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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) εξέδωσε την Απόφαση 1341/2019 
(δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου 2019) η 
οποία τροποποιεί προηγούμενες οδηγίες 
(ΠΟΛ.1184/22-11-2017) σχετικά με τη 
διαδικασία της υποβολής και ανταλλαγής 
των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting). 

Η Ελλάδα εισήγαγε την υποχρέωση 
υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα για 
χρήσεις που ξεκινούν από την 1η 
Ιανουαρίου 2016. 

Η απόφαση προβλέπει ότι από τη 15η 
Οκτωβρίου 2019 και εφεξής, οι 
Συνιστώσες Οντότητες των Ομίλων 
Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) θα 
υποβάλλουν τις Γνωστοποιήσεις σχετικά 
με την Έκθεση ανά Χώρα μέσω 
ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και 
όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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

Ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας εφαρμογής θα 
πρέπει να υποβάλλονται και τυχόν 
τροποποιητικές Γνωστοποιήσεις. 

Αναμένεται να δοθούν οδηγίες από την 
ΑΑΔΕ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας 
της εφαρμογής στο άμεσο μέλλον. 
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