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1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/
23.6.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο του 
εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ “050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 
2016, Φ2 TAXIS”» (Β’ 1943).

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟ του Ιωάννη, ΑΦΜ  171482193 κάτοχο 
της υπ’  αρ. 11043854 Ταυτότητας Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αγνώστου διαμονής, για λαθρεμπορία 
καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. Α.1170 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/

23.6.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο του 

εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ “050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 

2016, Φ2 TAXIS”» (Β’ 1943). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 6 και του άρθρου 18 του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206),
β) Των άρθρων 36 και 38 του Κώδικα Φόρου Προστι-

θέμενης Αξίας (ν. 2859/2000 Α’248),
γ) του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206),
δ) Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251).
2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1084/2016 απόφαση του Γε-

νικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχό-
μενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ “050 -ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 
2016, Φ2 TAXIS”» (Β’ 1943).

3. Την υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινή απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του 

χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης 
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 
(Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).

4. Την υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλε-
κτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό 
Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική διαβί-
βαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, 
που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα 
myDATA» (Β’ 3596).

5. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και 
την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 
5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και 
διευκόλυνσης των υποκειμένων σε φόρο κατά την υπο-
βολή της δήλωσης ΦΠΑ, με την προσυμπλήρωση των 
δηλώσεων ΦΠΑ βάσει των στοιχείων που διαβιβάζονται 
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.

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:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1084/2016 από-
φαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ως εξής:

1. Μετά την παρ. 2 προστίθεται η παρ. 2 α ως ακο-
λούθως:

«2α) Για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 
5/12/2022 και εφεξής και αφορούν φορολογικές πε-
ριόδους από 1/1/2022 και εφεξής, η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προσυμπληρώνει τις κατη-
γορίες εκροών και εισροών με τους αντίστοιχους φόρους 
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στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης 
ΦΠΑ βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψη-
φιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε., και του χαρα-
κτηρισμού αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
αποφάσεις.

Ειδικά ως προς τις εισροές ΦΠΑ, εφόσον δεν έχει προ-
ηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών δαπανών στην 
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όλες οι δαπάνες προσυ-
μπληρώνονται στον κωδικό 361 (Αγορές και δαπάνες 
στο εσωτερικό της χώρας), εξαιρουμένων εκείνων που 
προέρχονται από παραστατικά με εκδότη οντότητα που 
έχει δηλώσει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχε-
τικό με το άρθρο 30 παρ. 4 ΚΦΠΑ. (ν. 2859/2000).

Η ορθή και ακριβής συμπλήρωση και υποβολή της δή-
λωσης Φ.Π.Α. συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του υπο-
κείμενου στο φόρο. Η προσυμπλήρωση των δηλώσεων 
ΦΠΑ έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του υποκειμένου 
στο φόρο κατά την υποβολή της δήλωσής του και δεν 
είναι δεσμευτική γι’ αυτόν. Τα προσυμπληρωμένα ποσά 
στους κωδικούς της δήλωσης ΦΠΑ δύνανται να τροπο-
ποιούνται από τον υποκείμενο στον φόρο.»

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 (2) 
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΧΑ-

ΡΑΛΑΜΠΟ του Ιωάννη, ΑΦΜ 171482193 κάτοχο 

της υπ’ αρ. 11043854 Ταυτότητας Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αγνώστου διαμονής, για λαθρεμπορία 

καπνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 84/2020/2022 (ΜRN 
22GRYK030300000640) καταλογιστικής πράξης της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Λαυρίου 

που εκδόθηκε την 4-11-2022, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 142, την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 
του άρθρου 119 Α και την περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), 
που αφορά λαθρεμπορία καπνικών (σχετ. η 3008/30/36- 
στ’/14-05-2020 δικογραφία της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Αστυνομίας) και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 
152 παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων δύο 
χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ και δεκαεπτά λεπτών 
(2.602.041,17 ευρώ).

2. Επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος ίσο με το τριπλάσιο 
των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλο-
γούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, ήτοι 3 x 
2.602.041,17 ευρώ = 7.806.123,51 ευρώ (επτά εκατομμύ-
ρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία ευρώ και 
πενήντα ένα λεπτά), το οποίο επιμερίζεται στους πέντε 
(5) υπαιτίους, συνεπώς στον ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
του Ιωάννη, αγνώστου διαμονής, αντιστοιχεί το ποσό 
του 1.561.224,71 ευρώ (ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων 
εξήντα μία χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ 
και εβδομήντα ενός λεπτών), το οποίο κατά την είσπραξη 
του υπόκειται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%), σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

3. Δεν καταλογίζονται δασμοί και φόροι στον ως άνω 
υπαίτιο, διότι το αντικείμενο της λαθρεμπορίας έχει κα-
τασχεθεί.

4. Ο ανωτέρω υπαίτιος, κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ. 

 Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΛΑΡΗ   
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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