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ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ 

                      

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Αζήλα, 12  Απγνχζηνπ 2014 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ   

1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ     ΠΟΛ: 1191 

ΣΜΗΜΑΣΑ: Α’, Β’        ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ 

2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑΣΑ: Α’, Β’ 

3. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΠΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ: Α’, Β ’     

 Σασ. Γ/νζη:   :Κ. εξβίαο 10      

Σασ.Κώδικαρ:101 84 ΑΘΖΝΑ    

Σηλέθωνο    :210-3375312    

ΦΑΞ: 210-3375001       

         

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηων ποζών επιζηποθήρ καη’ εθαπμογή ηος μησανιζμού 

αςηόμαηηρ επιζηποθήρ (claw back) και ηος κλιμακούμενος ποζοζηού επί ηων οθειλών 

ηος Δ.Ο.Π.Τ.Τ (rebate), από ηοςρ ζςμβεβλημένοςρ ιδιώηερ παπόσοςρ ςπηπεζιών ςγείαρ, 

με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 100 ηος ν. 4172/2013. 

 

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

ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

Α. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.2238/1994 φπσο απηέο ίζρπαλ πξηλ 

απφ ηελ θαηάξγεζή ηνπο κε ην λ.4172/2013 θαη εθαξκνδφληαλ γηα θνξνινγηθά έηε πνπ άξρηζαλ 

πξηλ ηελ 1.01.2014, σο αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ιακβάλεηαη ην 

ζχλνιν ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απφ ηηο θάζε είδνπο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 
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2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2238/1994, νξίδεηαη φηη 

ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ππεξεζίεο ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο 

θαηά ηνλ νπνίν παξαζρέζεθαλ νη ππεξεζίεο απφ ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία. Όηαλ πξφθεηηαη 

γηα παξνρή ππεξεζίαο δηαξθείαο, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ 

θαζίζηαηαη απαηηεηφ θάζε επί κέξνπο ηκήκα ηεο ακνηβήο γηα ην κέξνο  απηφ θαη ηελ ππεξεζία 

πνπ παξαζρέζεθε. Καη’ εμαίξεζε, γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα 

απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ), 

ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο ζεσξείηαη ν ρξφλνο είζπξαμήο ηνπ. 

3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.2238/1994 νξίδεηαη φηη 

σο αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ αθαζαξίζησλ 

εζφδσλ απφ ηηο θάζε είδνπο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 

4. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α' ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 2238/1994, νξίδεηαη φηη ν θφξνο 

επηβάιιεηαη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ θάζε πεγή, πνπ 

απνθηάηαη θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ε νπνία ιήγεη κέζα ζην δηάζηεκα απφ 1
ε
 Απγνχζηνπ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο κέρξη ηηο 31 Ηνπιίνπ ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Οη πην πάλσ δηαηάμεηο θαζηεξψλνπλ ηελ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ. χκθσλα κε ηελ 

αξρή απηή, θάζε ρξήζε είλαη απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο ρξήζεηο θαη δελ 

επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ απηήο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ ή επφκελσλ ρξήζεσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαη θέξδε θαηαηάζζνληαη θαη θνξνινγνχληαη ζηε ρξήζε 

θαηά ηελ νπνία πξνέθπςαλ θαη απνθηήζεθαλ αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν 

εηζπξάρζεθαλ, θαη νη δαπάλεο θαηαηάζζνληαη ζηε ρξήζε ηελ νπνία βαξχλνπλ θαη νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο (π.21503/139/1958 εγθχθιηνο ηνπ λ.δ. 3843/1958). 

5. Απφ ηε Γηνίθεζε έρεη γίλεη δεθηφ φηη ε έθπησζε πνπ ρνξεγεί δηαγλσζηηθφ θέληξν ζηνλ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2013 κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πηζησηηθνχ 

ηηκνινγίνπ εληφο απηήο, γηα ππεξεζίεο πγείαο πνπ είραλ παξαζρεζεί ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαηά ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο 2010 θαη 2011, κεηψλεη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο 

ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο ρνξεγείηαη ε ελ ιφγσ έθπησζε κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ, ήηνη ηεο ρξήζεο 2013 (ζρεη. ηα αξηζ. Γ12Β 1090116 ΔΞ 2013/3.6.2013 

θαη Γ12Β 1138837 ΔΞ2013/11.9.2013 έγγξαθά καο). 

6.  Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη ε κεληαία δαπάλε ηνπ Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, λνζειεία θαη 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/48/paragraph/7
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θπζηθνζεξαπείεο πνπ παξέρνληαη απφ ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο, 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/12 ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. πνπ εγγξάθνληαη ζηνπο νηθείνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Δμφδσλ (Κ.Α.Δ.). Σν 

ππεξβάιινλ πνζφ αλαδεηείηαη εθ κέξνπο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. απφ ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο 

παξφρνπο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ πγείαο. Σν αλσηέξσ πνζφ ππνινγίδεηαη ζε εμακεληαία 

βάζε, ζηε βάζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ πξνυπνινγηζκέλε θαη ηελ πξαγκαηηθή δαπάλε, 

κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ επηζηξνθψλ (rebates), εθπηψζεσλ, θαη κε απνδεθηψλ δαπαλψλ θαη 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο σο άλσ ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο, εληφο 

κελφο απφ ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ ζε ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο πνπ ζα ππνδείμεη ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ.. ε 

πεξίπησζε απξάθηνπ παξειεχζεσο ηεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην πξνζεζκίαο, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δηαθφπηεη ηε ζχκβαζε ηνπ ζπκβεβιεκέλνπ παξφρνπ κε ηνλ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ., γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ απφ απηφλ (πάξνρν) 

πνζνχ ή ηελ είζπξαμή ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (παπ.1). 

Καζηεξψλεηαη θιηκαθνχκελν πνζνζηφ επί ησλ νθεηιψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ γηα λνζειεία, 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη θπζηθνζεξαπείεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξνο ηνπο 

ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ηδηψηεο παξφρνπο ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ πγείαο, ππέξ ηνπ 

Οξγαληζκνχ σο επηζηξνθή (rebate) γηα θάζε κήλα. 

Σν πνζφ ηεο επηζηξνθήο πνπ νθείιεη ν πάξνρνο ππνινγίδεηαη επί ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη ζπκςεθίδεηαη κε ην πνζφ πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζηνλ πάξνρν, εληφο ηνπ 

ίδηνπ ή θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη επί 

ησλ ηζρπνπζψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ησλ ηδησηψλ 

παξνρψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο νξίδνληαη θαη κπνξνχλ λα 

αλαπξνζαξκφδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ηα πνζνζηά ηεο επηζηξνθήο, ε πξννδεπηηθή 

δηαβάζκηζε, θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο, θαζψο θαη 

πεξαηηέξσ αλαγθαία κέηξα θαη κεραληζκνί γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε θαη ηήξεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

αλά έηνο, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. (παπ.5). 

7. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, φηαλ ηα παξαπάλσ πνζά επηζηξνθήο θαη’ εθαξκνγή ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ.4172/2013 κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζηε ρξήζε 

πνπ  αθνξνχλ, βαξχλνπλ ηε ρξήζε απηή, δηαθνξεηηθά ζα κεηψζνπλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο 

ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο εθθαζαξίδνληαη θαη εθδίδνληαη ηα  ζρεηηθά ζηνηρεία. 
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B. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ 

1. χκθσλα κε ην άξζξν 19, παξ. 5, πεξ. α΄, ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), ζηε 

θνξνινγεηέα αμία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ρνξεγνχκελεο ζηνλ αγνξαζηή ή ην ιήπηε εθπηψζεηο, 

εθφζνλ απνδεηθλχνληαη απφ ζηνηρεία, ηα νπνία εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ.  

2. πλεπψο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4172/2013, πνπ 

παξέρνπλ νη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ ηδηψηεο πάξνρνη πγείαο, ππάγνληαη ζε ΦΠΑ, ην 

ππεξβάιινλ πνζφ πνπ αλαδεηείηαη εθ κέξνπο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. απφ ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο 

ηδηψηεο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 100  ηνπ λ. 

4172/2013 θαζψο θαη ην πνζφ επηζηξνθήο (rebate) πνπ νθείινπλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ νη 

ζπκβεβιεκέλνη κε απηφλ ηδηψηεο πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 100 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, ζςνιζηά έκπηωζη ε νπνία κεηψλεη ηε θνξνινγεηέα αμία, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 19, παξάγξαθνο 5, πεξίπησζε α΄ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. Ζ έθπησζε απηή ζα 

πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ.  

3. Σν πνζφ ηεο παξαπάλσ έθπησζεο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ, θαηά 

ζπλέπεηα, γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ, ν ΦΠΑ ππνινγίδεηαη κε εζσηεξηθή 

πθαίξεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπληειεζηή ΦΠΑ πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1003/2011. 

 

Γ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.., νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη, 

πηζησηηθφ ηηκνιφγην εθδίδεηαη απφ ηνλ εθδφηε ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηηο επηζηξνθέο θαη ηηο 

εθπηψζεηο ή άιιεο δηαθνξέο εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε πξνεγνχκελεο 

ζπλαιιαγέο. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δελ νξίδεηαη ξεηά ρξφλνο έθδνζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ, 

σζηφζν απφ ηε δηθαζηεξηαθή λνκνινγία (.η.Δ. 1470/1989), θαζψο θαη απφ ηε δηνηθεηηθή 

πξαθηηθή, ν ρξφλνο απηφο ζεσξείηαη φηη ζπκπίπηεη κε ην ρξφλν πνπ γελλάηαη ε ππνρξέσζε 

ρνξήγεζεο ηεο έθπησζεο θαη θαζίζηαληαη βέβαηα θαη εθθαζαξηζκέλα ηα ζρεηηθά πνζά.  

2. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Α΄ ηεο παξνχζαο, 

γηα ηα πνζά ησλ εθπηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνλ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ., εθδίδνληαη πηζησηηθά ηηκνιφγηα ηε ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο εθθαζαξίδνληαη θαη 

ρνξεγνχληαη νη ελ ιφγσ εθπηψζεηο (π.ρ. 2014), αλεμάξηεηα εάλ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο 
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πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ (π.ρ. 2013) θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4172/2013. 

εκεηψλεηαη φηη, ηα σο άλσ πηζησηηθά ηηκνιφγηα ζα πεξηιεθζνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πειαηψλ – πξνκεζεπηψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ εληφο ηνπ έηνπο έθδνζεο 

ησλ πηζησηηθψλ απηψλ ηηκνινγίσλ, αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ 

ην γεγνλφο φηη αθνξνχλ έθπησζε γηα ζπλαιιαγέο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Σα 

πηζησηηθά απηά ηηκνιφγηα θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο εθδίδνληαη 

θαη εηδηθφηεξα ζην κήλα πνπ εμεδφζεζαλ.  

 

 

 

         

          Αθξηβέο Αληίγξαθν        Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

  Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο               ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ  θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

3. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) 

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

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ηνπ αξηζκ. 5), Ε΄(εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ΄, 

Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e- Δθαξκνγέο) 

3. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Γεληθή 

Γ/λζε Δζση. Δκπνξίνπ, Γ/λζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

4. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα 
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5. Έλσζε Ψπρηαηξηθψλ Κιηληθψλ Διιάδνο, Κηζζάβνπ 10-15235 Βξηιήζζηα Αηηηθήο 

6. Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο (Π.Η..), Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπ, 106 75 Αζήλα 

 

ΙΙΙ. EΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

4. Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ 

5. Γξαθείν θ. Γ/ληή Γ12 

6. Γ12 - Σκήκαηα Α'(2) - Β'(5) - Γ'(1) 

7. Φνξνινγηθέο Γ/λζεηο, Σκήκαηα θαη αλεμάξηεηα γξαθεία 

8. Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Τπεξεζηψλ 

9. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ  

10. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

11. 14
ε 

Γ/λζε ΦΠΑ – Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γ/λζεο – Σκήκαηα Α'(5) – Β'(5) – Γ'(1) – Δ’(1) 

12. 15
ε
 Γ/λζε Κ.Β.. – Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο – Σκήκαηα Α’(5) – Β’(5) 
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