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ΘΔΜΑ: Σροποποίηζη ηης ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) Απόθαζης ηοσ Γιοικηηή ηης
Α.Α.Γ.Δ.

«Τποβολή

Γήλωζης Πληροθοριακών ηοιτείων Μίζθωζης

Ακίνηηης

Περιοσζίας με ηη τρήζη ηλεκηρονικής μεθόδοσ επικοινωνίας μέζω διαδικηύοσ».

ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4174/2013 (Α’ 170), πεξί παξνρήο πιεξνθνξηψλ
απφ ηξίηνπο, φπσο ηζρχνπλ,
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β) ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ Μέξνπο Πξψηνπ
ηνπ λ.4389/2016 (Α’ 94) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 7, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 θαη
ηνπ άξζξνπ 41 απηνχ, φπσο ηζρχνπλ,
γ) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α’ 83), κε ην νπνίν θπξψλεηαη ε απφ 20.3.2020 Πξάμε
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ
θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο» θαη ηδηαίηεξα ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ απηήο, φπσο ηζρχεη θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
ίδηνπ λφκνπ γηα ηελ επέθηαζε ηεο κείσζεο κηζζψκαηνο επαγγεικαηηθψλ κηζζψζεσλ θαη
κηζζψζεσλ θχξηαο θαηνηθίαο,
δ) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4684/2020 (Α’ 86), κε ην νπνίν θπξψλεηαη ε απφ 30.03.2020 Πξάμε
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ««Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4684/2020 (Α’ 86), φπσο
ηζρχνπλ γηα ηε κείσζε κηζζψκαηνο γηα κηζζψζεηο λαπηηθψλ θαη εμαξηεκέλσλ κειψλ –
θνηηεηψλ,
ε) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4690/2020 (Α’ 104),
ζη) ηεο αξηζ. Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968 θαη Β’ 1238) απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)» φπσο ζπκπιεξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Σελ αξηζ.1/20.01.2016 (Τ.Ο.Γ.Γ.18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη
δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ
άξζξνπ 41 ηνπ λ.4389/2016 θαη ηελ αξηζ.39/3/30.11.2017 (Τ.Ο.Γ.Γ. 689) απφθαζε ηνπ
πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.» θαη
ηελ αξηζ.5294 ΔΞ 2020/17.1.2020 (Τ.Ο.Γ.Γ. 27) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
«Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ».
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3. Σελ ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Τπνβνιή Γήισζεο
Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο
κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ».
4. Σελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ ππνβνιή ηεο «Γήισζεο Πιεξνθνξηαθψλ
ηνηρείσλ Μίζζσζεο» θαη ηεο «Γήισζεο Covid».
5. Σν γεγνλφο φηη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.).

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ

Σξνπνπνηνχκε ηελ ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Τπνβνιή
Γήισζεο Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο κε ηε ρξήζε
ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ» σο εμήο:
Άρθρο 1
Σν δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579)
Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο κίζζσζεο, ν εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δειψλεη ηε ιχζε απηήο
κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιχζε ηεο, δηαθνξεηηθά ε ζπκθσλία ηεο κίζζσζεο
ζεσξείηαη φηη είλαη ζε ηζρχ.».
Άρθρο 2
ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4.β ηνπ άξζξνπ 1, θαζψο θαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. νη ιέμεηο
«γηα ζθνπνχο Βξαρπρξφληαο Γηακνλήο» αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «κε ζθνπφ ηε
βξαρπρξφληα κίζζσζε».
Άρθρο 3
Σα «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ Η & ΗΗ» ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο ΠΟΛ.1162/2018 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή
ηεο Α.Α.Γ.Δ αληηθαζίζηαληαη απφ ηα ζπλεκκέλα «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ Η, ΗΗ» ηεο παξνχζαο.
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Άρθρο 4
Πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 9 θαη ην ππάξρνλ αλαξηζκείηαη ζε 10. Σν λέν άξζξν έρεη σο εμήο :
«1.Γηα ζπκθσλίεο κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αξρηθέο ή ηξνπνπνηεηηθέο, ιφγσ ζησπεξήο
παξάηαζεο απηψλ ή ιφγσ κεηαβνιήο ηνπ φξνπ ηεο ζπκθσλίαο κίζζσζεο πνπ αθνξά ζην
πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο, νη νπνίεο είλαη ζε ηζρχ κέρξη θαη ηελ 12ε Ηνπλίνπ 2020 θαη γηα ηηο
νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά «Γήισζε Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο
Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο», ε ελ ιφγσ δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2020
ρσξίο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη κηζζψζεηο νη νπνίεο
έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ 01.01.2014, γηα ηηο νπνίεο κέρξη ζήκεξα δελ ππήξρε ππνρξέσζε
ππνβνιήο «Γήισζεο Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο». ε απηέο
ηηο πεξηπηψζεηο δειψλνληαη φια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο φπσο
ηζρχεη θαηά ηελ 12ε Ηνπλίνπ 2020.
2. ε πεξίπησζε πνπ ζπκθσλία κίζζσζεο, γηα ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ή έρεη
θαηαηεζεί ζηε Γ.Ο.Τ. «Γήισζε Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο»,
έρεη ιπζεί κέρξη ηελ 12ε Ηνπλίνπ 2020, ν εθκηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη κέρξη ηελ 30ε
επηεκβξίνπ 2020 ηελ εκεξνκελία ηεο ιχζεο, δηαθνξεηηθά ε ζπκθσλία ηεο κίζζσζεο
ζεσξείηαη φηη είλαη ζε ηζρχ.».
Άρθρο 5
Μεηά ην άξζξν 10 πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 11, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
«1. Δθκηζζσηέο αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ ην κίζζσκα έρεη κεησζεί θαηά 40% κε βάζε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ
ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη
επλντθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ππνβάιινπλ δήισζε πεξί
κεηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηνπο κήλεο Μάξηην, Απξίιην, Μάην θαη Ηνχλην, θαηά
πεξίπησζε, «Γήισζε Covid», κέρξη ηελ 22ε Ηνπλίνπ 2020. Γηα ηπρφλ κεηαγελέζηεξε κείσζε
ηνπ κηζζψκαηνο ιφγσ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ζπλεπεία ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ
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COVID-19, νη εθκηζζσηέο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή «Γήισζε Covid» αξρηθή ή
ηξνπνπνηεηηθή κέρξη ηελ εηθνζηή εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνξά ε κείσζε.
Μέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο «Γήισζεο Covid», ν εθκηζζσηήο δχλαηαη
λα πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνίεζε ηεο δήισζεο.
ηε «Γήισζε Covid» ηα ζηνηρεία εθκηζζσηή, ζπλεθκηζζσηή, κηζζσηή θαζψο θαη ηα ζηνηρεία
αθηλήηνπ, ζα αλαθηψληαη απφ ηελ ηειεπηαία «Γήισζε Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο
Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο.». Πεξαηηέξσ, ν εθκηζζσηήο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη, θαηά πεξίπησζε,
ηα θάησζη ζηνηρεία :


Υξήζε κίζζηνπ - Καηνηθία θνηηεηή εμαξηψκελνπ κέινπο



Υξήζε κίζζηνπ - Κχξηα θαηνηθία ζηελ νπνία κηζζσηήο είλαη εξγαδφκελνο
θαη έρεη αλαζηαιεί ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ



Υξήζε κίζζηνπ - Κχξηα θαηνηθία ζηελ νπνία ν/ε ζχδπγνο/Μέξνο
πκθψλνπ πκβίσζεο (Μ...) ηνπ κηζζσηή είλαη εξγαδφκελνο θαη έρεη
αλαζηαιεί ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ



Υξήζε κίζζηνπ – Δπαγγεικαηηθή ζηέγε



Υξήζε κίζζηνπ – Κχξηα θαηνηθία λαπηηθνχ



Σν κεληαίν κίζζσκα πξηλ ηε κείσζε



Σν πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο κεηά ηε κείσζε



Σν κήλα πνπ αθνξά ε κείσζε.

2. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ππνβνιήο ηεο δήισζεο, εθηππψλεηαη «ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΓΖΛΩΖ COVID» (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ III), ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ,
πνπ

θαηαρψξεζε

ν

ρξήζηεο

θαη

ε

νπνία

απνηειεί

απνδεηθηηθφ

ππνβνιήο ησλ

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο «Γήισζεο Covid».
3. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά αξρηθή ή ηξνπνπνηεηηθή «Γήισζε
Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο», πξέπεη λα πξνεγεζεί ηεο
«Γήισζεο Covid» ε ππνβνιή ηεο «Γήισζεο Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο
5

ΑΔΑ: ΩΥ7Κ46ΜΠ3Ζ-ΕΧΜ
Πεξηνπζίαο», ρσξίο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, κέρξη ηελ 22ε Ηνπλίνπ 2020, ζηελ νπνία
δειψλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ζπκθσλίαο κίζζσζεο, φπσο απηά ίζρπαλ πξηλ ηε κείσζε ηνπ
κηζζψκαηνο.
4. Οη κηζζσηέο έρνπλ ππνρξέσζε απνδνρήο ηεο «Γήισζεο Covid» γηα ηνπο κήλεο Μάξηην
έσο θαη Ηνχλην, θαηά πεξίπησζε, πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, κέρξη ηελ 26ε
Ηνπλίνπ 2020. Γηα ηπρφλ κεηαγελέζηεξε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο, ε απνδνρή ηεο δήισζεο
απφ ηνπο κηζζσηέο ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο απφ ηνλ εθκηζζσηή. Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη ε
απνδνρή απηήο δελ ζίγνπλ ηπρφλ ακθηζβεηνχκελα δηθαηψκαηα κεηαμχ ησλ κεξψλ. Δάλ δελ
ππνβιεζεί δήισζε απνδνρήο θαηά ηα αλσηέξσ, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ζρεηηθήο
πξνζεζκίαο, ζεσξείηαη φηη απηή έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ κηζζσηή. Γειψζεηο κε απνδνρήο
πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ σο άλσ πξνζεζκία δελ θσιχνπλ ηε ρνξήγεζε ησλ
επεξγεηεκάησλ θαη δχλαηαη γηα απηέο λα δηελεξγεζεί δηαζηαχξσζε θαη λα νδεγεζνχλ ζε
έιεγρν ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν.
5. Τπνρξέσζε ππνβνιήο θαη απνδνρήο ηεο «Γήισζεο Covid» ππάξρεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί ηξνπνπνηεηηθή «Γήισζε Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο
Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο» γηα ηε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο.
6. ε φζεο πεξηπηψζεηο είλαη αδχλαηε ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο πεξί κεηαβνιήο
ηνπ κηζζψκαηνο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΠΟΛ.1162/2018
Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., ε ππνβνιή ηεο «Γήισζεο Covid» γίλεηαη ρεηξφγξαθα
ζηε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο ηνπ εθκηζζσηή κε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εληχπνπ δήισζεο, φπσο ζην
ζπλεκκέλν «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ IV», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Ζ σο
άλσ ρεηξφγξαθε δήισζε ππνβάιιεηαη ππνγεγξακκέλε θαη απφ ηνλ κηζζσηή κε ζεσξεκέλν
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απηνχ, παξαιακβάλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., θαηαρσξείηαη ζε
ρεηξφγξαθν βηβιίν θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ζηελ ΓΑΦΔ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.
7. Ζ «Γήισζε Covid» ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληδηνθηεζίαο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε πνπ
έρεη ππνβάιιεη ηε «Γήισζε Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο».
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Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο, ην απνδεηθηηθφ ππνβνιήο επέρεη ζέζε δήισζεο θαη
γηα ηνπο ινηπνχο ζπληδηνθηήηεο.».
Άρθρο 6
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.
Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ Α.Α.Γ.Δ.

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)
2. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
3. Δζληθφ Σππνγξαθείν (κε ζπλεκκέλα εθηά (7) θχιια γηα δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο)
4. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ
3. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο
4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Β’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’ (εθηφο ησλ
αξηζ.1 θαη 4 απηνχ), ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΖ’, θαη ΚΑ’
5. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο
6. ΓΣΓ - Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
7. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα
ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γξαθείν Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
2. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία Γεληθψλ Γ/ληψλ
4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α’ - Β’
5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
6. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
7. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Α.Α.Γ.Δ.
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