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Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 

(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως 
ισχύει. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 

14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παρά−
γραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 
Α΄/31.12.2013).

2. Την ΠΥΣ 1/20.1.2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).

3. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως 
ισχύει.

3. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, 
για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

4. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 
(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοι−
χείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, 
ως ακολούθως:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται τε−
λευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι καταστάσεις των ανωτέρω 
περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ που αφορούν τα ημερολογιακά 
έτη 2016 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του επομένου έτους από το ημερολογι−
ακό έτος που αφορούν. Οι καταστάσεις της ανωτέρω 
περίπτωσης δ΄ που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 
και επόμενα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου 
του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που 
αφορούν.».

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής: «Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, 
εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμ−
βαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.»

3. Στο άρθρο 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως 
εξής: «Για τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, για 
τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοι−
χεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική 
δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους 
από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

F
 (2) 

 Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση 
τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 1. Με την Φ.4405/2016/0005484/25−04−2016 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας (N. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄), γίνεται 
αποδεκτή η από 16−03−2016 δήλωση − αίτηση των γονέ−
ων της ανήλικης με στοιχεία (όνομα) ΠΑΜΕΛΑ (επώνυμο) 
ΠΟΠΑ (πατρώνυμο) ΣΕΡΓΚΕΙ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑ−
ΔΑ την 02−01−2009, και κατοικεί στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 




