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ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε  ηεο ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΔΚ 19 Β΄/2014), απφθαζεο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά Απφδνζεο 
Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) / Μεηαβνιήο ηνηρείσλ θαη Έλαξμεο/Μεηαβνιήο 
θαη Γηαθνπήο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο» 

 
 

ΑΠΟΦΑΖ 

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ   

ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10, 11 θαη 54 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο  λ.4174/2013 

(170 Α΄), φπσο ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.2 ηεο παξ. Δ΄ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (ΦΔΚ 

222 Α΄) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016-

Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ.4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά 

φξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην  «άξζξν πξψην» ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α΄98) «Κσδηθνπνίεζε 

ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 111/2014 (Α΄178) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Γ6Α 1058824 ΔΞ2014/8-4-2014 (865/Β΄) απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Αλαθαζνξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη κεηνλνκαζία νξηζκέλσλ απφ απηέο», φπσο ηζρχεη. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 185/2009 (Α΄213) «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο……» θαη ηνπ Π.Γ.189/2009 (Α΄221) 

«Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ». 

 

 

   Αθήνα,   11     Αυγούστου       2015 

 

                   ΠΟΛ :  1178 

                   ΠΡΟ:   Ω  Π.Γ. 
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7. Σελ ππ’ αξηζκ. 20/25-6-2014 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (360 ΤΟΓΓ) «Δπηινγή θαη 

δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ».         

8. Σηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΔΚ 19 Β΄/2014) «Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά Απφδνζεο Αξηζκνχ 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) / Μεηαβνιήο ηνηρείσλ θαη Έλαξμεο/Μεηαβνιήο θαη Γηαθνπήο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο». 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο  λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α΄), φπσο ηζρχεη. 

10.Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξ. 3 ηνπ λ.2676/1999 (ΦΔΚ 1Α΄) «Οξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

     αλαδηάξζξσζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» & ηηο δηαηάμεηο ηεο 

     παξ. 3 ηνπ άξζξ. 8 ηνπ ΠΓ 258/2005 (316Α΄) «Καηαζηαηηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο  

     Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.)». 

11.Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4251/2014 (ΦΔΚ 80Α΄) «Κψδηθαο Μεηαλαζηεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο  

     Έληαμεο». 

12.Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Γ6Α 1036682 ΔΞ2014/25-2-2014 ( 478/Β΄ & 558/Β΄) απφθαζεο ηνπ  

      Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζεο  

      ππνγξαθήο “Με εληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ” ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο  

       Γηνίθεζεο», φπσο ηζρχεη. 

13.Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999 (ΦΔΚ 45Α΄) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη  

      άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

14.Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1497/1984 (108 Α΄) «Κχξσζε χκβαζεο πνπ θαηαξγεί ηελ ππνρξέσζε  

      επηθχξσζεο ησλ αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ», φπσο ηζρχεη. 

15.Σελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηεο ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΔΚ 19 Β΄/2014)  

      απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

16.Σν γεγνλφο φηη κε  ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε  ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ  

      Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

                                                         ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Η. Σξνπνπνηνχκε θαη ζπκπιεξψλνπκε ηελ ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΔΚ 19 Β΄/2014) απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά 

Απφδνζεο Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) / Μεηαβνιήο ηνηρείσλ θαη 

Έλαξμεο/Μεηαβνιήο θαη Γηαθνπήο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο» σο αθνινχζσο: 

 

α) Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 1  αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

                     «1. ε θάζε πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ ή λνκηθή νληφηεηα φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ 

Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο ( Κ.Φ.Γ.) λ. 4174/2013 ( 170/Α΄) εκεδαπφ ή αιινδαπφ,  πνπ 

πξφθεηηαη λα αζθήζεη δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ή   λα θαηαζηεί ππφρξεν  ζε 

θαηαβνιή ή παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή δηαδηθαζία ή ζε ππνβνιή 

νπνηαζδήπνηε δήισζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα απηνχ, απνδίδεηαη απφ 

ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε εληαίνο θαη κνλαδηθφο Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) 

αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ( ππνθαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ ,απνζεθψλ) πνπ 

δηαζέηεη εληφο θαη εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζην Φνξνινγηθφ 

Μεηξψν».      

 

β) ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

Δηδηθά ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, θπζηθνχ πξνζψπνπ κε επηηεδεπκαηία, ε δήισζε απηή 

ππνβάιιεηαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν (ζπγγελή ή κε) κε ηελ πξνζθφκηζε κφλν ηεο ιεμηαξρηθήο 

ΑΔΑ: 75ΩΠΗ-ΟΞ7



3 
 

πξάμεο ζαλάηνπ, ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο. 

 

γ) Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 3 δηαγξάθεηαη. 

 

δ) Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 3 αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο: 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έληππν Μ1 ππνβάιιεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν, θαηαηίζεηαη θαη  

επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ζηνηρείνπ ηαπηφηεηαο ηνπ ππφρξενπ. 

 

ε) Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄), ζηελ νπνία δειψλεηαη ε 

δηεχζπλζε ηεο έδξαο θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη αλ απηή είλαη ηδηφθηεηε, 

κηζζσκέλε ή αλ πξφθεηηαη πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ρψξνπ. 

  

ζη) Η  παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Βεβαίσζε εγγξαθήο ή απαιιαγήο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Δ. ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ άζθεζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο σο  εηαίξσλ/κειψλ  Οκνξξχζκσλ ή 

Δηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ, Κνηλνπξαμηψλ θαη Κνηλσληψλ Αζηηθνχ Γηθαίνπ, Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο θαζψο θαη κειψλ ηνπ Γ.. Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, εθφζνλ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή 

αζθάιηζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. 

 

δ) Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

ηελ πεξίπησζε αιινδαπψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ θαηνηθνχλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ησλ άξζξσλ 3, 4, 5 θαη 7 ζπλππνβάιιεηαη 

άδεηα δηακνλήο ή ην ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη φηη έρνπλ εηζέιζεη θαη δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία.  

 

ε) Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 αληηθαζίζηαηαη  σο εμήο: 

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ θαη ζπλέρηζεο ηεο επηρείξεζεο ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, ε δήισζε 

δηαθνπήο εξγαζηψλ (έληππν Μ4) ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ή ηνπο θιεξνλφκνπο εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ ελεξγφ αλάκεημή ηνπο ζηελ θιεξνλνκνχκελε επηρείξεζε θαη φρη πέξαλ ησλ δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1847 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (άξζξν 29 παξ.1γ΄ λ.1642/1986, φπσο ηζρχεη) θαη 

ζπλππνβάιιεηαη ην έληππν Μ7 πξνθεηκέλνπ λα δεισζεί ε ζρέζε ηνπ/ησλ θιεξνλφκνπ/σλ. ε 

πεξίπησζε κε ζπλέρηζεο ηεο επηρείξεζεο, ε δήισζε δηαθνπήο ππνβάιιεηαη απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ 

εθ ησλ θιεξνλφκσλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απνπνίεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 

 

ζ) Σν άξζξν 10 αληηθαζίζηαηαη  σο εμήο: 

1. Οη δειψζεηο ηεο παξνχζαο, ζπκπιεξψλνληαη θαη ππνβάιινληαη εηο απινχλ, απφ ην 

θνξνινγνχκελν ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ κε ηελ επίδεημε ηνπ θαηά πεξίπησζε ζηνηρείνπ 

ηαπηφηεηαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη απφ ηξίην πξφζσπν, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε, κε 

βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κ.Δ.Π. 

θαη επηδεηθλχεηαη ην ζηνηρείν ηαπηφηεηαο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εμνπζηνδφηεζε έρεη θαηαξηηζηεί ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα 

θέξεη επηζεκείσζε ή πξνμεληθή ζεψξεζε, θαηά πεξίπησζε, κε εμαίξεζε ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ 

έρεη θαηαξηηζηεί ελψπηνλ δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ. 

2. Σα έληππα ησλ δειψζεσλ ησλ άξζξσλ 3, 4, 5, 7 θαη 8 ηεο παξνχζαο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε 

ηελ Α.Τ.Ο. 1027319/677/Β0006/24-2-1998 (ΦΔΚ 194Β΄), φπσο ηζρχεη, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 
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θαη κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Κ.Φ.Γ. (λ.4174/2013) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ή θαηαξγεζνχλ, κε λεφηεξε απφθαζε. 

3. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο απφδνζεο Α.Φ.Μ, έλαξμεο, κεηαβνιήο, δηαθνπήο 

εξγαζηψλ θαη απελεξγνπνίεζεο Α.Φ.Μ., ρνξεγείηαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη 

ηα ζηνηρεία ησλ ππνβαιιφκελσλ εληχπσλ, φπσο απηά θαηαρσξήζεθαλ ζην  ειεθηξνληθφ αξρείν 

ηεο ππεξεζίαο. 

Η ρνξεγνχκελε βεβαίσζε θπιάζζεηαη απφ ην θνξνινγνχκελν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ θαη 

επηδεηθλχεηαη ζε νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ έιεγρν ή ζε άιινπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο, γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη. 

4. ηελ πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ηεο παξνχζαο, κε 

εμαίξεζε ηε «Γήισζε Απφδνζεο Α.Φ.Μ./ Μεηαβνιήο Αηνκηθψλ ηνηρείσλ» (έληππν Μ1) φηαλ 

ππνβάιιεηαη σο κεηαβνιή ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, επηβάιινληαη νη 

θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.4174/2013, φπσο ηζρχεη. 

  Σπρφλ πξφζηηκν πνπ θαηαβιήζεθε ή βεβαηψζεθε κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, 

δελ επηζηξέθεηαη, δελ δηαγξάθεηαη, δελ ζπκςεθίδεηαη νχηε αλαδεηείηαη θαη΄ άιιν ηξφπν. 

5. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, κε νίθνζελ ελέξγεηεο, κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ απφδνζε Α.Φ.Μ. ή 

ζε ελεκέξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεη φηη έρνπλ επέιζεη 

κεηαβνιέο, ηηο νπνίεο νη θνξνινγνχκελνη, θπζηθά, λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο δελ 

έρνπλ δειψζεη σο φθεηιαλ, εθφζνλ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηα νξηδφκελα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά. 

 Σν ζρεηηθφ έληππν ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη θέξεη 

ζπκπιεξσκέλε ηελ έλδεημε «Τπνβάιιεηαη απφ ηελ Τπεξεζία». Η βεβαίσζε πνπ παξάγεηαη απφ 

ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δήισζεο αξρεηνζεηείηαη ζην θάθειν ησλ ππφρξεσλ. 

6. ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ηεο παξνχζαο δηαπηζηψλεηαη φηη, 

ζίγνληαη ζέκαηα, ε επίιπζε ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, 

αληηκεησπίδνληαη, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο Γ.Ο.Τ., ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ 

ειεγθηηθψλ ηνπ αξκνδηνηήησλ. 

7. ηηο πεξηπηψζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

2166/1993, εθαξκφδεηαη ε Α.Τ.Ο 1063006/2696/0014/ΠΟΛ 1145/25-5-1995. 

 

ΗΗ. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε  αξηζ. ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΔΚ 19 Β΄/2014) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα  Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

 

Η απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί  ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

                                                                      Η  ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

                                                                                         ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                                                                               
Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

-Δζληθφ ηππνγξαθείν (Γηα δεκνζίεπζε) 

-Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) 

-Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

-Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

-Γ.Δ.Φ (Γξαθεία  Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνπκέλσλ) 

-Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ 

  Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή-Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο 

  Γ/λζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΗ. (γηα ελεκέξσζε ΤΜ & Τπ. Γ.Δ.ΜΗ.) 

  Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 10181 Αζήλα 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

-    Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄ (εθηφο ησλ  αξηζκψλ 1 & 4 ) 

-    Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄ (εθηφο ηνπ αξηζκ. 1) 

   -   Πεξηθεξεηαθέο Δπηρεηξεζηαθέο Γηεπζχλζεηο . Γ. Ο.Δ.  

   -   Π.Ο.Δ.- Γ.Ο.Τ. 

-    Απνδέθηεο Πίλαθα  Η΄ (εθηφο ηνπ αξηζκ. 4, 8, 9,10 &11) 

   -   πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

    

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

- Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ  

- Γξαθείν Αλαπι. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ  

- Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

- Γξαθεία Γεληθψλ Γηεπζπληψλ  ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

- Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο –ηκήκαηα  θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

- Γηεχζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Απηνηειέο Σκήκα  Σ΄( 20 αληίγξαθα ) 
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