
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2637
7 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και 
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρω−
μών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής 
ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών 
εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26−07−2013). ............................ 1

Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας οργανικών μονάδων 
της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερ−
νητικού Έργου για το έτος 2016. ...................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΠΟΛ: 1260 (1)
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) από−

φασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρημα−
τοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνι−
κών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδι−
ωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, 
εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμ−
φωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/
26−07−2013). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 

του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26−7−2013), περί παροχής 
πληροφοριών από τρίτους.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 
213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρα−
γράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 περί 
σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
(ΦΕΚ 222 Α΄ 12/11/2012), όπως ισχύει.

4. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο−
μικών ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412ΕΞ2015, με την οποία ορίστηκε 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων.

5. Την ανάγκη τροποποίησης των προθεσμιών απο−
στολής στοιχείων κάποιων περιπτώσεων που ορίστη−
καν με την ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 276 Β΄), όπως αυτή 
ισχύει μετά από την τροποποίησή της με την απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων − ΠΟΛ. 
1054/2.3.2015 (ΦΕΚ 495 Β΄).

6. Την ανάγκη έναρξης και ολοκλήρωσης υποβολής δη−
λώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
για το φορολογικό έτος 2015 και επόμενα (έντυπο Ε1),
η οποία υλοποιείται πλέον μόνο ηλεκτρονικά, μέσα στην 
οριζόμενη από το άρθρο 67 του Ν. 4172/2013 προθεσμία.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1.3 της ΠΟΛ. 1033/
28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτή ισχύει μετά από την τρο−
ποποίηση της με την απόφαση της Γενικής Γραμματέως 
Δημοσίων Εσόδων − ΠΟΛ. 1054/2.3.15 (ΦΕΚ 495 Β΄), ως 
ακολούθως:

«1.3. Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων των παρα−
γράφων 1.1.α, 1.1.δ και 1.1.ε είναι ετήσια και ως καταληκτι−
κή ημερομηνία ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους του έτους αναφοράς. Η συχνότητα διαβίβασης 
των υπόλοιπων στοιχείων της παραγράφου 1.1. και των 
στοιχείων της παραγράφου 1.2. είναι ομοίως ετήσια και 
ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 
του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. Οι προδια−
γραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασής του, θα 
αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα 
της Γ.Γ.Δ.Ε.

Για την περίπτωση τροποποιητικής − διορθωτικής υπο−
βολής αρχείου, απαιτείται η αποστολή νέου διορθωμέ−
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νου αρχείου με το σύνολο των διαθεσίμων στοιχείων, 
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών».

2. Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία του φορολογικού 
έτους 2015 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ   

F  
 Αριθμ. 2482 (2)
Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας οργανικών μονάδων της 

Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού 
Έργου για το έτος 2016. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 και της παραγρ. 9 του 

άρθρου 20 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α΄ 16), για τον ορισμό 
των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας 
Συντονισμού που θα εργάζονται σε δωδεκάωρη βάση 
και κατά τα Σάββατα, Κυριακές ή εξαιρέσιμες.

2. Την υπ’ αριθ. 222/22.07.2015 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας, «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Συντονι−
σμού» (ΦΕΚ 534/ΥΟΔΔ/22.07.2015).

3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται συμπληρωματική δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

4. Τις ανάγκες της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση δωδεκάωρης λειτουργίας των υπηρε−

σιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού 
για το έτος 2016, ως κάτωθι:

1. Υπηρεσία Διοίκησης
2. Υπηρεσία Προγραμματισμού

3. Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων
4. Τομείς:
α. Τομέας Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας
β. Τομέας Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Με−

ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
γ. Τομέας Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και Μακεδονίας και Θράκης
δ. Τομέας Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού
ε. Τομέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας 

και Υγείας
στ. Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος
ζ. Τομέας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη.

Στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εμπίπτει 
το προσωπικό που υπηρετεί στις ανωτέρω οργανικές 
μονάδες και η δαπάνη για την πρόσθετη εργασία του 
υπηρετούντος προσωπικού θα γίνει βάσει των δια−
τάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως ισχύει 
και θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς του Προϋπο−
λογισμού του Φορέα 23−780 μέσα στο πλαίσιο των 
εγκεκριμένων πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για 
το έτος 2015.

Η βεβαίωση της πραγματοποίησης της υπερωριακής 
εργασίας των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιακών 
μονάδων θα γίνεται με βεβαίωση του Προϊσταμένου της 
Υπηρεσίας Διοίκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ  
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