2012 
(Β΄465) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα της Γενι-
κής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων 
του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν.4389/2016.

4. Το αριθμ. 60/2.11.2017 αίτημα της εταιρείας «Κατα-
στήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά 
την μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 
Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Κρα-
τικό Αερολιμένα Ηρακλείου.

5. Το αριθμ. 11708/13.11.2017 έγγραφο του Τελωνείου 
Ηρακλείου το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής του άρθρου 17, παρ. 2 του π.δ. 86/1979 μετά 
του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Εγκρίνουμε την μετεγκατάσταση του Καταστήματος 
Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων 
Ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον 
Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου, στη θέση και έκταση 
που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που 
συνοδεύει το από 13/11/2017 πρακτικό γνωμοδότη-
σης της Επιτροπής του άρθρου 17, παραγράφου 2 του
π.δ. 86/1979.

2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνο-
λική επιφάνεια 140 τ.μ. και θα βρίσκεται υπό τελωνειακή 
παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή-
κει αποκλειστικά στην εταιρεία «Καταστήματα Αφορο-
λογήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος 
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 
120 του ν. 2533/1997, από τις διατάξεις των υπουργικών 
αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμί-
ζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου 
κ.λπ. των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2017

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ 

Ι

       Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 (2)
Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων 

ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από 

αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα 

της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις 

Δημοτικές Ενότητες Νέας Περάμου και Μεγάρων 

του Δήμου Μεγαρέων, στη Δημοτική Ενότητα Μα-

γούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική 

Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας 

της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης β' της παραγράφου 12 του άρθρου 

38 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με ν. 2859/2000 - ΦΕΚ
248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν, με τις οποίες προβλέ-
πεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων δύναται να παρατείνεται ο χρόνος υποβολής της 
δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου σε περιπτώ-
σεις ανωτέρας 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, όπως ισχύουν.

β) Τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 
και των παραγράφων 5,5α και 5β του άρθρου 36 καθώς 
και του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύουν.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογι-
κής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 - ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει.

δ) Την ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1127/25.9.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2180/ 
2.10.2009) σχετικά με το χρόνο υποβολής των ανακε-
φαλαιωτικών πινάκων.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, 
όπως ισχύουν.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

5. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Τις αριθμ. 8093/15-11-2017 (ΑΔΑ: 65ΡΣ465ΧΘ7-Ξ37) 
και με αριθμό 8120/15-11-2017 αποφάσεις του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες κηρύχθη-
καν σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστα-
σίας οι Δημοτικές Ενότητες Νέας Περάμου και Μεγάρων 
του Δήμου Μεγαρέων, η Δημοτική Ενότητα Μαγούλας 
του Δήμου Ελευσίνας και η Δημοτική Ενότητα Μάνδρας 
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής.

7. Το γεγονός ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώ-
θηκαν την 15.11.2017 και των ζημιών που προκλήθηκαν, 
απορρυθμίστηκε η οικονομική και κοινωνική ζωή των 
κατοίκων των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων.

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

1. Παρατείνονται μέχρι και την 29.12.2017 οι προθε-
σμίες υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, των 
οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι 
στις 27.11.2017 και στις 27.12.2017, για τους υποκείμε-
νους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δρα-
στηριότητας στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Περάμου και 
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Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων, στη Δημοτική Ενότητα 
Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική Ενό-
τητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

2. Παρατείνονται μέχρι και την 29.12.2017 για τους 
ανωτέρω υποκειμένους:

α) η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, των 
οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι 
στις 30.11.2017,

β) οι προθεσμίες καταβολής του φόρου που τυχόν 
προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ. Η ιδία ημε-
ρομηνία είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην 
περίπτωση επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού 
σε δόσεις.

3. Οι ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ και οι ανακεφαλαιωτικοί 
πίνακες υποβάλλονται στη ΔΟΥ ή ΓΕΦ σε έντυπη μορφή, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπο-
γραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

Ι

   Αριθμ. ΠΟΛ. 1184 (3)
Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλα-

γής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμ-

φωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και 

4490/2017 (Α΄ 150) .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 4, των παρ. 1, 4 και 5 του άρ-

θρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 9ΑΑ του ν. 4170/2013 
(Α΄ 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμι-
ση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του 
Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», όπως ο νόμος αυτός τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τον ν. 4484/2017 
(Α΄ 110).

β) Της περιπτ. ια' της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου και 
της παρ. 2 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου 
του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), «Κύρωση της Πολυμερούς 
Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέ-
σεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές δια-
τάξεις».

γ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2378 της Επι-
τροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λε-

πτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων 
της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη 
διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και 
την κατάργηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1156/2012 (ΕΕ L 332/19, 18.12.2015), όπως τροποποιή-
θηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1963 της 
Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου (ΕΕ L 303/4, 10.11.2016), και 
ιδίως τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 σχετικά με τον 
ηλεκτρονικό μορφότυπο που πρόκειται να χρησιμοποι-
ηθεί για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληρο-
φοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

3. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 
968) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. 
Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθμ. 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.

6. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων, 
προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το 
πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά 
Χώρα.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή για την υποδοχή και την 

αποστολή των πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης 
ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα.

1. Δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013, 
ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το Τμήμα ΣΤ΄ Αυτόμα-
της Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων 
της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής 
Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού της ΑΑΔΕ, το οποίο και ενεργεί ως αρμόδια 
κατ' ανάθεση αρχή για την υποδοχή και την αποστολή 
πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής 
των Εκθέσεων ανά Χώρα μεταξύ των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς της εφαρμογής 
των διατάξεων του ως άνω νόμου.

2. Δυνάμει της περιπτ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 
δεύτερου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017, ως 
«Τμήμα Διασύνδεσης» κατά την παρ. 5 του άρθρου 5 του 
ν. 4170/2013, ορίζεται το Τμήμα ΣΤ΄ Αυτόματης Ανταλ-
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λαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Δ/νσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 
της ΑΑΔΕ, το οποίο και ενεργεί ως αρμόδια κατ' ανάθεση 
αρχή για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών 
στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των Εκθέσεων 
ανά Χώρα, για τους σκοπούς της εφαρμογής της Πολυ-
μερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την ανταλλαγή 
Εκθέσεων ανά Χώρα (ΠΣΑΑ).

Άρθρο 2 
Χρόνος και τρόπος υποβολής των Εκθέσεων
ανά Χώρα και των Γνωστοποιήσεων

1. Η Τελική Μητρική Οντότητα ενός Ομίλου Πολυε-
θνικής Επιχείρησης (Ομίλου ΠΕ) ή οποιαδήποτε άλλη 
Αναφέρουσα Οντότητα, με φορολογική κατοικία στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 και 
ν. 4490/2017, υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση 
ανά Χώρα, για κάθε Φορολογικό Έτος, με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στην αρμόδια 
κατ' ανάθεση αρχή του άρθρου 1 της παρούσας, εντός 
δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ημέρα του Φο-
ρολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις των Ομίλων ΠΕ, των οποίων 
το Φορολογικό Έτος ξεκινά την ή μετά την 1η Ιανουα-
ρίου 2016 και λήγει πριν την 31η Δεκεμβρίου 2016, ως 
προθεσμία υποβολής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2017. 
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας εκ 
μέρους της φορολογικής αρχής για την ολοκλήρωση 
της εμπρόθεσμης υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα 
από τους υπόχρεους, η προθεσμία υποβολής για αυτούς 
παρατείνεται για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την φο-
ρολογική αρχή και επιτρέπει την ομαλή ολοκλήρωση 
της υποχρέωσης. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις 
των Ομίλων ΠΕ με φορολογικό έτος μικρότερο των 12 
μηνών, το κατώφλι των 750.000.000 ευρώ εφαρμόζεται 
αναλογικά. Στην περίπτωση Ομίλου ΠΕ, του οποίου η 
Τελική Μητρική Οντότητα βρίσκεται σε δικαιοδοσία η 
οποία έχει ως κατώφλι το ισοδύναμο των 750.000.000 
ευρώ σε όρους τοπικού νομίσματος, όπως αυτό ίσχυε τον 
Ιανουάριο 2015 και εφόσον εξαιρείται της υποχρέωσης 
υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα βάσει του ανωτέρω κατω-
φλίου στη δικαιοδοσία αυτή, δεν προκύπτει υποχρέωση 
υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα από Συνιστώσα Οντότητα 
του Ομίλου που βρίσκεται σε άλλη δικαιοδοσία, μόνο εκ 
του λόγου της διακύμανσης στη νομισματική ισοτιμία.

2. Η υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα γίνεται μέσω 
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής Υποβολής των Εκθέ-
σεων, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Προϋ-
πόθεση για την υποβολή της Έκθεσης είναι η ηλεκτρο-
νική έκδοση κωδικών εισόδου από το φυσικό πρόσωπο 
που ορίζεται ως Υπεύθυνος Εγγραφής της Αναφέρου-
σας Οντότητας. Η έκδοση των κωδικών εισόδου από 

τους Υπεύθυνους Εγγραφής ολοκληρώνεται μέχρι την
15η Δεκεμβρίου 2017 με την αποστολή σχετικού τυπο-
ποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 
συνημμένη επιστολή του Ομίλου ΠΕ. Τεχνικές οδηγίες 
και λεπτομέρειες για τον τρόπο εγγραφής και υποβολής 
των Εκθέσεων ανά Χώρα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
της A.A.Δ.Ε..

3. Οι Συνιστώσες Οντότητες των Ομίλων ΠΕ υποβάλ-
λουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις Γνωστοποι-
ήσεις των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του Τμήματος II 
του Παραρτήματος III του Κεφαλαίου Η΄ του Μέρους 
Πρώτου του ν. 4170/2013 και των παρ. 1 και 2 του άρ-
θρου τέταρτου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017, 
το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του Φορολογικού 
Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ. Ειδικά για το 
πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται 
έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά 
Χώρα. Κατ' εξαίρεση, η ως άνω παράταση (ήτοι μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2017) χορηγείται και για την υποβολή 
των Γνωστοποιήσεων, όσον αφορά στο Φορολογικό 
Έτος 2017.

Η υποβολή των ως άνω Γνωστοποιήσεων γίνεται προς 
το Τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, στη διεύθυν-
ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου notifications.cbcf¡ling@
aade.gr, μέσω αποστολής ειδικής φόρμας, που αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

4. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των Εκθέσεων ανά 
Χώρα και των Γνωστοποιήσεων, η αναγραφή της επωνυ-
μίας των Ομίλων ΠΕ αποτυπώνεται στο λατινικό αλφά-
βητο, εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα μεταγραφής και 
μεταγραμματισμού, «transliteration rules», (π.χ. ISO 843). 
Στα πεδία όπου υπάρχει ελεύθερο κείμενο (π.χ. Πίνακας 3 
του Τμήματος III του Παραρτήματος III του ν. 4170/2013), 
το κείμενο υποβάλλεται και στην αγγλική γλώσσα.

5. Ο όρος «Συνδεδεμένα Μέρη» της τρίτης στήλης του 
Πίνακα 1 της Έκθεσης ανά Χώρα ερμηνεύεται ως ο όρος 
«Συνιστώσες Οντότητες» του Πίνακα 2 της Έκθεσης ανά 
Χώρα.

Άρθρο 3
Ζητήματα εφαρμογής

Oι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για τις ενδοο-
μιλικές συναλλαγές, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθορίζουν 
τις τεχνικές και επιχειρησιακές λεπτομέρειες του τρόπου 
συμπλήρωσης και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

*02042250112170004*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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