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Τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής και ανταλλαγής των εκθέσεων 
ανά χώρα 

 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε την Απόφαση 1341/2019, με την οποία 
τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση (ΠΟΛ.1184/2017) σχετικά με τη διαδικασία της υποβολής και 
ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CΒC Reporting). 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, από τις 15 Οκτωβρίου 2019, οι Συνιστώσες Οντότητες (θυγατρικές, 
υποκαταστήματα, κλπ) των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) θα αποστέλλουν τις 
Γνωστοποιήσεις σχετικά με την Έκθεση ανά Χώρα μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως ίσχυε. Μέσω της ίδιας 
εφαρμογής θα υποβάλλονται και τυχόν τροποποιητικές Γνωστοποιήσεις. 

Η υποβολή των Γνωστοποιήσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται είτε από εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο του Ομίλου ΠΕ είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή  - φοροτεχνικό με τους κωδικούς 
«TAXISnet». 

Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής αναμένονται 
από την ΑΑΔΕ. 
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Amendments on the procedure for country by country reporting 

 

The Independent Authority for Public Revenue (IAPR) issued decision No. 1341/2019, which amends 
previous Circular POL.1184/2017 on the filing and exchange of country-by-country (CbC) reports by 
multinational enterprise (MNE) groups. 

According to this decision, as from 15 October 2019, Greek constituent entities (subsidiaries, 
branches, etc.) of MNE groups, will submit notifications regarding the CbC Reports via an online 
application that will be available on the website of the IAPR and not via email. Any amending 
notifications will also be submitted via the same online application. 

The submission of the notifications will be effected either by an authorized representative of the MNE 
group or by a certified accountant using specific “TAXISnet” codes. 

Further guidance concerning the electronic application is expected to be provided by the IAPR. 
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