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Θεσσαλονίκη, 17-03-2022

Προς

-Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
-Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
-Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Όπως γνωρίζετε στα πλαίσια της παροχής πληροφοριών που οφείλονται να παρέχονται
στην φορολογική διοίκηση με βάση το άρθρο 14 του Ν 4174/2013, έχει εκδοθεί η απόφαση
Α.Α.Δ.Ε ΠΟΛ 1033/23-02-2018 που ορίζει την διαδικασία υποβολής καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών.

Tην ως άνω υποχρέωση, φροντίζει να την υπενθυμίζει η ΑΑΔΕ σε όσους απευθύνουν
σχετικά ερωτήματα επισημαίνοντας τα εξής: Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει μέχρι
στιγμής σχετική απόφαση που να καταργεί την υποχρέωση υποβολής ΜΥΦ - Κατάσταση
Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών για το έτος 2021. Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα
με την ΠΟΛ.1033/23-02-2018, η υποβολή (προθεσμία) συγκεντρωτικών καταστάσεων
πελατών προμηθευτών και συναλλαγών (ΜΥΦ), από το ημερολογιακό έτος 2017 και μετά,
πραγματοποιείται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος,
στο οποίο αφορούν και για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία
προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η Μαΐου του επομένου
έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Ωστόσο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά από διάφορα σεμινάρια και ημερίδες που
πραγματοποιούνται σχετικά με την διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα
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myDATA, πληροφορούμαστε την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε για
κατάργηση της ως άνω υποχρεώσεως για το φορολογικό έτος 2021 και την αντικατάστασή
της από την διαβίβαση εσόδων, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έως την 31-05-2022 .
Σημειώνουμε εδώ πως για το φορολογικό έτος 2021, ήδη σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων
έχει αναρτήσει-υποβάλει τις καταστάσεις που προβλέπει η ΠΟΛ 1033/23-02-2018, ενώ
ταυτόχρονα υποβάλει και τα δεδομένα εσόδων στην πλατφόρμα ψηφιακή πλατφόρμα
myDATA, σύμφωνα με το άρθρο 15Α του Ν 4174/2013 και την απόφαση Α.1138/22.06.2020.
Επειδή η προθεσμία που θέτει η εγκύκλιος ΠΟΛ 1033/2018, την οποία υπενθυμίζει δοθείσης
ευκαιρίας και η Α.Α.Δ.Ε εκπνέει σύντομα και προς αποφυγή επιπλέον γραφειοκρατικών
διαδικασιών και του συνεπαγόμενου διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα
λογιστικά γραφεία σας καλούμε να διευκρινίσετε επισήμως και αρμοδίως το νομοθετικό
πλαίσιο που θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 2021 σχετικά με την παροχή πληροφοριών
που προβλέπουν τα άρθρα 14 και 15Α του Ν 4174/2013.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η Γενική Γραμματέας

ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
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