INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
1. Δ/ΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ
ΣΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ
ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΤΝΕΡΓΑΙΑ
Tαχ. Δ/νςθ : Καραγεϊργθ ερβίασ 8
Tαχ. Κϊδικασ: 101 84
Πλθροφορίεσ: Γ. Βαςιλείου, Γ. Μπζθ
Σθλζφωνο: 210 - 33 75 870, 210 - 3375865
Σθλ/πία:
210 - 33 75 854
Θλ. ταχ.: ypoik@otenet.gr, dos.a@mofadm.gr,
dos.c@mofadm.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.06.21 10:38:14
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΨΟΝΗ-ΥΑΑ

ΕΠΕΙΓΟΝ
Ακινα, 17 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ. 1078
ΠΡΟ: Ως Π.Δ.

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Δ/ΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ Β΄ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ
ΣΜΗΜΑ Α΄ -ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ
Tαχ. Δ/νςθ: Καραγεϊργθ ερβίασ 10
Tαχ. Κϊδικασ: 101 84 Ακινα
Πλθροφορίεσ: Φ. Φανάρα, Α. Διακοςτεργίου
Σθλζφωνο: 210-33 75 456
Σθλ/πία:
210-33 75 001
Θλ. Σαχ.:
d12.b@yo.syxefxis.gov.gr
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α’ 55) που
αφοροφν την κατάργηςη των άρθρων 3 ζωσ και 13 του ν. 3312/2005, με την επιφφλαξη
ιςχφοσ οριςμζνων εξ αυτών
ασ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ 55/Αϋ/2016) που
αφοροφν τθν κατάργθςθ των άρκρων 3 ζωσ και 13 του ν. 3312/2005, με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ
οριςμζνων εξ αυτϊν, και ςασ παρζχουμε τισ ακόλουκεσ ερμθνευτικζσ οδθγίεσ για τθν ορκι και
ομοιόμορφθ εφαρμογι τουσ:
Α. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1.
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 4378/2016 ενςωματϊνεται το άρκρο 1 τθσ
οδθγίασ (ΕΕ) 2015/2060, για τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2003/48/ΕΚ ςχετικά με τθ
φορολόγθςθ των υπό μορφι τόκων ειςοδθμάτων από αποταμιεφςεισ, προκειμζνου να
προςδιορίηεται ειδικότερα, αφενόσ, το πλαίςιο των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ μασ,
υποχρεϊςεων που βάςει τθσ οδθγίασ ιςχφουν και για τα λοιπά πλθν τθσ Αυςτρίασ κράτθ μζλθ,
κακϊσ και των οικονομικϊν φορζων και φορζων πλθρωμισ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν
Ελλάδα, και αφετζρου το πλαίςιο των εξαιρζςεων που κα εφαρμοςτοφν από τθν Αυςτρία
κακϊσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ και φορείσ πλθρωμισ τθσ.
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2.
υγκεκριμζνα καταργουμζνθσ από 1.1.2016 τθσ οδθγίασ 2003/48/ΕΚ, καταργοφνται
από 1.1.2016 και οι διατάξεισ των άρκρων 3 ζωσ και 13 του δεφτερου Κεφαλαίου του
ν.3312/2005 και οι κατ’ εξουςιοδότθςι τουσ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ, μόνο κατά
το μζροσ που αφοροφν τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, με τισ οποίεσ θ εν λόγω οδθγία είχε
ενςωματωκεί ςτθν εκνικι νομοκεςία, με τθν επιφφλαξθ ςυνζχιςθσ ιςχφοσ οριςμζνων εξ αυτϊν
των διατάξεων και κανονιςτικϊν αποφάςεων.
3.

υγκεκριμζνα, ςυνεχίηουν να είναι ςε ιςχφ οι ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ:
α. Μζχρι 5.10.2016 ι μζχρι τθν εκπλιρωςι τουσ, οι υποχρεϊςεισ των αρμόδιων
ελλθνικϊν αρχϊν και των οικονομικϊν φορζων που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα,
δθλαδι οι υποχρεϊςεισ για κοινοποίθςθ των πλθροφοριϊν που αφοροφν φορείσ τθσ
αλλοδαπισ ςτουσ οποίουσ καταβάλλονται τόκοι ςτθν Ελλάδα δυνάμει του άρκρου 4
παρ.2 περ. β) τελευταίο εδάφιο του ν.3312/2005.
β. Μζχρι 5.10.2016 ι μζχρι τθν εκπλιρωςι τουσ, οι υποχρεϊςεισ των φορζων πλθρωμισ
δυνάμει του άρκρου 7 του ν.3312/2005, ςχετικά με τθν υποβολι των ςτοιχείων των
πραγματικϊν δικαιοφχων των τόκων που κατοικοφν ςε άλλο κράτοσ μζλοσ και εκείνεσ
των αρμοδίων ελλθνικϊν αρχϊν δυνάμει του άρκρου 8 του ν.3312/2005 για τθ
γνωςτοποίθςθ των παραπάνω πλθροφοριϊν ςτθν αρμόδια αρχι του άλλου κράτουσ
μζλουσ.
γ. Μζχρι 31.12.2016, οι υποχρεϊςεισ τθσ Ελλάδασ ωσ κράτουσ τθσ φορολογικισ κατοικίασ
των πραγματικϊν δικαιοφχων και των αρμοδίων ελλθνικϊν αρχϊν για χοριγθςθ του
πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ κατοικίασ δυνάμει του άρκρου 10 παρ. 4 του ν.3312/2005.
Αυτό αφορά μόνο τθ χοριγθςθ του πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ κατοικίασ για τθν
Αυςτρία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικ. 1107688/2134/05/ΔΟ ΤΑ.
δ. Μζχρι τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν, οι υποχρεϊςεισ τθσ Ελλάδασ ωσ
κράτουσ τθσ φορολογικισ κατοικίασ των πραγματικϊν δικαιοφχων και των αρμοδίων
ελλθνικϊν αρχϊν για τθ ςχετικι πίςτωςθ φόρου δυνάμει του άρκρου 10 παρ.1 ζωσ και 3
του ν.3312/2005, όςον αφορά τθν παρακράτθςθ του φόρου ςτθν πθγι κατά το 2016 και
τα προθγοφμενα ζτθ.

Επιπλζον, παρά τθν κατάργθςθ των διατάξεων των άρκρων 3 ζωσ και 13 του ν.3312/2005, οι
πλθροφορίεσ που ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, τουσ φορείσ πλθρωμισ και
τα κράτθ μζλθ πριν από τθν θμερομθνία κατάργθςισ τουσ, δθλαδι πριν από τθν 1.1.2016,
εξετάηονται και διαβιβάηονται όπωσ είχε αρχικά προβλεφκεί εκπλθρϊνοντασ τισ υποχρεϊςεισ
που είχαν προκφψει πριν από τθν θμερομθνία αυτι.
4.
Επίςθσ, ορίηεται ειδικά ότι θ Αυςτρία, κακϊσ και οι οικονομικοί φορείσ και φορείσ
πλθρωμισ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτο εν λόγω κράτοσ μζλοσ, κα ςυνεχίςουν να
εφαρμόηουν τθν οδθγία 2003/48/ΕΚ μζχρι 31.12.2016, ςυνεπϊσ και τισ απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ τουσ προσ τθν Ελλάδα, κατά τθν περίοδο τθσ παρζκκλιςθσ, με εξαίρεςθ τουσ
λογαριαςμοφσ ςτουσ οποίουσ θ Αυςτρία κα εφαρμόςει τθν οδθγία 2014/107/ΕΕ ωσ εξισ:
α) Μζχρι 30.6.2017 ι μζχρι τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν, ιςχφουν οι
υποχρεϊςεισ τθσ Αυςτρίασ και οι υποκείμενεσ υποχρεϊςεισ των φορζων πλθρωμισ και
των οικονομικϊν φορζων τθσ για παρακράτθςθ του φόρου ςτθν πθγι και για απόδοςθ
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του 75% των εςόδων ςτο κράτοσ μζλοσ κατοικίασ του πραγματικοφ δικαιοφχου των
τόκων, δυνάμει του άρκρου 12 τθσ οδθγίασ 2003/48/ΕΚ. Είναι προφανζσ ότι θ Ελλάδα
ςυγκαταλζγεται ςτα κράτθ μζλθ ςτα οποία κατανζμονται τα παραπάνω ζςοδα από τθν
Αυςτρία•
β) Μζχρι 30.6.2017 ι μζχρι τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν, ιςχφουν οι
υποχρεϊςεισ τθσ Αυςτρίασ και των οικονομικϊν φορζων τθσ για κοινοποίθςθ των
πλθροφοριϊν για φορείσ τθσ αλλοδαπισ ςτουσ οποίουσ καταβάλλονται τόκοι ςτθν
Αυςτρία, δυνάμει του άρκρου 4 παράγραφοσ 2 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ
2003/48/ΕΚ•
γ) Μζχρι 30.6.2017 ι μζχρι τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν, ιςχφουν οι
υποχρεϊςεισ τθσ Αυςτρίασ και οι υποκείμενεσ υποχρεϊςεισ των φορζων πλθρωμισ που
προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα από τισ διαδικαςίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 13 τθσ
οδθγίασ 2003/48/ΕΚ, δθλαδι θ διαδικαςία που:
(α) παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον πραγματικό δικαιοφχο των τόκων να εξουςιοδοτιςει
ρθτά το φορζα πλθρωμισ ςτθν Αυςτρία να κοινοποιιςει πλθροφορίεσ ςτο άλλο κράτοσ
μζλοσ που ζχει τθ φορολογικι του κατοικία ι
(β) διαςφαλίηει ότι δεν διενεργείται παρακράτθςθ του φόρου ςτθν πθγι αν ο
πραγματικόσ δικαιοφχοσ των τόκων υποβάλλει ςτο φορζα πλθρωμισ ςτθν Αυςτρία
πιςτοποιθτικό που του χορθγεί θ αρμόδια αρχι του κράτουσ μζλουσ κατοικίασ του.
Επιςθμαίνεται ότι με βάςθ τθ κζςθ του υμβουλίου τθσ ΕΕ, πλθν τθσ ανωτζρω παρζκκλιςθσ
για τθν Αυςτρία, θ κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2003/48/ΕΚ κρίκθκε ωσ επιβεβλθμζνθ για να
αποφευχκεί η διπλή υποχρζωςη ανταλλαγήσ πληροφοριών (μζςω τησ οδηγίασ 2003/48/Ε
και μζςω τησ οδηγίασ 2014/107/ΕΕ), κακϊσ από 01.01.2016 ιςχφουν και εφαρμόηονται οι
διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ και 4 του ν.4378/2016 για τθν ενςωμάτωςθ ςτο εκνικό δίκαιο τθσ
οδθγίασ 2014/107/ΕΕ, όςον αφορά ςτθν υποχρεωτικι αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςτο
φορολογικό τομζα και με ςκοπό να εξοικονομθκοφν πόροι τόςο για τισ φορολογικζσ αρχζσ όςο
και για τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
Β. ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 12 ΣΟΤ
Ν.3312/2015:
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν.4378/2016 καταργείται από 01.01.2016 και θ διάταξθ του
άρκρου 12 του ν.3312/2005 που αφοροφςε τθν ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2003/48/ΕΚ για τα
κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Αυτό ςυνεπάγεται ότι με τθν κατάργθςι τθσ εφαρμόηονται για τα κράτθ
μζλθ με τθν επιφφλαξθ των ειδικότερων διατάξεων για τθν Αυςτρία, πλιρωσ:
 οι διατάξεισ του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει) κακϊσ
και
 οι διατάξεισ των οικείων Διμερϊν υμβάςεων περί Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ
Ειςοδιματοσ ι Κεφαλαίου (ΑΔΦΕ) τθσ Ελλάδασ.
Πίνακασ των ιςχυουςϊν ΑΔΦΕ - βάςει των οποίων εκδίδονται τα πιςτοποιθτικά
φορολογικισ
κατοικίασ
παρζχεται
ςτον
υπερςφνδεςμο
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos/
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ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ
1.
Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 37 του ν.4172/2013, ορίηεται ότι ο όροσ
«τόκοι» ςθμαίνει το ειςόδθμα που προκφπτει από απαιτιςεισ κάκε είδουσ, είτε
εξαςφαλίηονται με υποκικθ είτε όχι, και είτε παρζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα κζρδθ του
οφειλζτθ είτε όχι, και ιδιαίτερα ειςόδθμα από κατακζςεισ, κρατικά χρεόγραφα, τίτλουσ και
ομολογίεσ, με ι χωρίσ αςφάλεια, και κάκε είδουσ δανειακι ςχζςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
πρόςκετων ωφελθμάτων (premiums), των ςυμφωνιϊν επαναγοράσ (repos/ reverse repos) και
ανταμοιβϊν τα οποία απορρζουν από τίτλουσ, ομολογίεσ ι χρεόγραφα.
2.
Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 40 του ν.4172/2013 ορίηεται, ότι το ειςόδθμα
από τόκουσ φορολογείται με ςυντελεςτι 15% και με τισ διατάξεισ του άρκρου 61 και τθσ περ.
β’ τθσ παρ. 1 των άρκρων 62 και 64 του ν.4172/2013, ορίηεται, μεταξφ άλλων, ότι ςτουσ τόκουσ
που καταβάλλουν φυςικά πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ι νομικά
πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ που ζχουν τθ φορολογικι κατοικία τουσ ςτθν Ελλάδα,
ενεργείται παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι 15%.
Θ παρακράτθςθ φόρου ενεργείται με βάςθ τα οριηόμενα ςτθν αρικ. ΠΟΛ. 1011/2014 Απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων.
3.
Με τθν ΠΟΛ.1042/2015 εγκφκλιο διευκρινίςκθκε ότι για το ειςόδθμα από τόκουσ που
αποκτοφν τα φυςικά πρόςωπα που δεν ζχουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν θμεδαπι,
ενεργείται παρακράτθςθ φόρου με το ςυντελεςτι που ορίηεται ςτο άρκρο 64 του ν.
4172/2013 (15%), επιφυλαςςομζνων των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρκρου 37. Με τθν
παρακράτθςθ του φόρου αυτοφ εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ των αλλοδαπϊν
δικαιοφχων για τα ςυγκεκριμζνα ειςοδιματα.
Περαιτζρω, με τθν ΠΟΛ.1067/2015 εγκφκλιό μασ διευκρινίςτθκε ότι οι κάτοικοι
εξωτερικοφ υποχρεοφνται ςε υποβολι διλωςθσ (Ε1) ςτθν Ελλάδα μόνο όταν αποκτοφν
πραγματικό ειςόδθμα, φορολογοφμενο με οποιονδιποτε τρόπο (π.χ. βάςθ κλίμακασ ι
αυτοτελϊσ) ι απαλλαςςόμενο, από πθγζσ Ελλάδοσ.
Προκειμζνου για νομικά πρόςωπα που δεν ζχουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν
Ελλάδα και δεν διατθροφν μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθ χϊρα μασ, με τθν ΠΟΛ.1042/2015
εγκφκλιο διευκρινίςτθκε ότι με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου 64 και από τθ
ςυςτθματικι ερμθνεία του άρκρου 63 ςυνάγεται ότι τα ειςοδιματα από τόκουσ που αυτά
αποκτοφν υπόκεινται ςε φόρο ςτθν Ελλάδα, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 63.
Ειδικότερα, για τθ φορολόγθςι τουσ με βάςθ τθν παρ.3 του άρκρου 64 ενεργείται
παρακράτθςθ ςτα ανωτζρω ειςοδιματα με τθν οποία επζρχεται εξάντλθςθ τθσ φορολογικισ
τουσ υποχρζωςθσ.
ε περίπτωςθ που οι δικαιοφχοι των τόκων, οι οποίοι είναι είτε φυςικά πρόςωπα που
δεν ζχουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν θμεδαπι είτε νομικά πρόςωπα ι νομικζσ
οντότθτεσ που δεν ζχουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία και δεν διατθροφν μόνιμθ εγκατάςταςθ
ςτθν Ελλάδα, είναι κάτοικοι κράτουσ με τo οποίo υπάρχει φμβαςθ Αποφυγισ Διπλισ
Φορολογίασ (.Α.Δ.Φ.), κα ζχουν εφαρμογι τα οριηόμενα από τθ διμερι ςφμβαςθ, λόγω
αυξθμζνθσ τυπικισ ιςχφοσ. τθν περίπτωςθ αυτι εφαρμογι κα ζχουν τα αναφερόμενα ςτθν
ΠΟΛ.1042/2015 εγκφκλιό μασ.
4.
Κατόπιν των ανωτζρω, ςυνάγεται ότι μετά τθν κατάργθςθ των διατάξεων των άρκρων 3
ζωσ και 13 του ν.3312/2005 ιςχφουν οι γενικζσ διατάξεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλαδι
ςτουσ τόκουσ που αποκτϊνται από φυςικά πρόςωπα που δεν ζχουν τθ φορολογικι τουσ
κατοικία ςτθν θμεδαπι κακϊσ και από νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ που δεν ζχουν τθ
φορολογικι τουσ κατοικία και δεν διατθροφν μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, ενεργείται
παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι 15%, με τθν επιφφλαξθ των όςων προβλζπονται ςτισ
οικείεσ ΑΔΦ. Περαιτζρω και δεδομζνου ότι οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 6 του ν.4378/2016
4
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(άρκρο 7 ν.4378/2016) ζχουν εφαρμογι από τθν 01.01.2016, διευκρινίηεται ότι αν κατά το
χρονικό διάςτθμα από τθν 01.01.2016 (ζναρξθ ιςχφοσ των υπόψθ διατάξεων) μζχρι τθ
δθμοςίευςθ του νόμου δεν ενεργικθκαν οι προβλεπόμενεσ παρακρατιςεισ φόρου, οι
υπόχρεοι του άρκρου 61 του ν.4172/2013 κα πρζπει να προβοφν ςτισ ςχετικζσ παρακρατιςεισ
με χρζωςθ των αντίςτοιχων λογαριαςμϊν των δικαιοφχων. Ωςτόςο, αν πλζον δεν υφίςτανται
λογαριαςμοί πελατϊν, τότε ςε περίπτωςθ: α) φυςικϊν προςϊπων, με βάςθ τα όςα
διευκρινίςτθκαν με τθν ΠΟΛ.1067/2015 εγκφκλιο ο ςχετικόσ φόροσ κα αποδοκεί με τθν ετιςια
διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ (Ε1) που αυτά υποχρεοφνται να υποβάλουν ενϊ ςε
περίπτωςθ μθ υποβολισ διλωςθσ κα ακολουκθκεί θ διαδικαςία διοικθτικισ ςυνδρομισ
μεταξφ κρατϊν μελϊν β) αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων, κα ακολουκθκεί θ διαδικαςία
διοικθτικισ ςυνδρομισ μεταξφ κρατϊν μελϊν μετά τθ γνωςτοποίθςθ των ςτοιχείων των
αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων από τουσ φορείσ πλθρωμισ.

Ακριβζσ Αντίγραφο
Η Προϊςταμζνη του Αυτοτελοφσ
Σμήματοσ Διοίκηςησ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.
Αποδζκτεσ πίνακα Βϋ (εκτόσ του αρικμοφ 2 αυτοφ)
2.
Κεντρικι Τπθρεςία ΔΟΕ και τισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ του
3.
Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε.
4.
Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Γ.Γ.Δ.Ε.)
5.
Δ/νςθ Παροχισ Φορολογικϊν Τπθρεςιϊν

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.
Αποδζκτεσ πινάκων Α’, Σ’ (εκτόσ των αρικ.1 και 2 αυτοφ), Η’ (εκτόσ των αρικμϊν 3, 4
και 7), Θ’, Θ’, Ι’, ΙΑ’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΔ’, ΙΕ’, ΙΣ’, ΙΗ’, ΙΘ’, ΙΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ και ΚΓ’
2.
Τπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ, Διεφκυνςθ Εταιρειϊν & Γ.Ε.ΜΘ., Πλ.
Κάνιγγοσ - 101 81 ΑΘΘΝΑ
3.
Τπουργείο Οικονομικϊν, Επιτροπι Λογιςτικισ Συποποίθςθσ και Ελζγχων (ΕΛΣΕ),
Βουλισ 7 - 105 62 ΑΘΘΝΑ
4.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ»
5.
Ζνωςθ Ελλθνικϊν Σραπεηϊν, Αμερικισ 21Α, 106 72 Ακινα
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο κ. Τπουργοφ
Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ
Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων
Γραφείο κ. Γενικοφ Δ/ντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ
Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Δ/ντϊν
Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
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ΑΔΑ: 6ΨΟΝΗ-ΥΑΑ

7.
8.
9.

Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.
Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ - Σμιματα Αϋ (10) - Βϋ (10)
Δ/νςθ ΔΟ – Σμιματα Αϋ(10) – Γϋ (10)
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