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ΘΕΜΑ: «Εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4172/2013 ζηελ πεξίπηωζε 

δηάζπαζεο πηζηωηηθνύ ηδξύκαηνο κε απόζρηζε ηνπ θιάδνπ ηξαπεδηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ζύζηαζε λέαο εηαηξείαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

λ. 2515/1997 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4601/2019». 

  

 Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ 

λ. 4172/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ην άξζξν 23 ηνπ 

λ.4579/2018, ηα θέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ απνθηνύλ ηα λνκηθά 

πξόζσπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά βηβιία, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην επόκελν εδάθην ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, 

θαζώο θαη νη ππόρξενη ησλ πεξηπηώζεσλ β΄, γ΄, δ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνύλ 

απινγξαθηθά βηβιία, θνξνινγνύληαη κε ζπληειεζηή είθνζη ηέζζεξα ηνηο εθαηό (24%) γηα ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2019 θαη εθεμήο (πεξίπησζε α΄). Σα πηζησηηθά 
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ηδξύκαηα ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4261/2014, εθόζνλ 

έρνπλ εληαρζεί θαη γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ ππάγνληαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

27Α, θνξνινγνύληαη κε ζπληειεζηή είθνζη ελλέα ηηο εθαηό (29%) (πεξίπησζε β΄). 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997 νξίδεηαη όηη νη 

κεηαζρεκαηηζκνί ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ελνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζε ηζνινγηζκνύο ηνπο 

πνπ ζπληάζζνληαη γηα ην ζθνπό απηόλ θαη κεηαθέξνληαη σο ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνύ ηνπ 

πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, απνξξνθώληνο ή λένπ. Ζ εκεξνκελία ησλ ηζνινγηζκώλ απηώλ είλαη 

θνηλή θαη κπνξεί λα αλαηξέρεη κέρξη θαη ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο 

ρξήζεο. Όιεο νη πξάμεηο πνπ δηελεξγνύληαη από ηα ζπγρσλεπόκελα πηζησηηθά ηδξύκαηα 

κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ ηζνινγηζκώλ ζπγρώλεπζεο ζεσξνύληαη όηη δηελεξγήζεθαλ γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ πξνεξρόκελνπ από ηε ζπγρώλεπζε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο θαη ηα πνζά 

απηώλ κεηαθέξνληαη κε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζηα βηβιία απηνύ. 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 4601/2019 νξίδεηαη όηη 

εηαηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ λ. 4601/2019, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνύληαη από ή ζηνπο 

νπνίνπο κεηέρεη πηζησηηθό ίδξπκα ή άιιν λνκηθό πξόζσπν πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997 δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4601/2019 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2515/1997, νη νπνίεο παξακέλνπλ 

ζε ηζρύ.  

  Με ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηεο ελ ιόγσ δηάηαμεο, νξίδεηαη όηη εηδηθά γηα ηνπο 

εηαηξηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ αθνξνύλ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα ή 

επηρεηξήζεηο επελδύζεσλ θαη ελ γέλεη ηα λνκηθά πξόζσπα πνπ δηέπνληαη από δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ λ.2515/1997, νη νπνίεο παξακέλνπλ ζε ηζρύ, δηαζθαιίδεηαη αθελόο ε 

δηαηήξεζε ησλ εηδηθώλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 16 ηνπ λ.2515/1997 (εγθξηηηθή 

απόθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, εηδηθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο ή ζέκαηα κεηαγξαθώλ, 

ηξόπνο ελνπνίεζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ - παζεηηθνύ, θ.ν.θ.) θαη αθεηέξνπ ε δπλαηόηεηα 

θαη ησλ λνκηθώλ απηώλ πξνζώπσλ λα πξνβνύλ ζε εηαηξηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο ηνπ 

λ.4601/2019 νη νπνίνη δελ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζηνλ λ. 2515/1997. 

4. Με ηελ Δ. 2046/2019 εγθύθιηό καο κε ηελ νπνία δόζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κ.Φ.Δ., όπσο απηέο ηζρύνπλ κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 4579/2018, δηεπθξηλίζηεθε όηη ζηηο πεξηπηώζεηο 

θνξνινγηθώλ εηώλ πνπ δελ ηαπηίδνληαη κε ην εκεξνινγηαθό έηνο, ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο γίλεηαη κε βάζε ην εκεξνινγηαθό έηνο εληόο ηνπ νπνίνπ εθθηλεί ην 

θνξνινγηθό έηνο. Δπνκέλσο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 

ηνπ λ. 4172/2013, γηα ηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο κε θνξνινγηθό έηνο 

πνπ αξρίδεη ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία από απηή ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο (γηα 
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παξάδεηγκα, ηελ 1/7), γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ιακβάλεηαη ππόςε ε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ εθάζηνηε θνξνινγηθνύ έηνπο.  

5. Δπίζεο, κε ηελ Δ. 2085/2020 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζηεθε όηη ζε πεξίπησζε 

ζπγρώλεπζεο ή δηάζπαζεο πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ή κεξηθήο δηάζπαζεο ή απόζρηζεο 

θιάδνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο κε ζύζηαζε λένπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ηνπ νπνίνπ ε 

νινθιήξσζε ιακβάλεη ρώξα ζην επόκελν θνξνινγηθό έηνο από εθείλν ηνπ ηζνινγηζκνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ, ην λέν πηζησηηθό ίδξπκα ππνρξενύηαη λα θιείζεη ηελ πξώηε δηαρεηξηζηηθή 

ηνπ πεξίνδν ηελ 30ε Ηνπλίνπ ή ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν έρεη 

νινθιεξσζεί ν κεηαζρεκαηηζκόο.  

  Καηά ζπλέπεηα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Κ.Φ.Δ., 

ην λέν λνκηθό πξόζσπν (πηζησηηθό ίδξπκα) ζα ππνβάιεη θαη’ αλάγθε θνξνινγηθή δήισζε 

κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ έθηνπ κήλα από ην ηέινο ηνπ  θνξνινγηθνύ έηνπο 

κέζα ζην νπνίν έρεη νινθιεξσζεί ν κεηαζρεκαηηζκόο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα 

εηζνδήκαηα ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ή ηνπ δηαζπώκελνπ πηζησηηθνύ 

ηδξύκαηνο, ή ζηελ πεξίπησζε ηεο κεξηθήο δηάζπαζεο ή απόζρηζεο θιάδνπ, ηνπ θιάδνπ 

πνπ εηζθέξεηαη, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ. 

6.  ηελ ππεξεζία καο ππεβιήζεζαλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή  ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζηελ πεξίπησζε 

δηάζπαζεο πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο κε απόζρηζε ηνπ θιάδνπ ηξαπεδηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη 

ζύζηαζε λέαο εηαηξείαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2515/1997 θαη ηεο παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4601/2019, θαη εηδηθόηεξα σο πξνο   ηνλ ζπληειεζηή  θνξνιόγεζεο 

ησλ θεξδώλ ηεο δηαζπώκελεο εηαηξείαο θαηά ην θνξνινγηθό έηνο εληόο ηνπ νπνίνπ 

πεξηιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο απόζρηζεο όηαλ απηή 

δελ είλαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο.  

  Δηδηθόηεξα, ζην πιαίζην ηεο απόζρηζεο, ν θιάδνο ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο κεηαβηβάδεηαη ζε λενζπζηαζείζα εηαηξεία ε νπνία θαηέρεη ηξαπεδηθή 

άδεηα. Με βάζε ην ζρέδην δηάζπαζεο, ε δηαζπώκελε κεηά ηελ ζπληέιεζε ηεο απόζρηζεο ζα 

παύζεη λα είλαη πηζησηηθό ίδξπκα θαη ζα θαηαζηεί ε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ εηαηξεηώλ 

ηεο δηαζπώκελεο, δηαηεξώληαο άκεζα θαη έκκεζα ζπκκεηνρή ζην ζύλνιν ησλ εηαηξεηώλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δηαζπώκελεο.  

  Ζ δηαζπώκελε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηάζπαζεο ζα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κε 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν 

ηξαπεδηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Καηά ζπλέπεηα ε δηαζπώκελε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

ηελ έλαξμε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ πξαγκαηνπνηεί ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, ελώ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 
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ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο απόζρηζεο κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο δελ πξαγκαηνπνηνύληαη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο από ηε δηαζπώκελε. 

    

7. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

2515/1997 όιεο νη πξάμεηο πνπ δηελεξγνύληαη από ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

δηάζπαζεο θαη κεηά ζεσξνύληαη όηη δηελεξγήζεθαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ επσθεινύκελνπ 

λένπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, πξνθύπηεη όηη από ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά ε 

δηαζπώκελε ππόθεηηαη ζε θόξν εηζνδήκαηνο γηα ην απνηέιεζκα πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

άζθεζε ηξαπεδηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηνλ ζπληειεζηή ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Κ.Φ.Δ. Γηα ηνλ ιόγν απηό θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε 

νινθιήξσζε ηεο απόζρηζεο ζα έρεη ζπληειεζηεί πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κε ηελ παξνύζα δηεπθξηλίδεηαη όηη ε 

δηαζπώκελε γηα ην θνξνινγηθό έηνο εληόο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο απόζρηζεο ζα ππνβάιεη κία ρεηξόγξαθε δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηελ αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία ηεο Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ Αζελώλ γηα ην  

θνξνινγηθό έηνο απηό, ζπλππνβάιινληαο  αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο πξνζδηνξηζκνύ ησλ  

θνξνινγεηέσλ  θεξδώλ ζύκθσλα κε  ηνπο θσδηθνύο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ (έληππν Ν) αλά είδνο δξαζηεξηόηεηαο (γηα ηελ 

ηξαπεδηθή δξαζηεξηόηεηα  γηα ην δηάζηεκα πνπ απηή αζθήζεθε θαη γηα ηηο ινηπέο 

δξαζηεξηόηεηεο επίζεο  γηα ην δηάζηεκα πνπ απηέο αζθήζεθαλ).  

  Δηδηθόηεξα ζηνλ θσδηθό 004 ηεο ππόςε δήισζεο ζα ζπκπιεξσζεί ην άζξνηζκα ηνπ 

θόξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηα θνξνινγεηέα θέξδε πνπ πξνέθπςαλ από ηελ έλαξμε ηνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία  ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο απόζρηζεο 

εθαξκόδνληαο ην ζπληειεζηή ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 

4172/2013 θαη ηνπ θόξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηα θνξνινγεηέα θέξδε πνπ πξνέθπςαλ γηα ην  

ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο 

απόζρηζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο εθαξκόδνληαο ην ζπληειεζηή ηεο 

πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4172/2013.  

Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνύ 

έηνπο είλαη δεκηνγόλα (είηε ιόγσ ύπαξμεο θνξνινγηθώλ δεκηώλ παξειζόλησλ ρξήζεσλ είηε 

γηα άιιν ιόγν) θαη ηαπηόρξνλα πξαγκαηνπνηεζεί δηαλνκή αθνξνιόγεησλ θεξδώλ πνπ 

πξνέθπςαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία  ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο απόζρηζεο θαη/ή από 

ηελ εκεξνκελία  ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο απόζρηζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο, ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΠΟΛ.1014/2018 εγθύθιην, 

θαηά πεξίπησζε. Δηδηθόηεξα ην πνζό ησλ θεξδώλ πνπ δηαλέκεηαη ή θεθαιαηνπνηείηαη ζα 

ππαρζεί μερσξηζηά (απηνηειώο) ζε θνξνιόγεζε θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θόξνπ κεηά ηελ 

αλαγσγή ηνπ ζε κηθηό κε ην θνξνινγηθό ζπληειεζηή ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 
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ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4172/2013 πξνθεηκέλνπ γηα θέξδε πνπ πξνέθπςαλ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο απόζρηζεο θαη κε ην θνξνινγηθό ζπληειεζηή 

ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4172/2013 πξνθεηκέλνπ γηα 

θέξδε ρξήζεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο απόζρηζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο.  

 

            

              Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

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

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

3. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

4. Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄,  

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

5. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

6.   Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο   

      Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα 

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

      Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

4. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

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