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ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

ΘΔΜΑ: Παποσή οδηγιών ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηηρ παπ. 4 ηος
άπθπος 26 ηος ν. 4172/2013 (ΦΔΚ Α’ 167), όπυρ ιζσύει μεηά ηην ηποποποίηζή ηηρ με
ηο άπθπο 15 ηος ν.4646/2019 (ΦΔΚ Α΄ 201), για ηη θοπολογική μεηασείπιζη ηυν
επιζθαλών απαιηήζευν.
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4646/2019 αληηθαηαζηάζεθε ε παξάγξαθνο 4
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013 (ΚΦΔ). Οη πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 απνηεινχλ
πιένλ ηελ πεξίπησζε α’ ηεο ηζρχνπζαο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26, ελψ πξνζηέζεθαλ θαη λέεο
πεξηπηψζεηο β’ θαη γ’. Με ηε λέα πεξίπησζε β΄ ξπζκίδεηαη ε δηαγξαθή απαηηήζεσλ κηθξήο
αμίαο, ελψ κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ξπζκίδεηαη ε δηαγξαθή απαηηήζεσλ ζην πιαίζην ακνηβαίαο
ζπκθσλίαο ή δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ.
2. Ωο πξνο ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ
66 ηνπ λ. 4646/2019, νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ ΚΦΔ ηζρχνπλ γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 1.1.2020 θαη κεηά,
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ε απαίηεζε, ελψ εθαξκφδνληαη
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πεξ.
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β’. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 4 ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.
4646/2019, ήηνη απφ ηηο 12.12.2019.
Δηδηθφηεξα:
Α. Οπιζηική διαγπαθή απαιηήζευν μικπήρ αξίαρ (άπθπο 26 παπ. 4 πεπ. β’)
α. Απαιηήζειρ για ηιρ οποίερ δεν έσει πποηγοςμένυρ ζσημαηιζθεί ππόβλετη
επιζθαλών απαιηήζευν
3. Με ηε λέα πεξίπησζε β’ νξίδεηαη φηη απαηηήζεηο, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ νπνίσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ αλά
αληηζπκβαιιφκελν, δχλαληαη λα δηαγξαθνχλ ζην θνξνινγηθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ
ζπκπιεξψλνληαη δψδεθα (12) κήλεο απφ ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν θαηέζηεζαλ
ιεμηπξφζεζκεο, ρσξίο λα έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ
δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ
ππνπεξηπηψζεσλ (i) θαη (ii) ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΚΦΔ θαη νη
νθεηιέηεο έρνπλ ιάβεη απνδεδεηγκέλα γλψζε ηεο δηαγξαθήο ηεο νθεηιήο ηνπο, φπνπ απηφ
είλαη δπλαηφλ. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ δηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ην
πξνεγνχκελν εδάθην δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη, αλά θνξνινγηθφ έηνο, πνζνζηφ πέληε ηνηο
εθαηφ (5%) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο.
4. Οη σο άλσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη γηα δηαγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο 2020 θαη επφκελσλ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην δσδεθάκελν δηάζηεκα
ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαγξαθή ή έρεη
ζπκπιεξσζεί ζε πξνγελέζηεξν θνξνινγηθφ έηνο.
5. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξνβαίλνπλ ζε άκεζε
δηαγξαθή απαηηήζεσλ θαηά νθεηιεηψλ ηνπο κηθξήο αμίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη λα έρεη
ζρεκαηηζηεί πξνεγνπκέλσο πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη ζπλεπψο αλεμάξηεηα αλ
έρνπλ αλαιεθζεί ή κε νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο
είζπξαμήο ηνπο, αξθεί πξνεγνπκέλσο λα έρεη εγγξαθεί πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νθεηιή
σο έζνδν, λα έρεη δηαγξαθεί απφ ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη νη νθεηιέηεο λα έρνπλ
ιάβεη απνδεδεηγκέλα γλψζε ηεο δηαγξαθήο ηεο νθεηιήο ηνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. Σν
βάξνο ηεο απφδεημεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ νθεηιέηε, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, πεξί ηεο
δηαγξαθήο ην θέξεη ν θνξνινγνχκελνο, ν νπνίνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. Γηα
ηελ απφδεημε ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα επηθαιεζηεί θάζε πξφζθνξν κέζν, φπσο
ελδεηθηηθά:
(i) ην απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζηελ ηειεπηαία δηαζέζηκε δηεχζπλζε
ηνπ νθεηιέηε,
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(ii) ην απνδεηθηηθφ επίδνζεο εμψδηθεο επηζηνιήο,
(iii) ην απνδεηθηηθφ επηηπρεκέλεο απνζηνιήο θαη αλάγλσζεο κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, θ.ιπ.
6. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο επηρείξεζε λα γλσζηνπνηήζεη
ζηνλ νθεηιέηε ηε δηαγξαθή, φκσο δελ είλαη δπλαηή ε απφδεημε φηη ν νθεηιέηεο πξάγκαηη
έιαβε γλψζε ηεο δηαγξαθήο, φπσο π.ρ. φηαλ ε επηρείξεζε δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο
επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ ππφςε πειάηε, ην πνζφ ηεο δηαγξαθείζαο απαίηεζεο
αλαγλσξίδεηαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο.
7. Δπνκέλσο, ζε πεξίπησζε απαηηήζεσλ θαηά νθεηιεηψλ αμίαο κέρξη €300 γηα ηηο νπνίεο
δελ είρε ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε επηζθαινχο απαίηεζεο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα
δηαγξάςνπλ νξηζηηθά ηελ απαίηεζε απηή, ππφ ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο θαη λα εθπέζνπλ
ην ζρεηηθφ πνζφ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη
ε δηαγξαθή.
8. Σν πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ ην νπνίν δχλαηαη λα δηαγξαθεί νξηζηηθά κε βάζε
ηηο ππφςε δηαηάμεηο, αθνξά ην ζχλνιν ηεο απαίηεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, γηα
ηελ νπνία ε επηρείξεζε δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26, ήηνη κε εμαίξεζε ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ επηηξέπεηαη ν
ζρεκαηηζκφο πξφβιεςεο, φπσο νη πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΚΦΔ.
9. Δπίζεο, ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ εμεηάδεηαη αλά αληηζπκβαιιφκελν θαη φρη
αλά απαίηεζε, δειαδή πξέπεη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνλ ίδην νθεηιέηε λα κελ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ €300, αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ησλ ζπλαιιαγψλ. Γηα
παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά νθεηιέηε πνζνχ
3.000 επξψ θαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο εηζπξάρζεθε ην πνζφ ησλ 2.800
επξψ, δχλαηαη λα δηαγξαθεί ην αλείζπξαθηφ ππφινηπν πνζνχ 200 επξψ.
10. Σν κέξνο ηεο δηαγξαθείζαο απαίηεζεο πνπ αθνξά ζην πνζφ ηνπ Φφξνπ
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππάξρεη ππνρξέσζε
απφδνζήο ηνπ ζην Γεκφζην θαη λα έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζηε δήισζε Φ. Π. Α. (αξρηθή ή
ηξνπνπνηεηηθή) ηεο νηθείαο πεξηφδνπ (ζρεη. ε ΠΟΛ.1113/2015 εγθχθιηφο καο).
11. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ δηαγξάθνληαη θαη’
εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΚΦΔ, ζε θάζε πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ 5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ζην ηέινο ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηα βηβιία (ινγηζηηθά αξρεία) ηεο
επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνο δηαγξαθή θαηά ηα αλσηέξσ απαηηήζεσλ
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κηθξήο αμίαο (έσο 300 επξψ). Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, παξαηίζεηαη ην αθφινπζν
παξάδεηγκα:
Αλψλπκε εηαηξεία εκθαλίδεη ζχλνιν απαηηήζεσλ ζην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 100.000
επξψ. Σν ζχλνιν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ αμίαο κε ΦΠΑ κέρξη 300 επξψ αλά
αληηζπκβαιιφκελν αλέξρεηαη ζε 10.000 επξψ.

Απφ ην πνζφ ησλ απαηηήζεσλ χςνπο

10.000 επξψ ε ελ ιφγσ εηαηξεία δχλαηαη λα δηαγξάςεη, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
πεξίπη. Β’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 26, ζπλνιηθφ πνζφ απαηηήζεσλ χςνπο 5.000
επξψ (100.000 επξψ Υ 5%=5.000 επξψ) θαζφζνλ

ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ απαηηήζεσλ

κηθξήο αμίαο πνπ δηαγξάθνληαη, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη αλά θνξνινγηθφ έηνο πνζνζηφ
5% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πξνο δηαγξαθή απαηηήζεσλ.
12. Πεξαηηέξσ, θαη δεδνκέλνπ φηη νη ππφςε δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο
πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, είηε γηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο, ζα πξέπεη,
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππφςε δηάηαμεο, νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο λα παξαθνινπζνχλ ηηο
απαηηήζεηο ηνπο εμσινγηζηηθά, ηεξψληαο θαηαζηάζεηο αλά πειάηε ή ρξεψζηε ζηηο νπνίεο λα
θαηαρσξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο (πσιήζεηο, εηζπξάμεηο), έηζη ψζηε λα είλαη επρεξήο ε
δηαπίζησζε ηφζν ηνπ ππνινίπνπ ηνπ θάζε πειάηε ή ρξεψζηε φζν θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ
απαηηήζεσλ επί ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκνζηεί ην πην πάλσ φξην (πνζνζηφ 5%).
β. Απαιηήζειρ για ηιρ οποίερ έσει πποηγοςμένυρ ζσημαηιζθεί ππόβλετη
επιζθαλών απαιηήζευν
13. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΚΦΔ, ζχκθσλα κε ην
δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4646/2019 εθαξκφδνληαη θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ
15 ηνπ λ.4646/2019.
Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή ην πνζφ ηεο ήδε ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο δχλαηαη
λα δηαγξαθεί, εθφζνλ έρεη πξνεγνπκέλσο εγγξαθεί πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νθεηιή σο
έζνδν θαη εθφζνλ νη νθεηιέηεο έρνπλ ιάβεη απνδεδεηγκέλα γλψζε ηεο δηαγξαθήο ηεο
νθεηιήο ηνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, νπφηε θαη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
δηαγξαθή ηεο απαίηεζεο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΚΦΔ, ρσξίο λα απαηηείηαη επηπιένλ θαη ε αλάιεςε φισλ ησλ θαηά λφκν
ελεξγεηψλ γηα ηελ είζπξαμή ηνπο.
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14. Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε γηα κέξνο κφλν ηεο
ππφςε απαίηεζεο, ην επηπιένλ πνζφ πέξαλ ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο δχλαηαη λα
δηαγξαθεί.
Β. Οπιζηική διαγπαθή απαιηήζευν ζηο πλαίζιο αμοιβαίαρ ζςμθυνίαρ ή
δικαζηικού ζςμβιβαζμού (άπθπο 26 παπ. 4 πεπ. γ’)
15. Με ηε λέα πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΚΦΔ νξίδεηαη φηη
απαηηήζεηο

πνπ

δηαγξάθνληαη

ζην

πιαίζην

ακνηβαίαο

ζπκθσλίαο

ή

δηθαζηηθνχ

ζπκβηβαζκνχ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρεη ζρεκαηηζζεί ζρεηηθή πξφβιεςε, δχλαληαη λα
δηαγξαθνχλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, κε εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο
ππνπεξίπησζεο (iii) ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 26, πεξί αλάιεςεο
φισλ ησλ θαηά λφκν ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηαγξαθή επηζθαιψλ απαηηήζεσλ.
ηελ πεξίπησζε θαη θαηά ην κέξνο πνπ δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε, ην ζρεηηθφ πνζφ
ηεο δηαγξαθήο ηεο απαίηεζεο εθπίπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ΚΦΔ έρεη ην λφεκα φηη ε
ζπγθεθξηκέλε δηαγξαθή είλαη δπλαηή (δηελεξγείηαη, δειαδή, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 22 ΚΦΔ), αθφκα θαη αλ δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε ή θαηά ην κέξνο πνπ δελ
έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε, δηφηη ζεσξείηαη φηη εληάζζεηαη ζηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο ηηο επηρείξεζεο. Ζ αλαθνξά ζην άξζξν 22 ΚΦΔ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ
εμέηαζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη ππφ ζηνηρεία α’, β’ θαη γ’ ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, γηα
απηφ θαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ΚΦΔ αλαθέξεηαη φηη ε έθπησζε
δηελεξγείηαη «κε βάζε» θαη φρη «ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο» ηνπ άξζξνπ 22 ΚΦΔ.
16. ηηο δηαηάμεηο απηέο εκπίπηνπλ νη απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε δχλαηαη λα
ζρεκαηίζεη πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26, ήηνη
εμαηξνπκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26,
φπσο είλαη νη πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΚΦΔ.
17. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ΄ εθαξκφδνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 4646/2019, ήηνη
γηα δηαγξαθέο απαηηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο 12.12.2019 θαη κεηά.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΑΔΑ: ΨΝΩ146ΜΠ3Ζ-8ΜΜ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)
2. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
3. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄, (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄,

ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
2.

Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο

3.

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ.
101 81, Αζήλα
4.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ

(ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα
5.

ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο

6.

Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

7.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ

8.

Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ

9.

Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο & Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.

2.

Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

3.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ

4.

Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο

5.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

6.

Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ θαη Πεξηνπζηνινγίνπ – Σκήκα Β΄

7.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄
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