
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έκδοση οδηγιών για τις Εκθέσεις ανά Χώρα  
 

Δημοσιεύτηκε η αναμενόμενη Απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία 
καθορίζει τη διαδικασία της ανταλλαγής και υποβολής 
των Εκθέσεων ανά Χώρα και των σχετικών 
Γνωστοποιήσεων.  

Πιο συγκεκριμένα:  

— Ως Αρμόδια αρχή για την υποδοχή και την αποστολή 
των πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης 
ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα ορίζεται το 
Τμήμα ΣΤ' Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και 
Υποδοχής Στοιχείων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της 
ΑΑΔΕ. 

— Διαδικασία υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα: 

- Η Έκθεση ανά Χώρα υποβάλλεται μέσω ειδικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της 
ΑΑΔΕ εντός 12 μηνών από την τελευταία ημέρα 
του Φορολογικού Έτους που αφορά.  

- Για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα είναι 
υποχρεωτική η ηλεκτρονική έκδοση κωδικών 
εισόδου από το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται 
ως Υπεύθυνος Εγγραφής της Αναφέρουσας 
Οντότητας. Η έκδοση των κωδικών εισόδου 
ολοκληρώνεται μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2017 
με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
cbc_empl@aade.gr καθώς και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση notifications.cbcfiling@aade.gr με 
συνημμένη επιστολή ανακοίνωσης του 
Υπεύθυνου Εγγραφής του Ομίλου. Τεχνικές 
οδηγίες και λεπτομέρειες για τον τρόπο εγγραφής 
και υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα 
διατίθενται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. 

- Η προθεσμία της 31 Δεκεμβρίου 2017 ισχύει και 
για τους Ομίλους με χρήση που ξεκίνησε εντός 
του 2016 και έληξε πριν την 31 Δεκεμβρίου 2016 
(υποδωδεκάμηνες χρήσεις). 

- Η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα 
παρατείνεται για 7 εργάσιμες ημέρες, σε 
περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας 
της φορολογικής αρχής για την ολοκλήρωση της 
εμπρόθεσμης υποβολής των Εκθέσεων ανά 
Χώρα. 

— Διαδικασία υποβολής Γνωστοποιήσεων: 

- Οι Συνιστώσες Οντότητες υποβάλλουν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις Γνωστοποιήσεις, 
το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του 
Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του 
Ομίλου.  

- Η υποβολή των Γνωστοποιήσεων γίνεται στην 
ΑΑΔΕ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου notifications.cbcfiling@aade.gr 
μέσω αποστολής ειδικής φόρμας (excel file), η 
οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. 

- Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η 
προθεσμία υποβολής των γνωστοποιήσεων 
παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής 
των Εκθέσεων ανά Χώρα (ήτοι μέχρι την  
31η Δεκεμβρίου 2017). Κατ' εξαίρεση, η ως άνω 
παράταση  χορηγείται και για την υποβολή των 
Γνωστοποιήσεων για χρήσεις που ξεκίνησαν μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2016. 

- Κατά συνέπεια, οι οντότητες των Ομίλων, που 
έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, με 
χρήσεις που ξεκίνησαν την 1 Ιανουαρίου 2016 
υποχρεούνται να υποβάλουν τη Γνωστοποίηση 
ανά Χώρα για το έτος 2016 και για το έτος 2017 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. 
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