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      ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ 

          

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         Αζήλα,  13 Μαΐνπ  2013 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     

1) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) 

ΣΜΗΜΑΣΑ: Α, Β   

2) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  

ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΚΔ.Π.Τ.Ο. 

Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ (Γ30)       

ΠΟΛ.  1102  

Σασ. Γ/νζη: Καξ. Σεξβίαο 10          

Σασ. Κώδ.: 101 84  ΑΘΖΝΑ                               ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΤΔΣ Π.Γ.   

Πληποθοπίερ: Μ. Φαπίδεο  

Σηλέθωνο: 210 - 3375312  

ΦΑΞ: 210 - 3375001 

 

ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ πεπίπηωζηρ θ’ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος 

άπθπος 24 ηος Κ.Φ.Δ. 

 

 Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη σο εηζόδεκα από θηλεηέο αμίεο απηό πνπ απνθηάηαη θάζε νηθνλνκηθό 

έηνο από ηε κεηαβίβαζε νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη εηαηξηθώλ νκνιόγσλ ζε 

ηηκή αλώηεξεο ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο. 

Οη δηαηάμεηο απηέο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 

4051/2012 θαη έρνπλ εθαξκνγή από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ, δειαδή από 29.02.2012 

θαη κεηά. 

 2. Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη, όηη σο εηζόδεκα από θηλεηέο αμίεο 

ζεσξείηαη απηό πνπ απνθηάηαη από ηε κεηαβίβαζε νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, 

θαζώο θαη εηαηξηθώλ νκνιόγσλ, ρσξίο ν λόκνο λα θάλεη δηάθξηζε αλ πξόθεηηαη γηα 

νκόινγα εκεδαπήο ή αιινδαπήο πξνέιεπζεο.  
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 3. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

νξίδεηαη, όηη ζηα ινηπά εηζνδήκαηα ησλ άξζξσλ 24 θαη 25 ελεξγείηαη παξαθξάηεζε 

έλαληη ηνπ θόξνπ πνπ αλαινγεί, κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηό (20%), 

επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Δ.  

Με ηελ παξαθξάηεζε απηή δελ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 

δηθαηνύρσλ, θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ, αιιά ηα εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνύληαη 

κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, ζπκςεθηδνκέλνπ ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε. 

 4.  Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ Κ.Φ.Δ., όπσο 

ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4110/2013, 

νξίδεηαη, όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη όηαλ ν θαηαβάιισλ 

ην εηζόδεκα ή δηθαηνύρνο απηνύ είλαη λνκηθό πξόζσπν ή επηρείξεζε από ηα 

αλαθεξόκελα ζην άξζξν 101 ηνπ παξόληνο. Δμαηξεηηθά, αλ ν δηθαηνύρνο ηνπ 

εηζνδήκαηνο από θηλεηέο αμίεο, εθηόο κεξηζκάησλ θαη ηόθσλ από κεηνρέο θαη ηδξπηηθνύο 

ηίηινπο, πνπ πξνέξρνληαη από ηα δηαλεκόκελα θέξδε εκεδαπήο αλώλπκεο εηαηξίαο, 

είλαη πξόζσπν από ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 101, ην νπνίν όκσο δελ έρεη κόληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ην πνζνζηό ηνπ 

παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ νξίδεηαη ζε ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηό (33%) ζην εηζόδεκα απηό 

θαη ν αιινδαπόο δηθαηνύρνο δελ ππνρξενύηαη ζηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο 

δήισζεο γηα ην πην πάλσ εηζόδεκα. Όηαλ δηθαηνύρνο ηνπ εηζνδήκαηνο από θηλεηέο 

αμίεο, κε εμαίξεζε ηα κεξίζκαηα, είλαη θπζηθό πξόζσπν θάηνηθνο αιινδαπήο, ε 

παξαθξάηεζε θόξνπ ελεξγείηαη κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηό (20%).  

 5.  Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη, όηη θαηά ηε κεηαβίβαζε νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ πξηλ ηελ εμαξγύξσζε ησλ ηνθνκεξηδίσλ ηνπο, ην πνζό πνπ εηζπξάηηεη ν 

πσιεηήο (θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, εκεδαπό ή αιινδαπό) πέξαλ ηνπ θεθαιαίνπ θαη 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ κέρξη ην ρξόλν κεηαβίβαζεο ηνπ νκνιόγνπ, ήηνη ην 

θεθαιαηαθό θέξδνο πνπ νθείιεηαη ζηελ ππεξαπόδνζε ηνπ επελδπόκελνπ αξρηθνύ 

θεθαιαίνπ, απνηειεί εηζόδεκα από θηλεηέο αμίεο επί ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη 

παξαθξάηεζε θόξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 54 ή ηνπ 

άξζξνπ 114 ηνπ Κ.Φ.Δ, θαηά πεξίπησζε.  

6. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ηα νπνία απνηεινύζαλ πάγηα ζέζε ηεο Γηνίθεζεο 

(1089083/10505/Β0012/ΠΟΛ.1240/1996 εγθύθιηόο καο), κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4051/2012 επεθηάζεθε, γηα ιόγνπο ζπζηεκαηηθήο ελόηεηαο ε ίδηα θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε θαη ζηελ ππεξαμία, σο εηζόδεκα από θηλεηέο αμίεο, από ηε κεηαβίβαζε 

εηαηξηθώλ νκνιόγσλ (εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λ. 4051/2012). Τα αλσηέξσ έρνπλ 

εθαξκνγή αλεμάξηεηα αλ ηα νκόινγα κεηαβηβάδνληαη από θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα. 
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Καηά ζπλέπεηα, από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4051/2012 θαη κεηά, θαηά ηε 

κεηαβίβαζε εηαηξηθώλ νκνιόγσλ (εκεδαπήο θαη αιινδαπήο πξνέιεπζεο), 

παξαθξαηείηαη θόξνο ζηελ ππεξαμία από ηε δηάζεζή ηνπο, κε εθαξκνδνκέλσλ πιένλ, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηα εκεδαπά εηαηξηθά νκόινγα, ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ. 3156/2003, θαζόζνλ νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Κ.Φ.Δ. ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζξα 54 θαη 114 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, σο κεηαγελέζηεξεο, 

θαηηζρύνπλ απηώλ ηνπ λ. 3156/2003. 

7. Τα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα ηελ ηπρόλ δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη κεηαμύ 

ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θαη ηεο αμίαο θηήζεο ησλ σο άλσ ηίηισλ (νκνιόγσλ ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθώλ) θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, ιόγσ απόθηεζήο 

ηνπο ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά, θαζόζνλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν δηθαηνύρνο 

απνθηά θεθαιαηαθό θέξδνο, ην νπνίν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 απνηειεί επίζεο εηζόδεκα από θηλεηέο αμίεο. 

8. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, δελ 

πξνβιέπεηαη ν ρξόλνο θαη ν ππόρξενο δηελέξγεηαο παξαθξάηεζεο ηνπ θόξνπ ζηηο πην 

πάλσ πεξηπηώζεηο, κε ηελ παξνύζα δηεπθξηλίδεηαη, όηη ε παξαθξάηεζε θόξνπ ζα 

πξέπεη λα δηελεξγείηαη από ηνλ θαηαβάιινληα (κεζνιαβνύζα Τξάπεδα ή Δηαηξεία 

Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ). Ζ παξαθξάηεζε ελεξγείηαη θαηά ην ρξόλν ηεο 

θαηαβνιήο ή πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ δηθαηνύρνπ. Γηα ηελ απόδνζε ηνπ 

παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

60 ηνπ Κ.Φ.Δ.  

Καηά ζπλέπεηα, γηα ηα πνζά ηεο ππεξαμίαο πνπ απνθηώληαη από ηνπο δηθαηνύρνπο 

από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο θαη κεηά, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ ζύκθσλα κε 

ηα αλαθεξόκελα πην πάλσ. 

9. Όπσο έρεη γίλεη δεθηό από ηε Γηνίθεζε, γηα ηνπο ηόθνπο θαηαζέζεσλ αιινδαπήο 

πξνέιεπζεο πνπ απνθηνύλ λνκηθά πξόζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

δελ απνδίδεηαη ν παξαθξαηνύκελνο  θόξνο 10% όηαλ νη ελ ιόγσ ηόθνη δελ εηζάγνληαη 

ζηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ όηη απνηεινύλ εηζόδεκα θνξνινγνύκελν κε ηηο γεληθέο 

δηαηάμεηο (Γ12Β 1101864 ΔΞ2009/23-10-2009). 

Ωο εθ ηνύηνπ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν θαηαβάιισλ ην 

θεθαιαηαθό θέξδνο από κεηαβίβαζε νκνιόγσλ δελ είλαη  εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα,  

ν δηθαηνύρνο δελ ππνρξενύηαη λα απνδώζεη ηνλ νθεηιόκελν θόξν 20% (απηναπόδνζε)  

δεδνκέλνπ όηη ην εηζόδεκα απηό θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. 

 10. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 82 ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη κεηαμύ 

άιισλ, όηη ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, νη νξγαληζκνί ζπιινγηθώλ 
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επελδύζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο, ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, νη εηαηξείεο παξνρήο πηζηώζεσλ, 

νη εηαηξείεο κεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ηα ηδξύκαηα πιεξσκώλ, ηα 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα θαη ηα ειιεληθά ηαρπδξνκεία, νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελώζεηο 

απηώλ, νη ελώζεηο πξνζώπσλ, θαζώο θαη θάζε άιινο επαγγεικαηηθόο θνξέαο ή 

νξγάλσζε, ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

θάζε ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία νηθνλνκηθνύ θαη θνξνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ ηνπο 

δεηείηαη, όπσο ακνηβέο, απνδεκηώζεηο, θαη` εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην 

επαγγεικαηηθό θαη ηξαπεδηθό απόξξεην, θαζώο θαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα 

αθίλεηε θαη θηλεηή πεξηνπζία, θαζώο θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ αλαγθαίνπ ζηηο 

δηαδηθαζίεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ θόξνπ, θαζώο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ειέγρνπ θαη ησλ δηαζηαπξώζεσλ. 

 11. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε 

παξάγξαθν: 

 i) Γηα ηα πνζά (θεθαιαηαθό θέξδνο) από νκόινγα (Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθά) 

πνπ απνθηήζεθαλ από εκεδαπνύο δηθαηνύρνπο από 1.1.2012 μέσπι 31.12.2012, νη 

Τξάπεδεο θαζώο θαη νη Δηαηξείεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ ζα πξέπεη λα 

δηαβηβάζνπλ ζηελ Γ.Γ.Π.Σ. κέρξη 17 Μαΐνπ 2013, θαηαζηάζεηο ζε ειεθηξνληθό αξρείν κε 

ηα  ζηνηρεία ησλ  δηθαηνύρσλ - ζπλδηθαηνύρσλ (όλνκα ή επσλπκία θαη Α.Φ.Μ.),  ην πνζό 

ηεο ππεξαμίαο πνπ απηνί απέθηεζαλ ζην πην πάλσ ρξνληθό δηάζηεκα από θάζε 

ζπλαιιαγή ζηνπο αλσηέξσ ηίηινπο, ην νπνίν θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, 

θαζώο θαη ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ ελδερνκέλσο παξαθξαηήζεθε ζε βάξνο ησλ 

δηθαηνύρσλ ζηα πην πάλσ εηζνδήκαηα. Δπηπιένλ, ζηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο ζα 

αλαγξάθνληαη μερσξηζηά ηα εηζνδήκαηα πνπ απέθηεζαλ νη πην πάλσ δηθαηνύρνη από 

εκεδαπά εηαηξηθά νκόινγα ηνπ λ. 3156/2003, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.1.2012 

έσο 28.2.2012 (δειαδή πξηλ ηε ςήθηζε ηνπ λ. 4051/2012), πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ππαρζνύλ ζε θνξνιόγεζε κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Με βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ε 

Γ.Γ.Π.Σ. ζα εκθαλίζεη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013, κήλπκα ζην νπνίν ζα 

αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο ησλ αλαινγνύλησλ θαηά δηθαηνύρν 

πνζώλ, θαζώο θαη ην ζπλνιηθό πνζό ηεο ππεξαμίαο πνπ απνθηήζεθε, πξνθεηκέλνπ νη 

δηθαηνύρνη λα θνξνινγεζνύλ κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηα πην πάλσ εηζνδήκαηα. Ο 

θάζε δηθαηνύρνο - ζπλδηθαηνύρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε 

ησλ νηθείσλ θσδηθώλ (ΚΑ: 291, 292). Όζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξόζσπα, ηα πην πάλσ 

ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηε Γ.Γ.Π.Σ. γηα ιόγνπο ειεγθηηθήο επαιήζεπζεο. Γηα 

ηα ελ ιόγσ εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ εληόο ηνπ 2012 νη Τξάπεδεο θαη νη Δηαηξείεο 
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Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ ζα πξέπεη λα εθδώζνπλ βεβαηώζεηο ζηνπο 

δηθαηνύρνπο κε ην ζρεηηθό πνζό ηεο ππεξαμίαο.  

ii) Τα αλαθεξόκελα πην πάλσ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 

2014 θαη επόκελα. 

Δηδηθά γηα ηνπο αιινδαπνύο δηθαηνύρνπο, κε λεόηεξε δηαηαγή καο ζα 

δηεπθξηληζζνύλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα δηαβηβαζζνύλ ζηελ Γ.Γ.Π.Σ. 

Γηα όζνπο θαηέβαιαλ ζην Γεκόζην ην πνζό ηνπ θόξνπ 20% κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

παξνύζαο, ρσξίο λα ηνλ παξαθξαηήζνπλ από ηνπο δηθαηνύρνπο, ζα ηνπο επηζηξαθεί σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζείο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο, δειαδή 

κεηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.  

12. Τέινο, επηζεκαίλεηαη, όηη ζε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία κεηαβηβάζεη νκόινγν ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθό νκόινγν πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ζε ηηκή κηθξόηεξε ηεο 

ηηκήο αγνξάο ηνπ, ε δεκία πνπ πξνθύπηεη από ηελ πξάμε απηή ηεο πξνεμόθιεζεο, κεηά 

ηνλ ζπλππνινγηζκό ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ κέρξη ηελ εκέξα ηεο κεηαβίβαζεο, 

αλαγλσξίδεηαη γηα έθπησζε από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο, θαζόζνλ θαη ην 

θέξδνο (σθέιεηα) πνπ πξνθύπηεη από ηελ ίδηα αηηία θνξνινγείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξίπησζεο ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Γ12Β 1054641 ΔΞ 

2011/8.4.2011 έγγξαθό καο).  

13. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο, θάζε άιιε δηαηαγή κε αληίζεην πεξηερόκελν 

παύεη λα ηζρύεη. 

 

 

 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν              Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο      ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
 
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

3. Κεληξηθή Υπεξεζία Σ.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

4. Γ.Γ.Π.Σ. – Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Υ (Γ30) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, ΣΤ΄ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 1 θαη 2), Ε΄ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 

4 θαη 7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ 

Δηαηξεηώλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 80 ΑΘΖΝΑ 

3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), 

Βνπιήο 7 – 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. Διιεληθή Έλσζε Τξαπεδώλ, Ακεξηθήο 21Α, 106 72 Αζήλα 

5. Έλσζε Σπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ Διιάδνο, Σθνπθά 50, 106 72 Αζήλα 

 
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

4. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

6. Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 

7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

8. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 ΑΘΖΝΑ 

10.   Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Τκήκαηα Α’ (3), Β’ (10), Γ’ (2) 

11.   Γξαθείν θ. Αλαπι. Γηεπζπληνύ Γ12 
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