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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Ιανουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1017
Χρόνος και τρόπος υποβολής των πληροφοριών και παράταση της προθεσμίας έναρξης υποβολής αυτών για την εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 49-57 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), με
τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία ΕΕ/2018/822
(ΟΔΣ-DAC6) αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών των δηλωτέων διασυνοριακών ρυθμίσεων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 5 του
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ,
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 163) και ιδίως για την
έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τον ορισμό τμήματος ή
τμημάτων διασύνδεσης, σε συνδυασμό με τη διάταξη
των παρ. 1 και 4 του άρθρου 4 και της περ. β’ της παρ. 19
του άρθρου 9ΑΒ του ίδιου νόμου, όπως ο νόμος αυτός
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μετά και το
ν. 4714/2020.
β) Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 9, 9ΑΒ, 20, 21 καθώς και του Κεφαλαίου Η’ με το Παράρτημα IV του
ν. 4170/2013, όπως τροποποιηθήκαν με τα άρθρα 49-57
του ν. 4714/2020, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία ΕΕ/2018/822 και ιδίως της περ. β της παρ. 19 του
άρθρου 9ΑΒ του ιδίου νόμου, σύμφωνα με την οποία
«με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ μπορεί να εξειδικεύονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής
των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο πλαίσιο της
υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για
δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις και να ρυθμίζεται
κάθε ειδικότερο θέμα».
γ) Την υπ’ αρ. Α 1009/2021 απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των τμημάτων διασύνδεσης
για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49-57
του ν. 4714/2020 (Α’ 148), με τις οποίες ενσωματώθηκε η
Οδηγία ΕΕ/2018/822 αναφορικά με την αυτόματη ανταλ-
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λαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά
με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.
δ) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 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, όπως ισχύουν.
ε) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
στ) Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
ζ) 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, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία
5294ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
η). Tην από 25.1.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας
αρχής κατά το άρθρο 5 παρ. 1 και 5 του ν. 4170/2013
(Α’ 163).
θ) Την ανάγκη παράτασης της ημερομηνίας έναρξης
υποβολής των πληροφοριών προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το πλαίσιο της αυτόματης
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.
ι) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Χρόνος και τρόπος υποβολής των δηλωτέων
διασυνοριακών ρυθμίσεων-Παράταση της
προθεσμίας έναρξης της υποβολής
1. Οι ενδιάμεσοι ή τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα
υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις πληροφορίες που αφορούν τις δηλωτέες διασυνοριακές
ρυθμίσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 9ΑΒ του ν. 4170/2013 και ειδικότερα, ως
ακολούθως:
(i) Εντός προθεσμίας τριάντα ημερολογιακών ημερών,
ο υπολογισμός της οποίας εκκινεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 8. Για τις ρυθμίσεις που αναφέρονται
στην παρ. 18 και αφορούν το διάστημα μεταξύ 1ης Ιουλίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020, καθώς και το
διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η
Ιανουαρίου 2021, παρατείνεται η προθεσμία έναρξης
των τριάντα ημερών για την υποβολή των πληροφοριών και ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2021, δυνάμει της
παρ. 19β) εξουσιοδοτικής διάταξης.
(ii) Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 για τις πληροφορίες
της παραγράφου 11, ήτοι τις ρυθμίσεις για τις οποίες το
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πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε μεταξύ 25 Ιουνίου 2018
και 30 Ιουνίου 2020.
(iii) Στην περίπτωση εφαρμογής ρυθμίσεων γενικής
χρήσης υποβάλλονται περιοδικές εκθέσεις ανά τρίμηνο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 με πρώτη καταληκτική προθεσμία την 30η Απριλίου 2021.
2. Η υποβολή των πληροφοριών διενεργείται μέσω
ηλεκτρονικής εφαρμογής, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
του Νομικού Προσώπου, είτε από τα υπόχρεα Φυσικά
Πρόσωπα, με τους κωδικούς «TAXISnet».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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