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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής»
Δήμου Πέλλας.

2

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας του
Νομού Αττικής.

3

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/
2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»,
όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 186106/Ζ1
(1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής»
Δήμου Πέλλας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/
1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ
Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143
Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις.», ως ισχύουν.
4. Την παρ. 10 του άρθρ. 15 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄)
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
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5. Το στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).
7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59
Α΄) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
11. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.
12. Το π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159 Α΄) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη».
13. Το π.δ. 87/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Αποδοχή παραίτησης
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
16. Τη με αριθμ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο
επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με
τις με αριιθμ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β΄) και
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β΄) κοινές υπουργικές
αποφάσεις.
17. Τη με αριθμ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) κοινη υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
18. Τη με αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια
των ασφαλιστικών κλάσεων».
19. Τη με αριθμ. 33/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Πέλλας.
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20. Τη με αριθμ. 700/18-5-2018 Βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Πέλλας για τη δέσμευση της
δαπάνης.
21. Τη με αριθμ. 754/23-5-2018 απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής» Δήμου
Πέλλας για τη δέσμευση πίστωσης της δαπάνης.
22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Πέλλας ύψους 744,76 ευρώ για το
έτος 2018 (4 θέσεις x 186,19 x 1 μήνα) και 8.937,12 ευρώ
(4 θέσεις x 186,19 x 12 μήνες) περίπου για καθένα από
τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη στον ΚΑΕ 02.10.6041
«Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων».
23. Τη με αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/69/2018 εισήγηση της
ΓΔΟΤΑΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τέσσερις (4) θέσεις πρακτικής άσκησης
φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, συγκεκριμένα: δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Βρεφονηπιοκομίας και δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής
Αγωγής» Δήμου Πέλλας.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το ανωτέρω
Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιείται ανά εξάμηνο με ημερομηνία
έναρξης την 1-12-2018.
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Πέλλας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 190838/Ζ1
(2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
του Νομού Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ Α΄
156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύουν.
4. Την παρ. 10 του αρ. 15 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄)
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).
7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59 Α΄)
«Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
11. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.
12. Το π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159 Α΄) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη».
13. Το π.δ. 87/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Αποδοχή παραίτησης
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
16. Τη με αριθμ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο
επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε
με τις με αριθμ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β΄) και
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β΄) κοινές υπουργικές
αποφάσεις.
17. Τη με αριθμ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
18. Τη με αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια
των ασφαλιστικών κλάσεων».
19. Τη με αριθμ. 56/2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας του Νομού Αττικής.
20. Τη με αριθμ. 1643/30-1-2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
για τη δέσμευση της δαπάνης.
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21. Τη με αριθμ. 43/2-1-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την
έγκριση της δέσμευσης πίστωσης των αποζημιώσεων
των ασκουμένων φοιτητών T.E.Ι.
22. Τη με αριθμ. 1684/30-1-2018 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για
την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης των ασφαλιστικών
εισφορών των ασκουμένων φοιτητών Τ.Ε.Ι.
23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ύψους 744,76 ευρώ (4 θέσεις x
186,19 x 1 μήνας) για το έτος 2018 και 8.937,12 ευρώ
(4 θέσεις x 186,19 x 12 μήνες) περίπου για καθένα από τα
επόμενα πέντε οικονομικά έτη υπό Κ.Α.Ε. 10.6041.0005
και Κ.Α.Ε. 10.6054.0001 για αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές αντίστοιχα, των ασκούμενων φοιτητών T.E.I.
24. Τη με αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/49/2018 εισήγηση της ΓΔΟΤΑΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τέσσερις (4) θέσεις πρακτικής άσκησης
φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων, στο
Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας του Νομού Αττικής. Η
πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για τον ανωτέρω
Δήμο πραγματοποιείται ανά εξάμηνο με ημερομηνία
έναρξης την 1-12-2018.
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας του Νομού Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Νοεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΠΟΛ.1217
(3)
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.
1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/
2013 (170 Α΄), όπως ισχύει.
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα
της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
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γ) της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (179 Β΄), όπως ισχύει.
δ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
(Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016.
4. Την αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017) «Ανανέωση της θητείας
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
5. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων,
για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων
ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, δεδομένων των προβλημάτων που
εμφανίζει η ηλεκτρονική εφαρμογή κατά τη διαδικασία
υποβολής των καταστάσεων αυτών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014
(179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως
ακολούθως:
1. Οί περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄της παρ. 1 του άρθρου 4
αντικαθίστανται ως εξής:
«α) από τους εκδότες ετησίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή
διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση
αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος
Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος
που αφορούν,
β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών
δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν είτε διπλογραφικά είτε
απλογραφικά βιβλία, ετησίως και το αργότερο μέχρι το
τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν,
γ) από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς
και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται είτε
στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν
άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τή-
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ρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., ετησίως
και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου
έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν».
2. Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 4 ως εξής:
«4. Θεωρείται ως για δήλωση, η υποβολή των τροποποιητικών καταστάσεων που υποβάλλονται εντός της
ίδιας ημερολογιακής ημέρας και αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους των υποβληθεισών τροποποιητικών καταστάσεων εντός της ίδιας
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ημέρας, καθώς και του πλήθους των τροποποιούμενων
στοιχείων σε κάθε μια από τις καταστάσεις αυτές».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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