E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2022.06.02 12:19:09
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

26843

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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2 Ιουνίου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64957/10-6-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού
σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων»
(Β’ 2548), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
142462/28.12.2021 (Β’ 6393) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1275/31.12.2021
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της
βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης
των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021»(Β’ 6375).

Αρ. Φύλλου 2741

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 55415
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ 63/2005, Α’ 98),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), και
ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
4. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 167), ιδίως την παρ. Γ του άρθρου 129.
5. Το π.δ 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).
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6. Το π.δ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Το π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
της 31-8-2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων
υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.)
για την προγραμματική περίοδο 2021-2025.» (Α’ 174).
9. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
10. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 Β’ 2573)» (Β’ 2857).
11. Την υπ’ αρ. 95189/14.9.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και
Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων
(ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» (Β’ 3961).
12. Την από 26.05.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ.
13. Την υπ’ αρ. 54091/25.05.2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014),
σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 62564/4-6-2021 απόφασης
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442), ως ακολούθως:
Άρθρο μόνο
Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 4 «Έκδοση Πρόσκλησης/Ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης»
αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Για την ένταξη συγκεκριμένων έργων ή έργων
στρατηγικής σημασίας, δεν απαιτείται η έκδοση Πρόσκλησης και αρκεί η Ανακοίνωση της πρόθεσης χρηματοδότησης προς τον φορέα υλοποίησης του έργου. Η
Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστον όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης, σχετικά με τους όρους χρηματοδότησης από το
ΤΠΑ/ΠΠΑ, τα κριτήρια αξιολόγησης και τυχόν επιπλέον
πληροφορίες.
5. Έργα ωρίμανσης/προετοιμασίας για μεταφορά στο
ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή
έργα με συνέργεια/συμπληρωματικότητα με έργα που
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε-
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κτικότητας, εντάσσονται στο ΕΠΑ με τη διαδικασία της
ανακοίνωσης της πρόθεσης χρηματοδότησης προς τον
φορέα υλοποίησης του έργου, η οποία περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστον όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης,
σχετικά με τους όρους χρηματοδότησης από το ΤΠΑ/
ΠΠΑ και τυχόν επιπλέον πληροφορίες.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 62564/4-6-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2022
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 55416
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64957/10-6-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού
σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων»
(Β’ 2548), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
142462/28.12.2021 (Β’ 6393) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 167), ιδίως τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 139.
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και
ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
4. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ 63/2005, Α’ 98),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
6. Το π.δ 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).
7. Το π.δ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
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8. Το π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
της 31-8-2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων
υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025.»
(Α’ 174).
10. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
11. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 Β’ 2573)» (Β’ 2857).
12. Την υπ’ αρ. 95189/14.9.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και
Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων
(ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» (Β’ 3961).
13. Την υπ’ αρ. 62564/2.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης
και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).
14. Την υπ’ αρ. 17642/10-02-2021 εγκύκλιο οδηγιών για
την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024.
15. Την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων 2021 και καθορισμού της διαδικασίας μεταφοράς τους στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ
2021-2025.
16. Την ανάγκη σταδιακής ενεργοποίησης των Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του ΕΠΑ 2021-2025, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2021.
17. Την υπ’ αρ. 64957/10-6-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις
χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων»
(Β’ 2548).
18. Την από 26-05-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ για την εν θέματι τροποποίηση.
19. Την υπ’ αρ. 54072/25-05-2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014),
σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 64957/10-6-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους
ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 20212025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των
Προγραμμάτων» (Β’ 2548), όπως τροποποιήθηκε με την
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υπ’ αρ. 142462/28.12.2021 (Β’ 6393) όμοια απόφαση, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 «Σκοπός», αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός της απόφασης είναι η διασφάλιση της ομαλής
και έγκαιρης ένταξης έργων εγγεγραμμένων στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ), στα Προγράμματα Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και ο προσδιορισμός της διαδικασίας
σταδιακής ενεργοποίησης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του ΕΠΑ
2021-2025 από την 1η Ιουλίου 2021 και εξής».
Άρθρο 2
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 «Προϋποθέσεις και Διαδικασία μεταφοράς ανά κατηγορία
έργων», αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Δι.Δι.Ε.Π. επιβεβαιώνει τα στοιχεία, ζητά διευκρινίσεις όπου απαιτείται, οριστικοποιεί τον Πίνακα του
Παραρτήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις
του άρθρου 5 και μεριμνά για τη μεταφορά των έργων
στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΠΑ»
Η παρ. 6 του άρθρου 2 καταργείται.
Η παρ. 7, αναριθμείται σε 6 και αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης, για τα έργα που μεταφέρθηκαν στο
Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΠΑ και στο Πρόγραμμα
ευθύνης της, μεριμνά άμεσα για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης. Το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από
την έκδοση αποφάσεων ένταξης, η ΥΔ μεριμνά για τη
συμπλήρωση του συνόλου των απαραίτητων πεδίων του
Τεχνικού Δελτίου Έργου και Τεχνικού Δελτίου Υποέργου
καθώς και για τη συγκέντρωση των λοιπών εγγράφων
που κατά την κρίση της απαιτούνται για την αποτελεσματική παρακολούθηση του έργου στην Προγραμματική
Περίοδο ΕΠΑ 2021-2025.»
Άρθρο 3
Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 «Χρονοδιάγραμμα
έγκρισης Προγραμμάτων ΕΠΑ 2021-2025», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 142462/28.12.2021 (Β’ 6393)
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η έγκριση των ΤΠΑ/ΠΠΑ πραγματοποιείται, ανάλογα με την ετοιμότητα των φορέων σχεδιασμού το
αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022».
Άρθρο 4
Προστίθεται άρθρο 5 ως εξής:
«Προβλέψεις για έργα που εντάχθηκαν στο ΠΔΕ μετά
την 1/7/2021 ή δεν πληρούσαν την προϋπόθεση γ) της
παρ. 1 του άρθρου 2 στις 30/6/2021
1. Για τη διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης ένταξης
έργων στα ΤΠΑ/ΠΠΑ, η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης
του Προγράμματος Ανάπτυξης δύναται να προτείνει την
ένταξη στο οικείο ΤΠΑ/ΠΠΑ, με τη διαδικασία των μεταφερόμενων έργων των παρ. 1,2, 5 και 6 του άρθρου 2:
α) έργων που δεν πληρούσαν την προϋπόθεση γ) της
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παρ. 1 του άρθρου 2, την 30ή Ιουνίου 2021, αλλά την
πληρούν την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και β) έργων τα
οποία εγγράφηκαν στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μετά την 1/7/2021 και
προ της έγκρισης του οικείου ΤΠΑ/ΠΠΑ, ανεξαρτήτως
της κατάστασης προόδου των υποέργων τους.
2. Η μεταφορά των έργων της παραγράφου 1, πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο
οικείο ΤΠΑ/ΠΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα
χρήσης του ορίου υπερδέσμευσης που προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 64957/10-6-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021
στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και
ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548).
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2022
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Α.1070
(3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1275/31.12.2021
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων,
της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς
και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το
φορολογικό έτος 2021»(Β’ 6375).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
β) 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) και
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και
του άρθρου 41 αυτού.
γ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και των παρ. 1 και 2
του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), της παρ. 4 του άρθρου
8 και των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38,
43Α, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 και 68 του ν. 4172/2013
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
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του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις.» (Α’ 167)
δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1051/19.2.2015 (Β’ 373) απόφασης ΓΓΔΕ, της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/30.12.2015
(Β’ 2919) απόφασης Αναπληρωτή ΓΓΔΕ και των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1025/21.2.2017 (Β’ 618), ΠΟΛ 1045/7.3.2018
(Β’ 881), Α.1009/2019 (Β’ 21), Α.1025/2020 (Β’ 406) και
Α. 1035/2021 (Β’ 797) αποφάσεων Διοικητή ΑΑΔΕ,
ε) των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1088/2015 (Β’ 763),
ΠΟΛ.1132/2015 (Β’ 1407), ΠΟΛ.1041/2016 (Β’ 926),
ΠΟΛ.1096/2016 (Β’ 2043) αποφάσεων Γ.Γ.Δ.Ε. και των
υπό στοιχεία ΠΟΛ.1034/2017 (Β’ 759), ΠΟΛ.1068/2018
(Β’ 1319), Α.1041/2019 (Β’ 353), Α.1070/2020 (Β’ 1267)
και Α. 1118/2021 (Β’ 2226) αποφάσεων Διοικητή ΑΑΔΕ,
στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 (Β’ 276) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει, ζ) των υπό στοιχεία Α.1099/2019
(Β’ 949), Α.1100/2019 (Β’ 951),Α.1101/2019 (Β’ 948) και
Α. 204/2020 (Β’ 3972) αποφάσεων Διοικητή ΑΑΔΕ,
η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-102020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738),
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 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.
3. Την υπό στοιχεία Α.1275/31.12.2021 απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα
καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021» (Β’ 6375)
4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 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
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».
5. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης
κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και
παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και
στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους,
δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-

Τεύχος B’ 2741/02.06.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1275/31.12.2021
απόφαση «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από
επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς
και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος
2021» (Β’ 6375), ως ακολούθως:
Μετά το στοιχείο iν της περίπτωσης γ) της παραγράφου 10 του άρθρου 5 της Α.1275/2021 προστίθεται νέο
στοιχείο ν, ως εξής:

26847

«ν. τον ΟΤΕ Α.Ε. για το σύνολο των κωδικών εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα του Παραρτήματος 3 της παρούσας»
Άρθρο 2
Ισχύς
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

26850
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02027410206220008*

