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ΘΔΜΑ: Πξόζζεηεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή ηωλ δειώζεωλ ηωλ 

κεηαζρεκαηηδόκελωλ επηρεηξήζεωλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2166/1993 κεηά ηελ 

έθδνζε ηνπ αξηζ. ΓΔΑΦΒ 1107932 ΔΞ2015/07.08.2015 εγγξάθνπ καο.  

 

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

πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ αξηζ. ΓΔΑΦΒ 1107932 ΔΞ2015/07.08.2015 εγγξάθνπ 

καο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

 1. Με ηελ ΠΟΛ.1223/2015 εγθύθιηό καο κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο θαη ηνπ 

ρξόλνπ θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμύ άιισλ, όηη θαηαξγείηαη ε 

ππεξδσδεθάκελε πεξίνδνο, δειαδή ζε θακία πεξίπησζε ην θνξνινγηθό έηνο δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηνπο δώδεθα (12) κήλεο, νύηε γηα ηελ πξώηε ρξήζε. Τα αλσηέξσ ηζρύνπλ 

θαη γηα ηα λνκηθά πξόζσπα ή ηηο λνκηθέο νληόηεηεο πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κ.Φ.Δ. ή κε εηδηθέο δηαηάμεηο λόκσλ (λ. 2166/1993, λ.δ. 1297/1972, θιπ.). 

 Δηδηθά γηα ηα λνκηθά πξόζσπα πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.2166/1993 θαη δεδνκέλνπ, όηη ην πξνεξρόκελν από ην κεηαζρεκαηηζκό λνκηθό πξόζσπν 

ππνβάιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ επνκέλε ηεο 

εκεξνκελίαο ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη κεηά, έγηλε δεθηό κε ηελ ίδηα 

εγθύθιην όηη ην πξώην θνξνινγηθό έηνο ησλ ελ ιόγσ λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ην κεηαζρεκαηηζκό κε ηηο πην πάλσ επεξγεηηθέο δηαηάμεηο κπνξεί λα 
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ιήγεη θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία πέξαλ ηεο 30ήο Ηνπλίνπ ή ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ δύλαηαη λα μεπεξλάεη ηνπο δώδεθα (12) κήλεο. 

 2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2166/1993 νξίδεηαη όηη 

ν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ απηνύ κεηαζρεκαηηζκόο πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θ.λ.2190/1920 θαη λ.3190/1955 κε ελνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ησλ κεηαζρεκαηηδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, όπσο απηά 

εκθαλίδνληαη ζε ηζνινγηζκνύο απηώλ ζπληαζζόκελνπο γηα ην ζθνπό ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ 

θαη κεηαθέξνληαη σο ζηνηρεία ηζνινγηζκνύ ηεο λέαο εηαηξείαο. 

 Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λόκνπ, νξίδεηαη, όηη 

όιεο νη πξάμεηο πνπ δηελεξγνύληαη από ηηο κεηαζρεκαηηδόκελεο επηρεηξήζεηο κεηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, ζεσξνύληαη σο δηελεξγεζείζεο γηα 

ινγαξηαζκό ηεο λέαο εηαηξείαο θαη ηα πνζά απηώλ κεηαθέξνληαη κε ζπγθεληξσηηθή 

εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο.         

 3. Όπσο είρε γίλεη δεθηό από ηε Γηνίθεζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ 

λ.4172/2013, ε νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο 

εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη όρη 

κεγαιύηεξνπ ησλ 24 κελώλ (ΠΟΛ.1131/1995 εγθύθιηνο), γηαηί δηαθνξεηηθά νη 

κεηαζρεκαηηδόκελεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα κέζσ ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο 

νινθιήξσζήο ηνπ λα αλαβάιινπλ επ’ αόξηζηνλ ηε θνξνινγία ησλ θεξδώλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από πξάμεηο πνπ δηελεξγνύληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ 

ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ (ζρεη. ην αξηζ. 1014009/10210/Β0012/20.02.2009 έγγξαθό 

καο), θαζόζνλ όιεο νη πξάμεηο πνπ δηελεξγνύληαη από ηηο κεηαζρεκαηηδόκελεο 

επηρεηξήζεηο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, ζεσξνύληαη σο 

δηελεξγεζείζεο γηα ινγαξηαζκό ηεο λέαο εηαηξείαο.   

 4. Δπίζεο, από ηε Γηνίθεζε, θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4172/2013, είρε γίλεη 

δεθηό όηη ζε πεξίπησζε πνπ αλώλπκε εηαηξεία απνξξνθάηαη από άιιε αλώλπκε εηαηξεία 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993 θαη ν κεηαζρεκαηηζκόο (απνξξόθεζε) νινθιεξώλεηαη 

κέζα ζηνλ επόκελν ρξόλν από ην ρξόλν ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, ε 

απνξξνθώζα εηαηξεία θιείλεη ηζνινγηζκό όπσο ζα έθιεηλε θαλνληθά αλ δελ 

πξαγκαηνπνηείην ε απνξξόθεζε θαη ζπκπεξηιακβάλεη κόλν ηα εηζνδήκαηα ηεο θιεηόκελεο 

ρξήζεο. Τα θηεζέληα εηζνδήκαηα ηεο απνξξνθνύκελεο ή απνξξνθνύκελσλ εηαηξεηώλ γηα 

ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη 

κέρξη νινθιήξσζεο απηνύ ζπκπεξηιακβάλνληαη καδί κε ηα εηζνδήκαηα ηεο απνξξνθώζαο 
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ζηελ ακέζσο επόκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (ζρεη. ηα αξηζ 1111751/10674/Β0012/1995 

θαη 1001510/10019/Β0012/2001 έγγξαθά καο).     

 Δηδηθά, γηα επηρείξεζε κε αληηθείκελν εξγαζηώλ απνθιεηζηηθά ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ θαη ρσξίο ηελ ύπαξμε απνζεκάησλ ε νπνία απνξξνθάηαη από άιιε 

επηρείξεζε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993 θαη ε απνξξόθεζή ηεο 

πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

ηζνινγηζκνύ ηεο απνξξνθώζαο επηρείξεζεο ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδόκελα ζηελ 

ΠΟΛ.1275/2002 εγθύθιηό καο ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη πξάμεηο ηεο απνξξνθνύκελεο 

επηρείξεζεο πνπ δηελεξγήζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ 

ηεο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πνπ έιεμε ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ηεο απνξξνθώζαο, γηα 

ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαξηηζηεί ηζνινγηζκόο, ινγίδνληαη σο εκεξνινγηαθέο πξάμεηο απηνύ 

ηνπ ηζνινγηζκνύ, ελώ νη πξάμεηο ηεο απνξξνθνύκελεο πνπ δηελεξγήζεθαλ από ηελ 

επόκελε ηεο εκέξαο πνπ έιεμε ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ηεο απνξξνθώζαο επηρείξεζεο 

κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο απνξξόθεζεο ζεσξνύληαη σο πξάμεηο ηεο 

δηαλπόκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ ηεο απνξξνθώζαο επηρείξεζεο.          

 5. Με ην αξηζ. ΓΔΑΦΒ 1107932 ΔΞ2015/7.08.2015 έγγξαθό καο δηεπθξηλίζζεθε όηη 

παξόιν πνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993 δελ νξίδεηαη πξνζεζκία, κε αθεηεξία ηελ 

εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, εληόο ηεο νπνίαο πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί ν κεηαζρεκαηηζκόο, ζα πξέπεη, κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4172/2013, 

ήηνη από ηελ 1.1.2014 θαη κεηά, ε νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ λα γίλεη ην πνιύ 

εληόο ελόο έηνπο (δσδεθάκελν ή ππνδσδεθάκελν θνξνινγηθό έηνο, θαηά πεξίπησζε).  

 Με ηνλ ηξόπν απηό πιεξείηαη ην γξάκκα ηνπ Κ.Φ.Δ γηα κε ππεξδσδεθάκελν 

θνξνινγηθό έηνο ηνπ πξνεξρόκελνπ από ηνλ κεηαζρεκαηηζκό λνκηθνύ πξνζώπνπ, ελώ 

ηαπηόρξνλα απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο νη κεηαζρεκαηηδόκελεο επηρεηξήζεηο λα αλαβάιινπλ 

επ΄ αόξηζηνλ, κέζσ ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο νινθιήξσζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ, ηε 

θνξνινγία ησλ θεξδώλ πνπ πξνθύπηνπλ από πξάμεηο πνπ δηελεξγνύληαη κεηά ηελ 

εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, θαζόζνλ όιεο νη πξάμεηο πνπ 

δηελεξγνύληαη από ηηο κεηαζρεκαηηδόκελεο επηρεηξήζεηο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, ζεσξνύληαη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2166/1993, σο 

δηελεξγεζείζεο γηα ινγαξηαζκό ηεο λέαο εηαηξείαο.  

6. Ζ Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ & Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Δκπνξίνπ κε ην από 12.02.2016 έγγξαθό ηεο καο γλώξηζε όηη 

ζε ζπλέρεηα ηνπ αξηζ. ΓΔΑΦΒ 1107932 ΔΞ2015/7.08.2015 εγγξάθνπ καο έρεη ηε γλώκε 

όηη ην δεύηεξν ηκήκα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ εγγξάθνπ απηνύ ζην νπνίν ζίγνληαη ηα σο 
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άλσ αλαθεξόκελα έρνπλ εθαξκνγή κόλν ζηελ πεξίπησζε ζπγρώλεπζεο αλσλύκσλ 

εηαηξεηώλ κε ζύζηαζε λέαο.   

7. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.4308/2014 νξίδεηαη όηη 

νη νληόηεηεο πνπ θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ λ.4308/2014 ή κεηαγελέζηεξα 

ππνρξενύληαη ή επηιέγνπλ λα ζπληάμνπλ γηα πξώηε θνξά ηζνινγηζκό, δηελεξγνύλ θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο πεξηόδνπ γηα ηελ νπνία ζα ζπληαρζεί ηζνινγηζκόο απνγξαθή ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο. Με βάζε απηή ηελ απνγξαθή 

ζπληάζζεηαη ν ηζνινγηζκόο έλαξμεο ηεο νληόηεηαο.  

8. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

4172/2013 ζε θακία πεξίπησζε ην θνξνινγηθό έηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 

δώδεθα (12) κήλεο, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα:  

α) Καηαξρήλ, ζε πεξίπησζε ζπγρώλεπζεο εηαηξηώλ κε ζύζηαζε λέαο εηαηξίαο κε 

βάζε ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2166/1993, ην θνξνινγηθό έηνο ηεο λέαο εηαηξίαο, ην 

νπνίν ππνινγίδεηαη κε αθεηεξία ηνλ ρξόλν ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ 

ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο, γεγνλόο πνπ επηηπγράλεηαη 

κόλν αλ ν κεηαζρεκαηηζκόο νινθιεξσζεί ην πνιύ εληόο ελόο έηνπο, ζύκθσλα θαη κε όζα 

αλαθέξνληαη ζην αξηζ. ΓΔΑΦΒ 1107932 ΔΞ2015/07.08.2015 έγγξαθό καο. Οκνίσο, ζε 

πεξίπησζε κεηαηξνπήο εηαηξηώλ ζε άιιν λνκηθό ηύπν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ σο 

άλσ αλαπηπμηαθνύ λόκνπ θαη ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη ππνβάιινληαη ρσξηζηέο δειώζεηο 

από ηηο κεηαζρεκαηηδόκελεο επηρεηξήζεηο, θαη πάιη δελ κπνξεί ε δήισζε ηεο 

πξνεξρόκελεο από ηε κεηαηξνπή εηαηξείαο λα αθνξά κεγαιύηεξν ηνπ δσδεθακήλνπ 

ρξνληθό δηάζηεκα (θνξνινγηθό έηνο) θαη επνκέλσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρύνπλ ηα 

αλαθεξόκελα ζην πην πάλσ έγγξαθό καο.  

β) Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηώζεηο ζπγρώλεπζεο επηρεηξήζεσλ δη’ απνξξνθήζεσο 

θαη δεδνκέλνπ όηη ζηνλ αλαπηπμηαθό λόκν λ. 2166/1993 νπδεκία αλαθνξά γίλεηαη σο πξνο 

ηνλ ρξόλν νινθιήξσζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ, κε ηελ παξνύζα δηεπθξηλίδεηαη όηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν κεηαζρεκαηηζκόο νινθιεξώλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 

ηεο απνξξνθώζαο εηαηξίαο, ηα εηζνδήκαηα ηεο απνξξνθνύκελεο εηαηξίαο ηα νπνία 

απνθηήζεθαλ κεηά ηε ζύληαμε ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ δελ κπνξνύλ λα 

αλάγνληαη ζε δηάζηεκα κεγαιύηεξν ηνπ δσδεθακήλνπ θαη δελ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ 

ζηα εηζνδήκαηα ηεο απνξξνθώζαο εηαηξίαο ζηνλ ρξόλν νινθιήξσζεο ηεο απνξξόθεζεο, 

όπσο εθαξκνδόηαλ κέρξη πξόηηλνο κε βάζε ηελ πάγηα ζέζε ηεο Γηνίθεζεο (παξ. 4 ηνπ 

παξόληνο). Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζε δσδεθάκελε βάζε (κε βάζε ηελ 

αξρή ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο) θαη σο ηέηνηα λα ελζσκαηώλνληαη ζηα έζνδα ηεο 
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απνξξνθώζαο εηαηξίαο ηνπ θνξνινγηθνύ απηνύ έηνπο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ζα πξέπεη ε 

απνξξνθνύκελε εηαηξία, ζε πεξίπησζε πνπ δηαζέηεη απνζέκαηα, δειαδή εκπνξεύκαηα, 

πξντόληα, πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο, θ.ιπ., λα δηελεξγεί απνγξαθή ηέινπο ρξήζεο ησλ 

απνζεκάησλ ηεο ηελ εκεξνκελία πνπ ιήγεη ην θνξνινγηθό έηνο ηεο απνξξνθώζαο κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ππόςε κεηαζρεκαηηζκνύ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νξζή κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ θαη ησλ πξάμεσλ ηεο απνξξνθνύκελεο 

εηαηξείαο ησλ ζπγθεξηκέλσλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνύ ζηα βηβιία ηεο απνξξνθώζαο εηαηξίαο.  

Σε πεξίπησζε αθύξσζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ, ε ππνρξέσζε ηεο 

απνξξνθνύκελεο εηαηξείαο αλαβηώλεη θαη ζπλεπώο απηή ζα θνξνινγεζεί γηα ηα 

εηζνδήκαηά ηεο από ηνλ ρξόλν ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ κέρξη ηνλ 

ρξόλν ιήμεο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ηεο κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο απηνύ. Αληίζηνηρα, ε απνξξνθώζα νθείιεη λα ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή 

δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο απνξξνθνύκελεο πνπ ηπρόλ πεξηέιαβε.         

 Τα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη γηα κεηαζρεκαηηζκνύο επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2166/1993, κε εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ κεηά ηελ 

01.01.2014 πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί αθόκε κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ παξόληνο. Όζνη 

κεηαζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ έιαβαλ ρώξα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2166/1993 θαη κε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ κεηά ηελ 1.1.2014 πνπ ε νινθιήξσζή ηνπο έρεη 

ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηνπο νπνίνπο ηπρόλ εθαξκόζζεθαλ ηα αλαθεξόκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ παξόληνο θαη ηα όζα εηδηθόηεξα δηεπθξηλίζζεθαλ κε ηηο 

ΠΟΛ.1131/1995 θαη ΠΟΛ.1275/2002 εγθπθιίνπο ηεο Γηνίθεζεο δελ ζίγνληαη. Οκνίσο γηα 

ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο θαη δελ έρνπλ 

νινθιεξσζεί αθόκε, θαη δεδνκέλνπ όηη δελ είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα απνγξαθήο 

παξειζόλησλ εηώλ, γίλεηαη δεθηό όηη, θαη γηα απηνύο ζα εμαθνινπζήζεη λα εθαξκόδεηαη ε 

πάγηα ζέζε ηεο Γηνίθεζεο, όπσο απηή απνηππώλεηαη ζηηο σο άλσ εγθπθιίνπο.  

    

      Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ 

             ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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

2. Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Β΄ 

4. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

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

5. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Δ΄ 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’, Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΓ’, ΗΣΤ’, ΗΘ’, ΚΑ’θαη ΚΒ’ 

2. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & Τνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

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

Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα 

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

Βνπιήο 7 – Τ.Κ. 105 62 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 Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

6. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

7. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

8. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Τκήκαηα Β΄ (3)  
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