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ΘEMA: Εθπξόζεζκε ππνβνιή ζπγθεληξωηηθώλ θαηαζηάζεωλ θαη ηζνδπγίωλ ηνπ
άξζξνπ 20 (παξ.1 θαη 6) ηνπ π.δ/ηνο 186/1992, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ λ.4002/2011.
1. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΚ
Α΄ 180/22.8.2011), δελ επηβάιιεηαη πξόζηηκν ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ.2523/1997, ζηνπο ππόρξενπο - επηηεδεπκαηίεο (θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα), νη νπνίνη
δελ ππέβαιιαλ ή ππέβαιιαλ αλαθξηβώο θαηαζηάζεηο θαη ηζνδύγηα ησλ παξ. 1 θαη 6
αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. (π.δ/γκα 186/192), γηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ
ζπλαιιαγέο κέρξη θαη ην εκεξνινγηαθό έηνο 2009, εθόζνλ νη ππόςε θαηαζηάζεηο θαη
ηζνδύγηα ππνβιεζνύλ ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., κέρξη θαη ηελ 30.9.2011.
Δλόςεη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη κε αθνξκή εξσηήκαηα πνπ αλέθπςαλ αλαθνξηθά κε
ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ππόςε δηαηάμεσλ, θαζώο θαη κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ησλ ελ
ιόγσ ζπγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηζνδπγίσλ, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα:
1. ύκθσλα κε ηελ πεξ. ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ππόςε λόκνπ, νη δηαηάμεηο
ηεο πεξ.α΄ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή, ζηηο πεξηπηώζεηο παξαβάζεσλ πνπ
αθνξνύλ ηε κε ππνβνιή, ηελ εθπξόζεζκε ππνβνιή θαη ηελ αλαθξηβή ππνβνιή ζηνηρείσλ
γηα δηαζηαύξσζε ησλ παξ. 1 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.., πνπ εθθξεκνύλ ζηηο Γ.Ο.Τ.
θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί θαη θαηαρσξεζεί νη ζρεηηθέο Απνθάζεηο Δπηβνιήο
Πξνζηίκνπ (Α.Δ.Π.), κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο (22.8.2011).
πλεπώο δελ εκπίπηνπλ ζηηο ππόςε δηαηάμεηο θαη νη ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ζηα
θνξνινγηθά δηθαζηήξηα.

2. Πεξαηηέξσ, ε ππνβνιή, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ λ.4002/2011, ησλ αξρηθώλ ή ζπκπιεξσκαηηθώλ ζπγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.., κπνξεί λα γίλεη κόλν ζηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ. ηνπ
ππόρξενπ-επηηεδεπκαηία (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξόζσπνπ) ρεηξόγξαθα ή κε ειεθηξνληθό
κέζν θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξόλν ηεο
εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ησλ ππόςε θαηαζηάζεσλ (γηα όζνπο ππέβαιιαλ ηα ππόςε
ζηνηρεία κε ειεθηξνληθό κέζν).
Αλαιπηηθόηεξα: α) Γηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζπλαιιαγέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2003, ε
ππνβνιή ησλ ππόςε ζπγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηηο πξναλαθεξόκελεο
δηαηάμεηο, γίλεηαη ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπ
Κ.Β.. από ηνλ ππόρξεν, θαηά ην ρξόλν ηεο εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ησλ ππόςε
ζηνηρείσλ, ήηνη ρεηξόγξαθα (θαη πξναηξεηηθά κε ειεθηξνληθό κέζν) επί ρεηξόγξαθεο
ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ή κε ειεθηξνληθό κέζν, ππνρξεσηηθά, επί κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο
απηώλ. ηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο ηνπο κε ειεθηξνληθό κέζν, ππνβάιινληαη ζύκθσλα
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη από ηελ ΠΟΛ.1271/2002.
Καη’ εμαίξεζε, νη ππόρξενη πνπ ηεξνύζαλ βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β..,
κεραλνγξαθηθά πξναηξεηηθά, κέρξη θαη ηε ρξήζε 2002, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηηο
ππόςε θαηαζηάζεηο, ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., ρεηξόγξαθα.
β) Γηα ηηο ρξήζεηο 2004 έσο θαη 2009, όινη νη ππόρξενη - επηηεδεπκαηίεο ζα
ππνβάιινπλ ηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο, ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., κε ειεθηξνληθό κέζν,
ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη από ηηο εγθύθιηνπο ΠΟΛ.1271/2002
(ρξήζεηο 2004 έσο θαη 2005) θαη ΠΟΛ. 1157/2005 (ρξήζεηο 2006 έσο θαη 2009).
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