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ΑΠΟΦΑΖ 

Ζ  ΓΔΝΗΚΖ   ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε:  

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 11 θαη ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο    (Ν. 4174/2013   ΦΔΚ 170 Α΄  26.07.2013), φπσο ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ  11 ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 4174/2013 ΦΔΚ 170 Α΄ 26.07.2013 ), φπσο ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 4174/2013 ΦΔΚ 170 

Α΄ 26.07.2013 ), φπσο ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17,19, 20, 22, 23 ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Δ.) αξηζ. 904/2010  ηνπ 

πκβνπιίνπ  ηεο 7εο Οθησβξίνπ 2010 . 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν.2859 / 2000 (ΦΔΚ 248 Α΄ 07.11.2000 ), φπσο ηζρχεη. 
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6.  Σηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1160 / 22.07.2011 (ΦΔΚ 1778 Β’ 05.08.2011 ) «Δθθαζάξηζε 

ηνπ ππνζπζηήκαηνο Μεηξψνπ TAXIS απφ ηνπο αλελεξγνχο Αξηζκνχο Φνξνινγηθνχ 

Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.)». 

7.  Σελ απφθαζε Γ6Α 1036682 ΔΞ 2014 / 25.02.2014 (ΦΔΚ 478 Β’ 26.02.2014 θαη 558 Β΄ 

06.03.2014 ) ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ , φπσο ηζρχεη, πεξί κεηαβίβαζεο  

      αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο «Με εληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ» ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο.  

 8. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηεο παξ. Δ ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4093 / 2012 

πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ 222 Α΄12.11.2012), 

φπσο ηζρχεη. 

 9. Σελ ππ’ αξηζ. 20 / 25.06.2014 (ΦΔΚ 360 Τ.Ο.Γ.Γ. 25.06.2014 ) Πξάμε Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη Γηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» 

 10. Σελ αλάγθε ιήςεο θαηάιιεισλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί εχινγν επίπεδν 

αζθάιεηαο  φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζηα Κξάηε Μέιε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο V.I.E.S., κε ηνλ θαζνξηζκφ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο  ρξήζεο ηνπ Α.Φ.Μ. σο κε έγθπξνπ.  

11. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε γηα ηνλ θξαηηθφ   

πξνυπνινγηζκφ. 

 

 

                                                              ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ   

 

 Καζνξίδνπκε  ηηο πξνυπνζέζεηο, ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο  αλαζηνιήο  ρξήζεο   

   Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) γηα δηελέξγεηα ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

                                                                      Άπθπο 1 

                                             Πποϋποθέζειρ αναζηολήρ σπήζηρ  Α.Φ.Μ. 

         

 Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε αλαζηέιιεη ηε ρξήζε Α.Φ.Μ. γηα δηελέξγεηα ελδνθνηλνηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ:  

 
α)  πθίζηαληαη ζηνηρεία, ηα νπνία ππνδειψλνπλ φηη ν θνξνινγνχκελνο έρεη παχζεη λα αζθεί 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή  φηη δηαπξάηηεη θνξνδηαθπγή. Ωο ζηνηρεία ηέηνηα λννχληαη: 

i. ε κε ππνβνιή δειψζεσλ  Φ.Π.Α. θαη  αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ,   επί έλα έηνο κεηά 

ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ ίζρπε γηα ηελ πξψηε δήισζε ή αλαθεθαιαησηηθφ  πίλαθα πνπ 

δελ ππνβιήζεθε,    

ii. ε ππνβνιή κεδεληθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α. επί  έλα έηνο. Ωο κεδεληθή δήισζε Φ.Π.Α.  γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, ζεσξείηαη ε δήισζε ζηελ νπνία δελ αλαγξάθεηαη νπνηνδήπνηε 

πνζφ,   

iii. ε δηαπίζησζε κεηά απφ επηηφπην έιεγρν θαη έξεπλα αξκφδηαο Φνξνινγηθήο Αξρήο, φηη ν 

θνξνινγνχκελνο δε βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη σο έδξα ή φηη έρεη παχζεη ή έρεη 

αλαζηείιεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα  θαη δελ έρεη ελεκεξψζεη  ηελ αξκφδηα Φνξνινγηθή 

Αξρή, κε ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ δειψζεσλ,  

iv. ε δηαπίζησζε θνξνδηαθπγήο φζνλ αθνξά Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  

παξαγξάθνπ  1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λφκνπ 4174 / 2013 (ΦΔΚ 170 Α΄  26.07.2013), 

v. ε δηαπίζησζε φηη ν Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.  κε εγθαηεζηεκέλνπ θνηλνηηθνχ ππνθείκελνπ, ζηνλ 

νπνίν έρεη ρνξεγεζεί Α.Φ.Μ. γηα ζθνπνχο Φ.Π.Α.  ζηε ρψξα καο, έρεη  θαηαζηεί κε έγθπξνο, 

ιφγσ ηνπ φηη έρεη θξηζεί  «εμαθαληζκέλνο έκπνξνο» ζην Κξάηνο Μέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Οη  
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πιεξνθνξίεο  απηέο πξνέξρνληαη  είηε κέζσ ηεο ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο  κεηαμχ ησλ   

Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. είηε απφ θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θνηλνηηθά    

Γίθηπα Αληαιιαγήο Γεδνκέλσλ, 

      vi. ε άξλεζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ λα επηδείμεη ή λα παξάζρεη πξφζβαζε ζε πξσηφηππα    

ινγηζηηθά έγγξαθα, ηα νπνία δεηνχληαη απφ ηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

 

β) Α.Φ.Μ. γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαζίζηαηαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

«απελεξγνπνηεκέλνο» θαη θέξεη ηε ζρεηηθή έλδεημε ζην Τπνζχζηεκα Μεηξψνπ ησλ 

Φνξνινγνπκέλσλ ζην ΣΑΥΗS.      

 

Άπθπο 2 

Γιαδικαζία αναζηολήρ σπήζηρ Α.Φ.Μ. 

 

1. Σε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ππνπεξίπησζεο  i θαη ii  ηεο πεξίπησζεο α ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, δηαπηζηψλεη θεληξηθά ε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο 

ΓΓΓΔ, ε νπνία αλαζηέιιεη θαη ηε ρξήζε ησλ Α.Φ.Μ.  Ζ αλαζηνιή θαηαρσξείηαη έλα έηνο κεηά 

ηελ εθπλνή ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο πνπ ίζρπε γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξψηεο δήισζεο ή 

ηνπ αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα πνπ δελ ππνβιήζεθε. Ζκεξνκελία αλαζηνιήο ηεο ρξήζεο ηνπ 

Α.Φ.Μ. είλαη ε εκεξνκελία ηεο θαηαρψξεζεο. 

    Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή, ε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο  ΓΓΓΔ κε ηελ 

πάξνδν κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, δηαπηζηψλεη θαη θαηαρσξεί ηελ  αλαζηνιή 

ρξήζεο ησλ Α.Φ.Μ. θνξνινγνπκέλσλ  γηα ηνπο  νπνίνπο δελ έρνπλ ππνβιεζεί δειψζεηο Φ.Π.Α. 

θαη αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξψηεο δήισζεο ή ηνπ αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα πνπ δελ 

ππνβιήζεθε.  

    Σεο αλαζηνιήο ρξήζεο ηνπ Α.Φ.Μ. πξνεγείηαη  ελεκέξσζε  ηνπ θνξνινγνπκέλνπ κε e-mail 

ζηε δεισζείζα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ ηε Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο 

πκκφξθσζεο. 

 

2. ηελ πεξίπησζε θνξνινγνπκέλνπ γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ ινηπψλ ππνπεξηπηψζεσλ ηεο πεξίπησζεο α, πιελ ηεο ππνπεξίπησζεο v ηνπ 

άξζξνπ 1,  ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θνηλνπνηεί ζε απηφλ εγγξάθσο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4174 / 2013 (ΦΔΚ 170 Α’  26.07.2013 ),   ηελ πξφζεζή ηεο , γηα αλαζηνιή 

ρξήζεο ηνπ  Α.Φ.Μ. γηα δηελέξγεηα ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ, γλσζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα 

ηνπο ιφγνπο αλαζηνιήο  θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιιεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε. 

    Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε αμηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη απνθαζίδεη γηα ηελ 

αλαζηνιή ή κε ρξήζεο ηνπ Α.Φ.Μ. εθδίδνληαο άκεζα θαη πάλησο φρη πέξαλ ησλ πέληε (5) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ απφςεσλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ζρεηηθή απφθαζε.        

    ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, κε ηε ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο 

πξνζεζκίαο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εθδίδεη απφθαζε αλαζηνιήο ρξήζεο ηνπ Α.Φ.Μ. θαη 

ελεκεξψλεηαη άκεζα ην Μεηξψν Φνξνινγνπκέλσλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ( ΣAXIS ).  

    Ζκεξνκελία αλαζηνιήο είλαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Καη’ εμαίξεζε, 

φηαλ ε ρξήζε Α.Φ.Μ. αλαζηέιιεηαη ιφγσ ζπλδξνκήο ηεο ππνπεξίπησζεο v  ηεο πεξίπησζεο α 

ηνπ άξζξνπ 1, εκεξνκελία αλαζηνιήο ρξήζεο ηνπ Α.Φ.Μ. είλαη ε εκεξνκελία δηαθνπήο ηνπ 

θνηλνηηθνχ Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. απφ ην ζχζηεκα V.I.E.S. Σεο αλαζηνιήο ρξήζεο ηνπ Α.Φ.Μ. 

πξνεγείηαη έγγξαθε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεη ζηε Γ.Ο.Τ.  ην Σ’ Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο 

Διέγρσλ.  
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3. ε πεξίπησζε θνξνινγνπκέλνπ γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηεο 

πεξίπησζεο β ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε αλαζηέιιεη άκεζα ηελ 

ρξήζε ηνπ Α.Φ.Μ., κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο.  Ζ εκεξνκελία αλαζηνιήο ρξήζεο ηνπ 

Α.Φ.Μ. είλαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 

 

4.  ε θάζε πεξίπησζε θαηαρψξεζεο  αλαζηνιήο ρξήζεο ηνπ  Α.Φ.Μ. θαηαρσξνχληαη  ζηε  

Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Μεηξψνπ Φνξνινγνπκέλσλ, ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ν ιφγνο 

ή νη ιφγνη θαη ε εκεξνκελία αλαζηνιήο. Ζ έλδεημε αλαζηνιήο ρξήζεο ηνπ Α.Φ.Μ. θαη ηα ινηπά 

θαηαρσξεζέληα ζηνηρεία δηαηίζεληαη σο πιεξνθνξία ζε φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην Μεηξψν Φνξνινγνπκέλσλ.  

  

  Άπθπο 3  

ςνέπειερ αναζηολήρ σπήζηρ  Α.Φ.Μ.  

 

1. Ο θνξνινγνχκελνο ηνπ νπνίνπ έρεη αλαζηαιεί ε ρξήζε  Α.Φ.Μ. γηα δηελέξγεηα 

ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ, δελ κπνξεί απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο αλαζηνιήο  λα πξνβεί ζε 

ειεθηξνληθή ππνβνιή δειψζεσλ Φ.Π.Α. θαη αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ. 

   Καη’ εμαίξεζε, νη πξναλαθεξφκελεο ζπλέπεηεο δελ ηζρχνπλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

ρξήζε ηνπ Α.Φ.Μ. αλαζηέιιεηαη ιφγσ ζπλδξνκήο ηεο ππνπεξίπησζεο ii   ηεο πεξίπησζεο α ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο. 

 

2.  Ο Α.Φ.Μ. θνξνινγνπκέλνπ  δελ επαιεζεχεηαη σο έγθπξνο Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. ζην ζχζηεκα 

V.I.E.S., ζε θάζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο ρξήζεο ηνπ, θαζψο θαη ζε  πεξίπησζε πνπ ε   

επηρείξεζε εκθαλίδεηαη ζε αδξάλεηα.  

 

Άπθπο 4 

Γιαδικαζία άπζηρ αναζηολήρ σπήζηρ Α.Φ.Μ.  

 

             Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε αίξεη ηελ αλαζηνιή ρξήζεο ηνπ Α.Φ.Μ. κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ κε ηελ νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ηα αλαγθαία ζηνηρεία απφ ηα νπνία ζα 

απνδεηθλχεηαη φηη εμέιηπαλ νη ιφγνη αλαζηνιήο ρξήζεο ηνπ Α.Φ.Μ. εθδίδνληαο ζρεηηθή απφθαζε 

ζηηο ππνπεξηπηψζεηο  iii , iv, v, vi ηεο πεξίπησζεο α ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηεο πεξίπησζεο β ηνπ 

ηδίνπ άξζξνπ. 

              

Άπθπο 5 

Α.Φ.Μ. πος βπίζκονηαι ήδη ζε αναζηολή 

 

Σπρφλ Α.Φ.Μ. θνξνινγνπκέλσλ ησλ νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί ε ρξήζε ηνπο ζην ζχζηεκα 

V.I.E.S., παξακέλνπλ ζε αλαζηνιή θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο. 

 

Άπθπο 6 

Δξοςζιοδόηηζη ςπογπαθήρ  

 

 Δμνπζηνδνηνχκε γηα ηελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ αλαζηνιήο ρξήζεο Α.Φ.Μ. θαη άξζεο 

ηεο αλαζηνιήο ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 115 ηνπ 

πίλαθα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αξηζκ. Γ6Α 1036682 ΔΞ 2014 / 25.02.2014 (ΦΔΚ 478 Β’ 26.02.2014 

θαη 558 Β΄ 06.03.2014 ) απφθαζήο καο, φπσο ηζρχεη. 
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Άπθπο 7 

Έναπξη ιζσύορ 

 

Ζ Απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο παχεη ε ηζρχο ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1160 / 22.07.2011 (ΦΔΚ 1778 Β΄ 

05.08.2011).      

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

   

                                                                               Ζ Γενική Γπαμμαηέαρ Γημοζίων Δζόδων 
                              ΑΗΚATEΡΗΝΖ  ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 

      

 

                                

 

  ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1.    Απνδέθηεο Πίλαθα  Β΄  κφλν νη αξηζ. 1,4 θαη 5. 
2.      »                 »       Σ΄ κφλν νη  αξηζ. 3 θαη 5. 
3.    Τπεξεζία TAXISnet γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠ. 
4.    Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ. 
5.    Δζληθφ Σππνγξαθείν γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

  

 ΗΗ.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ  ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα  Α΄ εθηφο ηνπ αξηζ. 4. 
2. Απνδέθηεο Πίλαθα  Β΄ κφλν νη αξηζ. 6, 7 θαη 8. 
3. Απνδέθηεο Πίλαθα  Γ΄ κφλν νη αξηζ. 1, 2 θαη 3. 
4.     »        »     Σ΄ εθηφο ηνπ αξηζ. 3 θαη 5. 
5.  »        »     Ε΄ κφλν νη αξηζ. 1, 2,3,4 θαη 9. 
6.  »             »  Ζ΄. 
7.        »             »      Θ΄ κφλν ν αξηζ. 10.  
8.        »             »     ΗΑ΄ εθηφο έκκηζζα ππνζεθνθπιαθεία θαη   
 θηεκαηνινγηθά γξαθεία.    
9.        »            »     ΗΒ΄.    
10.        »           »       ΗΓ΄. 
11.        »             »       ΗΔ΄. 
12.        »            »       ΗΣ΄. 
13.        »             »       ΗΕ΄. 
14.      »            »    ΗΖ΄. 
15.      »             »        ΗΘ΄ εθηφο ησλ αξηζ. 9,10,11,13,16,19,20, 21, 22, 23,24,   
   25,26, 28, 29, 31, 32,33, 34,37,38,39 θαη 40. 
16.      »            »    Κ΄. 
17.  »            »    ΚΑ΄. 
18.      »             »        ΚΒ΄. 
19.      »             »        ΚΓ΄. 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 
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 ΗΗΗ.  ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1.   Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
2.   Γξαθείν Αλ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
3.   Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. 
4.   Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 
5.   Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο . 
6.   Γξαθείν θ. θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ. 
7.   Απηνηειέο γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ( Γ.Γ.Γ.Δ.). 
8.   Γ/λζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ. 
9.   Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθψλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ. 
10. Γ/λζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ θαη Σεισλεηαθψλ Οηθνλνκηθψλ    Καζεζηψησλ. 
11. Γ/λζε Ζιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ. 
12. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ - Σκήκα Β΄: Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ. 
13. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  Γ.Γ.Γ.Δ. - Σκήκα Γ΄: Σεισλεηαθψλ Δθαξκνγψλ. 
14. Απηνηειέο ηκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
15. Γ/λζε Δ.Φ.Κ & Φ.Π.Α .  
16. Γ.Δ.Δ.Φ - Σκήκα Α΄ ΦΠΑ (2 αληίηππα).                                                                       
17.    Γ/λζε Διέγρσλ  – Σκήκα  Α’ , Β’,  Γ΄, Γ΄, Δ΄,Σ’ θαη  Ε’  ( 15  αληίηππα). 

18.    Γ/λζε  Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ . 

19.    Γ/λζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο  . 

20.    Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  Γ.Γ.Γ.Δ.  – Σκήκα Β΄ 

21.    Γ/λζε  Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Γ’. 

 

ΑΔΑ: 6ΔΗΜΗ-ΠΑΔ


		2015-09-17T12:32:55+0300
	Athens




