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ΘΔΜΑ: Φορολογική μεηατείριζη ηης αγοράς ζσλλεκηικών νομιζμάηων από ηο Νομιζμαηικό
Πρόγραμμα ηης Δπιηροπής «Δλλάδα 2021» καθώς και ηων δωρεών, τορηγιών κλπ. προς
ασηή, από θσζικά πρόζωπα, νομικά πρόζωπα και νομικές ονηόηηηες.
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4647/2019 (Α΄204) νη θάζε είδνπο
δσξεέο, επηρνξεγήζεηο, επηδνηήζεηο, ρνξεγίεο, ρξεκαηηθέο παξνρέο ή παξνρέο ζε είδνο πξνο ηελ
Δπηηξνπή «Διιάδα 2021» θαη ππέξ απηήο, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από θπζηθό ή λνκηθό
πξόζσπν

ή

λνκηθή

νληόηεηα,

αλαγλσξίδνληαη

θνξνινγηθά

σο

εθπηπηόκελεο

δαπάλεο

αθαηξνύκελεο ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηόο ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19, 22 θαη 23 ηνπ λ.
4172/2013 (Α΄ 167, εθεμήο: ΚΦΔ).
2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34Α ηνπ λ. 4647/2019, κεηαμύ άιισλ, νξίδεηαη όηη ζηελ
Δπηηξνπή «Διιάδα 2021» αλαηίζεηαη ε απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα πώιεζεο αλακλεζηηθώλ
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λνκηζκάησλ, ρξπζώλ, αξγπξώλ θαη θνηλνύ κεηάιινπ, πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ
ησλ δηαθνζίσλ (200) εηώλ από ηελ Παιηγγελεζία, θαζώο θαη ε ρξήζε ησλ Σεκάησλ ηνπ Διιεληθνύ
Γεκνζίνπ γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ πώιεζή ηνπο. Οη αξκνδηόηεηεο απηέο αζθνύληαη από ηελ
Δπηηξνπή «Διιάδα 2021» κέρξη ηε ιύζε θαη ηε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε, ζηηο 31.12.2021 (παξ.1).
Τα αλακλεζηηθά λνκίζκαηα ηππώλεη γηα ινγαξηαζκό ηεο Δπηηξνπήο «Διιάδα 2021» ε Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο, δηακέζνπ ηνπ Ηδξύκαηνο Δθηύπσζεο Τξαπεδνγξακκαηίσλ θαη Αμηώλ (ΗΔΤΑ) (παξ.2 α). Τν
θόζηνο ηεο πξώηεο ύιεο, ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, ηεο ρξήζεο ησλ ππνδνκώλ ηνπ ΗΔΤΑ θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε, βαξύλνπλ ηελ Δπηηξνπή «Διιάδα 2021», ζύκθσλα κε ηελ από 5.3.2020
Σύκβαζε κεηαμύ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο «Διιάδα 2021». Ζ Δπηηξνπή
κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα πξώησλ πιώλ θαη απεπζείαο κε ηνπο
πξνκεζεπηέο (παξ.5). Τν ΗΔΤΑ εθδίδεη ην λόκηκν παξαζηαηηθό γηα ηελ παξάδνζε ησλ λνκηζκάησλ
θαηεπζείαλ ζηελ Δπηηξνπή «Διιάδα 2021», ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην θόζηνο ησλ παξαδηδόκελσλ
λνκηζκάησλ, πιένλ Φ.Π.Α. Τν ηηκνιόγην εμνθιείηαη από ηελ Δπηηξνπή «Διιάδα 2021» ζύκθσλα
κε ηελ από 5.3.2020 Σύκβαζε κεηαμύ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο «Διιάδα
2021» (παξ.6). Ζ Δπηηξνπή «Διιάδα 2021» δηαζέηεη ηα αλακλεζηηθά λνκίζκαηα πξνο πώιεζε ζε
θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο
πώιεζεο αλακλεζηηθώλ λνκηζκάησλ κε πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα
ή ην εμσηεξηθό, παξαρσξώληαο έθπησζε επί ηεο ηηκήο πώιεζεο ησλ λνκηζκάησλ θαη κπνξεί λα
πξνβαίλεη ζε ηκεκαηηθέο παξαγγειίεο λνκηζκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Τα έζνδα από ηηο
πσιήζεηο ησλ λνκηζκάησλ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηελ ελ γέλεη
επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο Δπηηξνπήο (παξ.7).
3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΚΦΔ, σο εηήζηα δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη
ησλ εμαξηώκελσλ κειώλ ηνπ ινγίδνληαη θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη γηα
αγνξά ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απηνθηλήησλ, δίηξνρσλ ή ηξίηξνρσλ απηνθηλνύκελσλ νρεκάησλ,
πινίσλ αλαςπρήο θαη ινηπώλ ζθαθώλ αλαςπρήο, αεξνζθαθώλ θαη θηλεηώλ πξαγκάησλ κεγάιεο
αμίαο. Ωο θηλεηά πξάγκαηα κεγάιεο αμίαο λννύληαη εθείλα πνπ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ
δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ. Αλ ε αμία θάζε πξάγκαηνο είλαη κηθξόηεξε ηνπ πνζνύ απηνύ, ηα
αγνξαζζέληα όκσο πξάγκαηα απνηεινύλ θαηά ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο εληαίν ζύλνιν, ηόηε
γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ιακβάλεηαη ππόςε ε αμία όισλ απηώλ ησλ πξαγκάησλ, εθόζνλ
ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξώ.
4. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ΚΦΔ 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 ΚΦΔ, νη νπνίεο:
α) πξαγκαηνπνηνύληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δξάζεσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο.
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β) αληηζηνηρνύλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο δελ θξίλεηαη θαηώηεξε ή
αλώηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε,
γ) εγγξάθνληαη ζηα ηεξνύκελα βηβιία απεηθόληζεο ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία
πξαγκαηνπνηνύληαη θαη απνδεηθλύνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά.
Δηδηθά νη δαπάλεο γηα δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο εθπίπηνπλ ππό ηελ πξνϋπόζεζε ε
επηρείξεζε λα εκθαλίδεη ινγηζηηθά θέξδε ρξήζεο θαηά ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Τν
πξνεγνύκελν εδάθην δελ εθαξκόδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε δξάζε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο,
πξαγκαηνπνηείηαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ.
5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ΚΦΔ νξίδεηαη όηη νη εδαθηθέο εθηάζεηο, έξγα ηέρλεο,
αληίθεο, θνζκήκαηα θαη άιια πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ππόθεηληαη ζε
θζνξά θαη αρξήζηεπζε ιόγσ παιαηόηεηαο, δελ ππόθεηληαη ζε θνξνινγηθή απόζβεζε.
Α. Φορολογική μεηατείριζη ηης αγοράς ζσλλεκηικών νομιζμάηων από ηο Νομιζμαηικό
Πρόγραμμα ηης Δπιηροπής «Δλλάδα 2021»
6. Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34Α ηνπ λ.4647/2019 θαη ηε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηνπ
άξζξνπ απηνύ, πξνθύπηεη όηη ε επηηξνπή «Διιάδα 2021» κε ζθνπό ηελ νηθνλνκηθή ηεο ελίζρπζε,
πξνβαίλεη κέζσ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζε πώιεζε ζπιιεθηηθώλ λνκηζκάησλ
γηα ηα νπνία επηβαξύλεηαη κε ην θόζηνο θαηαζθεπήο θαη δηάζεζεο ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ θαηά ηελ
αγνξά ησλ ζπιιεθηηθώλ λνκηζκάησλ δελ πθίζηαηαη δσξεά πξνο ηελ επηηξνπή «Διιάδα 2021»
θαζώο ε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη κε επαρζή αηηία, δειαδή δηελεξγείηαη έλαληη αληαιιάγκαηνο.
7. Δπηπιένλ από

ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΚΦΔ, ζπλάγεηαη όηη,

πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθό πξόζσπν, ην πνζό ηεο δαπάλεο αγνξάο ζπιιεθηηθώλ λνκηζκάησλ από
ηελ Δπηηξνπή, εθόζνλ ππεξβαίλεη σο εληαίν ζύλνιν (ήηνη όπσο δηαηίζεηαη από ηελ Δπηηξνπή κε ηε
κνξθή ζπιινγήο ή θαζεηίλαο) ην πνζό ησλ 10.000 επξώ, ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
απηνύ

(Γαπάλεο απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ). Πεξαηηέξσ, ε δαπάλε ηεο αγνξάο

ζπιιεθηηθώλ λνκηζκάησλ,

αλεμαξηήησο ύςνπο πνζνύ πξνζκεηξάηαη ζηηο δαπάλεο

αγνξώλ

αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΚΦΔ (Οκάδα 12, Άιια αγαζά θαη
ππεξεζίεο), ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηελ Α.1163/2020 Απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ (Β΄ 3119).
8. Ζ αγνξά ζπιιεθηηθώλ λνκηζκάησλ από θπζηθό πξόζσπν πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα
θαζώο θαη από λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο θαη’ αξρήλ απνηειεί αγνξά πάγηνπ
πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ην νπνίν εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ΚΦΔ θαη
επνκέλσο δελ ππόθεηηαη ζε εηήζηα απόζβεζε.
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9. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θπζηθό πξόζσπν πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ή ην
λνκηθό πξόζσπν/λνκηθή νληόηεηα απνθηά ηα ππόςε λνκίζκαηα κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ δσξεάλ
δηάζεζή ηνπο ζε πειάηεο ή πξνκεζεπηέο ή ελ γέλεη ζπλεξγάηεο ηνπ, ζην πιαίζην αλάπηπμεο θαη
πξνώζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, ε δαπάλε απηή εθπίπηεη εθόζνλ πιεξνύληαη
νη πξνϋπνζέζεηο β΄ θαη γ΄ ηνπ άξζξνπ 22 θαη δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ.
10. Ζ δσξεάλ δηάζεζε ησλ ππόςε λνκηζκάησλ από ην θπζηθό πξόζσπν πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα ή ην λνκηθό πξόζσπν/λνκηθή νληόηεηα ζην πξνζσπηθό ηνπ, ζπληζηά παξνρή ζε
είδνο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ θαη ζπλππνινγίδεηαη ζην θνξνινγεηέν
εηζόδεκά ηνπ εξγαδόκελνπ, εθόζνλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ παξνρώλ ζε είδνο ππεξβαίλεη ην πνζό
ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξώ αλά θνξνινγηθό έηνο θαη κόλνλ γηα ην ππεξβάιινλ πνζό.
Β. Φορολογική μεηατείριζη ηων δωρεών, τορηγιών κλπ. προς ηην Δπιηροπή «Δλλάδα
2021», από θσζικά πρόζωπα, νομικά πρόζωπα και νομικές ονηόηηηες.
11. Γηα θπζηθά πξόζσπα πνπ δελ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα νη δσξεέο, ρνξεγίεο θιπ.
πξνο ηελ επηηξνπή «Διιάδα 2021» ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ
λ.4647/2019 εθπίπηνπλ από ηνλ θόξν θαηά πνζνζηό είθνζη ηνηο εθαηό (20%) κε ηηο πξνϋπνζέζεηο
πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ ΚΦΔ. Τν πνζό ηεο δσξεάο πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ
εθαηό (100) επξώ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο θαη ηαπηόρξνλα λα κελ ππεξβαίλεη ην
πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Οη δσξεέο πξνο ηελ Δπηηξνπή «Διιάδα
2021» ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.4647/2019 ζπκπιεξώλνληαη
ζηνπο θσδηθνύο 631-632 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (έληππν Δ1). Γηα ηελ απόδεημε ηεο
δσξεάο ρξεκαηηθώλ πνζώλ κε θαηάζεζε ζε εηδηθό πξνο ηνύην ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο
επηηξνπήο απαηηνύληαη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από ην πηζησηηθό ίδξπκα. Γηα
δσξεέο ρξεκαηηθώλ πνζώλ κέζσ e-banking ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ειεθηξνληθνύ κέζνπ
πιεξσκώλ, ηα πνζά απηά απνδεηθλύνληαη από ηελ θίλεζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ
θαηαβάιινληα ή από νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθό εθδίδεηαη από ην πηζησηηθό ίδξπκα.
Οκνίσο, δύλαληαη λα αλαγξάθνληαη θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά ησλ δσξεώλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί
κέζσ ΔΛΤΑ θαη θαηαηίζεληαη ζηα θαηαζηήκαηα ησλ Διιεληθώλ Ταρπδξνκείσλ (ΔΛΤΑ) εθόζνλ ζην
απνδεηθηηθό θαηάζεζεο πνπ εθδίδεηαη από ηα ΔΛΤΑ., αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο ηνπ απνδεηθηηθνύ
θαηάζεζεο (αξηζκόο ζπλαιιαγήο), ην πνζό ηεο δσξεάο, θαζώο θαη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ ελ
ιόγσ πνζνύ (ζρεη. ε Α.1118/2021 – Β΄2226 Απόθαζε Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ). Ωο ρξόλνο ηεο δσξεάο
ζεσξείηαη ν ρξόλνο θαηάζεζεο ηνπ ζρεηηθνύ πνζνύ (ζρεη. ε ΠΟΛ.1052/2015 εγθύθιηνο).
Πεξαηηέξσ, ε κείσζε ηνπ θόξνπ ηνπ άξζξνπ 19 εθαξκόδεηαη θαη γηα ηηο παξνρέο ζε είδνο πξνο ηελ
επηηξνπή «Διιάδα 2021». Δηδηθόηεξα, ηα πνζά ησλ δσξεώλ ζε είδνο απνδεηθλύνληαη κε βάζε ην
ζρεηηθό παξαζηαηηθό αγνξάο, εθόζνλ πθίζηαηαη, ή ειιείςεη απηνύ, κε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν
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δηαζέηεη ν δσξεηήο από ην νπνίν πξνθύπηεη ε εθηηκώκελε ηξέρνπζα ρξεκαηηθή αμία ηεο παξνρήο
ζε είδνο.
12. Τέινο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.4647/2019 νη θάζε είδνπο
δσξεέο, επηρνξεγήζεηο, επηδνηήζεηο, ρνξεγίεο, ρξεκαηηθέο παξνρέο ή παξνρέο ζε είδνο πξνο ηελ
Δπηηξνπή «Διιάδα 2021» θαη ππέξ απηήο από θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη από λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο, εθπίπηνπλ από ηα
αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ΚΦΔ.
Δηδηθά γηα ηελ έθπησζε ησλ δσξεώλ, ρνξεγηώλ θιπ. πξνο ηελ επηηξνπή «Διιάδα 2021» ζεσξείηαη
όηη ζε θάζε πεξίπησζε πιεξείηαη ε πξνϋπόζεζε ηεο παξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΚΦΔ θαη
εμεηάδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά κόλν νη πξνϋπνζέζεηο ησλ παξ. β΄ θαη γ΄ ηνπ άξζξνπ 22 ΚΦΔ, ελώ
σο πξνο ην άξζξν 23 ηνπ ΚΦΔ εμεηάδεηαη όηη δελ εκπίπηνπλ ζηνλ πεξηνξηζηηθό θαηάινγν ηνπ
άξζξνπ απηνύ.
Τα πην πάλσ πνζά δσξεώλ θιπ ιακβάλνληαη ππόςε κόλν εθόζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζε ινγαξηαζκό
ηεο Δπηηξνπήο «Διιάδα 2021», πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθό ίδξπκα θαη δελ πξέπεη λα έρνπλ εθπέζεη
κε άιιε δηάηαμε λόκνπ.
Όζνλ αθνξά ηηο δσξεέο ζε είδνο, σο αμία ιακβάλεηαη ην θόζηνο απόθηεζεο ή παξαγσγήο ηνπο,
θαηά πεξίπησζε, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηα ηεξνύκελα βηβιία θαη απνδεηθλύεηαη κε θαηάιιεια
δηθαηνινγεηηθά. Σε πεξίπησζε πνπ ε δσξεά ζε είδνο αθνξά πάγην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηνπ
δσξεηή, σο δαπάλε γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ λνείηαη ε αλαπόζβεζηε αμία
απηνύ, όπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηα ηεξνύκελα βηβιία ηνπ ππόςε πξνζώπνπ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
3. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν Υπνπξγνύ
2. Γξαθείν Υθππνπξγνύ
3. Γξαθείν 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’, ΗΣΤ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’,
ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
5. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο
6. ΓΤΓ - Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
7. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή,
Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
2. Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία Γεληθώλ Γ/ληώλ
4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Τκήκαηα Α’ - Β’
5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
6. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
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