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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ έως και
τις 10.5.2020.

2

Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την
1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951Β’) ΑΥΟ
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας
«SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ» με Α.Φ.Μ.
997802345 και των πελατών-προμηθευτών της
για τις προμήθειες πωλήσεων και την προώθηση
προϊόντων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1088
(1)
Παράταση αναστολής λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ έως
και τις 10.5.2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42)
και ιδίως της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2, όπως
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’76).
β) Της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (ΦΕΚ Β’
1293/10.4.2020) κοινής απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Παιδείας και
Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -

Αρ. Φύλλου 1526

Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956)
έως και τις 10.5.2020.».
γ) Της υποπερ. αα) περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14
του υποκεφαλαίου Γ΄ του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του πρώτου μέρους
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94/2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις».
δ) Της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-3-2017
(ΦΕΚ Β΄968/22-03-2017) απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:
Την παράταση αναστολής των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών της Φορολογικής και Τελωνειακής
Ακαδημίας της ΑΑΔΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται με
φυσική παρουσία, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας έως και τις 10.5.2020. Από την ως άνω αναστολή
εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες
της Ακαδημίας, καθώς και η υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Αριθμ. Α.1089
(2)
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την
1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας
SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ με Α.Φ.Μ.
997802345 και των πελατών-προμηθευτών της
για τις προμήθειες πωλήσεων και την προώθηση προϊόντων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 8 του ν.
1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α’), με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή
τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα
σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και
υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα
και δεν έχουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2386/
1996 (ΦΕΚ 43 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6
του άρθρου 27 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α’) με τις οποίες
εξαιρέθηκαν της θεώρησης τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο,
τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις
που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986.
3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 2648/
1998 (ΦΕΚ 238 Α’) με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις
του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες
υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 και των άρθρων
47 και 55 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113Α’), όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι
από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός
τρόπος υποβολής αυτών.
4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130
και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατά-
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ξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41
ν. 4389/2016.
5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
6. Την αριθμ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016)
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την
αριθμ. 5294 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
ισχύουν.
7. Την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951/Β’) ΑΥΟ
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία, μεταξύ
άλλων, καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος (3μηνιαίες
καταστάσεις) υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16
του άρθρου 8 του ν. 1882/1990.
8. Τις από 9/1/2020, 20/1/2020 και 20/2/2020 επιστολές της εταιρείας «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ»
με Α.Φ.Μ. 997802345.
9. Τις αντικειμενικές δυσχέρειες που ανακύπτουν στην
παραπάνω εταιρεία με την υφιστάμενη διαδικασία υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση, λόγω του
μεγάλου αριθμού των πελατών-προμηθευτών της.
10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εξαιρούμε την εταιρεία «SAMSUNG ELECTRONICS
ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ» με Α.Φ.Μ. 997802345 από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην
ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β’/ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και μόνο για τα συμφωνητικά
που καταρτίζει με τους πελάτες-προμηθευτές της για τις
προμήθειες πωλήσεων και την προώθηση προϊόντων.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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