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ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηων ζςναλλαγμαηικών διαθοπών πος πποκύπηοςν 

από ηην αποηίμηζη και ηον διακανονιζμό απαιηήζεων και ςποσπεώζεων ζε ξένο 

νόμιζμα, μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηος ν. 4172/2013. 

 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην 

πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013, ην θέξδνο 

από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 

Γ΄, ηνπ Μέξνπο Γεύηεξνπ («Φόξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ») ηνπ Κ.Φ.Δ., εθηόο 

από ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξόλ θεθάιαην, ελώ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη όια ηα έζνδα πνπ απνθηνύλ ηα λνκηθά 

πξόζσπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 45 

ζεσξνύληαη έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη όηη σο θέξδνο 

από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζεσξείηαη ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ από ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δαπαλώλ, ησλ 

απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη ην θέξδνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 
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πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε θνξνινγηθό έηνο κε βάζε ην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεο, 

ν νπνίνο ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ην Διιεληθό Λνγηζηηθό ρέδην θαη ηνλ Κώδηθα 

Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο πλαιιαγώλ (ΚΦΑ), όπσο ηζρύεη. ε πεξίπησζε πνπ ε 

επηρείξεζε εθαξκόδεη Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, ην θέξδνο πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά, 

ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θνξνινγηθώλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ίδηνπ λόκνπ νξίδεηαη όηη θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ θέξδνπο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, επηηξέπεηαη ε έθπησζε 

όισλ ησλ δαπαλώλ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Δ., νη νπνίεο: 

α) πξαγκαηνπνηνύληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζε ή θαηά ηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο ηεο, β) αληηζηνηρνύλ ζε πξαγκαηηθή αμία θαη ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο δελ θξίλεηαη 

θαηώηεξε ή αλώηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε θνξνινγηθή 

δηνίθεζε, γ) εγγξάθνληαη ζηα ηεξνύκελα βηβιία απεηθόληζεο ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο πεξηόδνπ 

θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη θαη απνδεηθλύνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά, ελώ 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ΄ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη όηη δελ εθπίπηνπλ νη 

πξνβιέςεηο εθηόο ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 26 (πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο). 

4. Πεξαηηέξσ, κε ηελ ΠΟΛ. 1059/18.3.2015 εγθύθιηό καο, κε ηελ νπνία δόζεθαλ 

νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47, 57 θαη 58 ηνπ λ. 4172/2013, 

δηεπθξηλίζηεθε όηη ζηα έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα δελ πεξηιακβάλνληαη απηά 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 

θαη λνκηθώλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 ζηελ εύινγε αμία (λ. 4308/2014), 

δεδνκέλνπ όηη θαηά ηνλ σο άλσ ρξόλν δελ πξνθύπηεη θαλέλα έζνδν από επηρεηξεκαηηθή 

ζπλαιιαγή γηα ην λνκηθό πξόζσπν ή ηε λνκηθή νληόηεηα, αιιά ην όπνην έζνδν ζα 

πξνθύςεη θαηά ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ ππόςε ζηνηρείσλ.  

5. Δπίζεο, κε ηελ ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζηεθε όηη ε δεκία πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ απνηίκεζε ηίηισλ, ρξενγξάθσλ, ππνρξεώζεσλ, θ.ιπ. δελ είλαη δαπάλε 

πνπ αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, αιιά ε όπνηα δαπάλε ζα πξνθύςεη θαηά ηε 

κεηαβίβαζε ησλ ππόςε ηίηισλ, θ.ιπ. ή εμόθιεζε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.  

6. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 4 παξ. 2.3.2. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 1123/1980 

νξίδεηαη όηη κε ηελ επηθύιαμε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ πεξηπη. 17 θαη 23 ηεο παξ. 

2.2.110, γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ζε μέλν λόκηζκα ησλ πεξηπηώζεσλ 1 – 3, ηζρύνπλ ηα 

αθόινπζα:  

α) Όηαλ πξνέξρνληαη από βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 

παξαθνινπζνύληαη ζε θαηεγνξίεο θαηά μέλν λόκηζκα, σο εμήο: θαηαρσξνύληαη ζε 

ηδηαίηεξνπο ππνινγαξηαζκνύο θαηά μέλν λόκηζκα, πνπ έρνπλ ηίηιν «πξνβιέςεηο γηα 
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ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από απνηίκεζε βξαρππξόζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ» ηνπ ινγαξηαζκνύ 44.14 «πξνβιέςεηο γηα ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από 

απνηίκεζε απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ». ην ηέινο θάζε ρξήζεσο, ηα ππόινηπα ησλ 

παξαπάλσ εηδηθώλ ππνινγαξηαζκώλ θαηά μέλν λόκηζκα αλ είλαη ρξεσζηηθά κεηαθέξνληαη 

ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 81.00.04 «ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο», ελώ αλ είλαη 

πηζησηηθά παξακέλνπλ θαη, κέζα ζηελ επόκελε ρξήζε, κεηαθέξνληαη ζηελ πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ 81.01.04 «ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο».  

β) Όηαλ πξνέξρνληαη από καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 

παξαθνινπζνύληαη ζε θαηεγνξίεο θαηά μέλν λόκηζκα, σο εμήο: θαηαρσξνύληαη ζε  

ηδηαίηεξνπο ππνινγαξηαζκνύο θαηά μέλν λόκηζκα πνπ έρνπλ ηίηιν «πξνβιέςεηο γηα 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από απνηίκεζε καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ» ηνπ ινγαξηαζκνύ 44.14.  ην ηέινο θάζε ρξήζεσο, ηα ρξεσζηηθά ππόινηπα 

ησλ παξαπάλσ εηδηθώλ ππνινγαξηαζκώλ θαηά μέλν λόκηζκα, κεηαθέξνληαη ζηε ρξέσζε 

ηνπ ινγαξηαζκνύ 81.00.04, από δε ηα πηζησηηθά ππόινηπα ησλ ππνινγαξηαζκώλ απηώλ 

κεηαθέξεηαη ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 81.01.04 ην κέξνο εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

απαηηήζεηο θαη ζηηο ππνρξεώζεηο ζε μέλν λόκηζκα πνπ εηζπξάρζεθαλ ή πιεξώζεθαλ κέζα 

ζηε ρξήζε, εθόζνλ δελ πξνεγήζεθε ε κεηαθνξά ηνπ κέξνπο απηνύ θαηά ηελ είζπξαμε ή 

πιεξσκή ησλ ζρεηηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ πξνεγήζεθαλ 

κεξηθνί ζπκςεθηζκνί ησλ πηζησηηθώλ ππνινίπσλ ησλ ππνινγαξηαζκώλ ηνπ 44.14 κε 

ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, ην κέξνο πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ 81.01.04 πξνζδηνξίδεηαη θαη’ αλαινγία κε βάζε ηα αξρηθά πηζησηηθά 

ππόινηπα θαη ηα κεηά ηνπο ζπκςεθηζκνύο αληίζηνηρα πηζησηηθά ππόινηπα ησλ 

ππνινγαξηαζκώλ ηνπ 44.14. 

  Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ είζπξαμε ή πιεξσκή ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ησλ πεξηπηώζεσλ 1 – 3 θαηαρσξνύληαη απεπζείαο, νη 

ρξεσζηηθέο ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 81.00.04 θαη νη πηζησηηθέο ζηελ πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ 81.01.04. 

 Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε ηπρόλ 

δηαζεζίκσλ ζε μέλν λόκηζκα, θαηαρσξνύληαη απεπζείαο, νη ρξεσζηηθέο ζηε ρξέσζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ 81.00.04 θαη νη πηζησηηθέο ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 81.01.04. 

 Οη πην πάλσ δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 1123/1980 έπαςαλ λα ηζρύνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4308/2014, γηα πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014. 

7. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4308/2014, νη 

νπνίεο ηζρύνπλ γηα πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, νξίδεηαη όηη ζην 

ηέινο θάζε πεξηόδνπ αλαθνξάο ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία 

ΑΔΑ: ΨΟΜ6Η-ΜΟΙ



4 
 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ, ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ 

νξίδεηαη όηη νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ δηαθαλνληζκό 

λνκηζκαηηθώλ ζηνηρείσλ ή από ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κηα ηζνηηκία δηαθνξεηηθή από ηελ 

ηζνηηκία κεηαηξνπήο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε ή θαηά ηε ζύληαμε πξνγελέζηεξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ πνπ 

πξνθύπηνπλ. 

8. Με ηε ινγηζηηθή νδεγία εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ 4308/2014 ηεο ΔΛΣΔ δηεπθξηλίζηεθε, 

κεηαμύ άιισλ, όηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 27 έρεη ζεκαζία ε 

ηαμηλόκεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζε λνκηζκαηηθά θαη κε 

λνκηζκαηηθά. ύκθσλα κε ην ζρεηηθό νξηζκό ηνπ Παξαξηήκαηνο Α, λνκηζκαηηθά ή ρξεκαηηθά 

ζηνηρεία είλαη νη θαηερόκελεο κνλάδεο λνκίζκαηνο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ππνρξεώζεηο πνπ ζα εηζπξαρζνύλ ή πιεξσζνύλ ζε έλα θαζνξηζκέλν ή πξνζδηνξίζηκν 

αξηζκό κνλάδσλ λνκίζκαηνο. Παξαδείγκαηα λνκηζκαηηθώλ ζηνηρείσλ είλαη ηα δηαζέζηκα ή 

ηακεηαθά ηζνδύλακα, νη παληόο είδνπο απαηηήζεηο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο. 

ην ηέινο θάζε πεξηόδνπ αλαθνξάο, ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ηζνινγηζκνύ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λόκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην λόκηζκα ζην νπνίν θαηαξηίδνληαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληόηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία 

κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνύ (ζπλεπώο 

πξνθύπηνπλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο). 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από επηκέηξεζε λνκηζκαηηθώλ ζηνηρείσλ 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ πνπ πξνθύπηνπλ, όηαλ πξόθεηηαη γηα ηηο 

εμήο δύν πεξηπηώζεηο: α) ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηά ηνλ δηαθαλνληζκό, ή β) 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από ηελ επηκέηξεζε ζε δηαθνξεηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

από ηελ ηζνηηκία ηεο αξρηθήο αλαγλώξηζεο ή ηελ ηζνηηκία ηεο ζύληαμεο πξνγελέζηεξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

9. Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα αλαθνξηθά 

κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε ή ηνλ δηαθαλνληζκό 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζε μέλν λόκηζκα: 

Γηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κέρξη ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4308/2014 (31ε Γεθεκβξίνπ 2014): α) νη ρξεσζηηθέο δηαθνξέο 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ απνηίκεζε απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζε μέλν λόκηζκα θαη νη 

νπνίεο κεηαθέξνληαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 81.00.04 από ηνπο ζρεηηθνύο 

ππνινγαξηαζκνύο ηνπ ινγαξηαζκνύ 44.14 «πξνβιέςεηο γηα ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από 

απνηίκεζε απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ», δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε, θαζόζνλ, 

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΠΟΛ. 1113/2015 εγθύθιηό καο, νη ζρεηηθέο δηαθνξέο δελ 
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αληηζηνηρνύλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, αιιά νη όπνηεο δηαθνξέο ζα πξνθύςνπλ θαηά ηνλ 

δηαθαλνληζκό (είζπξαμε, πιεξσκή) ησλ ζρεηηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ, νπόηε 

θαη ζα θξηζεί ε έθπησζή ηνπο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013. 

β) νη πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ απνηίκεζε 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζε μέλν λόκηζκα, νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζηελ πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ 81.01.04, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξόληνο, δελ 

ππόθεηληαη θαηά ηνλ ρξόλν απηόλ ζε θόξν εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ 

νληνηήησλ, θαζόζνλ ε ελ ιόγσ απνηίκεζε δελ απνηειεί επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή ώζηε ηα 

πξνεξρόκελα από απηήλ έζνδα λα απνηεινύλ έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, 

αιιά νη όπνηεο πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζα ππαρζνύλ ζε θόξν θαηά ηνλ 

δηαθαλνληζκό ησλ ζρεηηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή όζσλ 

έρνπλ γίλεη δεθηά κε ηελ ΠΟΛ. 1059/2015 εγθύθιηό καο, ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ εύινγε αμία. 

Σα αλαθεξόκελα αλσηέξσ ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ρξεσζηηθώλ 

θαη πηζησηηθώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ δηαθαλνληζκό ή ηελ 

επηκέηξεζε απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ (λνκηζκαηηθώλ ζηνηρείσλ) εθαξκόδνληαη 

αλάινγα θαη θαηά πεξίπησζε θαη γηα ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ ζε θνξνινγηθά έηε πνπ 

αξρίδνπλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, νπόηε θαη ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4308/2014.  

 

 

 

 

 

                                                           Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

                  Αθξηβέο Αληίγξαθν           ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

       Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο 

                Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Β΄ 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (e-ππεξεζίεο) 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 

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

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ., Πι. Κάληγγνο, 

Σ.Κ. 101 81, Αζήλα  

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. ΩΜΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ, Καπνδηζηξίνπ 28, Σ.Κ. 106 82 Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (3) - Β΄ (10) 

6. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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