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ΘΔΜΑ: Έθδνζε πξάμεωλ δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθώλ 

πξνζώπωλ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 32 ΚΦΓ. 

       Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄ 170) (ΚΦΓ) 

πξνβιέπεηαη όηη ε πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εθδίδεηαη κε βάζε ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ ηπρόλ παξαζρεζεί από ηνλ θνξνινγνύκελν ζε θνξνινγηθή δήισζε ή θάζε 

άιιν ζηνηρείν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Δάλ ε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε πξνζδηνξίζεη ην θόξν νιηθά ή κεξηθά κε βάζε ζηνηρεία δηαθνξεηηθά από απηά 

πνπ πεξηέρνληαη ζε θνξνινγηθή δήισζε ηνπ θνξνινγνύκελνπ, νθείιεη λα αλαθέξεη εηδηθά 

ηα ζηνηρεία απηά ζηα νπνία βαζίζηεθε ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ θόξνπ. 

http://www.aade.gr/
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Όπσο πξνθύπηεη από ηε δηάηαμε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 32, ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 2 θαη 3 είλαη ε πξνεγνύκελε ππνβνιή δήισζεο 

εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνύκελνπ.  

Γηα ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ δηαηάμεσλ παξέρνληαη νη θάησζη δηεπθξηλίζεηο, όζνλ αθνξά 

ζηνλ θόξν εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ: 

Α. Έθδνζε πξάμεωλ δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ κεηά από αμηνπνίεζε 

δηαζέζηκωλ πιεξνθνξηώλ. 

1. Η πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ εθδίδεηαη βάζεη ζηνηρείσλ, ηα νπνία είηε 

έρνπλ παξαζρεζεί από ηνλ ίδην ην θνξνινγνύκελν ζε δήισζή ηνπ είηε έρεη ζηε δηάζεζή 

ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Δηδηθόηεξα, ζε πεξίπησζε πνπ από ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, πξνθύπηεη όηη έρνπλ απνθηεζεί από θνξνινγνύκελν (θπζηθό 

πξόζσπν) εηζνδήκαηα, εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αδηαθξίησο θαηεγνξίαο θαη πεγήο 

πξνέιεπζεο (ήηνη ελδεηθηηθά: εηζνδήκαηα από κηζζνύο, ζπληάμεηο, ακνηβέο από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, εηζνδήκαηα από αθίλεηα, κεξίζκαηα, ηόθνπο, δηθαηώκαηα 

θ.ιπ.), πνπ δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζε δήισζή ηνπ, ηόηε εθδίδεηαη θαη θνηλνπνηείηαη πξάμε 

δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ν ηπρόλ 

νθεηιόκελνο επηπιένλ θόξνο θαη θαηά πεξίπησζε, ηα ηπρόλ πνζά ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 

αιιειεγγύεο, ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο θαη ηνπ θόξνπ πνιπηεινύο δηαβίσζεο. 

2. Γηα ηνλ δηνηθεηηθό πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε αληιεί ζηνηρεία από 

ηηο θάησζη πεγέο πιεξνθνξηώλ, πνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά: 

α. Δηήζηεο βεβαηώζεηο εηζνδεκάησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ 

επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηύνπ (βεβαηώζεηο απνδνρώλ ή ζπληάμεσλ, ακνηβώλ από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, εηζνδεκάησλ από κεξίζκαηα, ηόθνπο, δηθαηώκαηα, όπσο 

πξνβιέπνληαη εηδηθόηεξα γηα παξάδεηγκα ζηηο Α. 1025/2020, Α. 1009/2019, ΠΟΛ. 

1025/2017 Απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ),  

β. Σηνηρεία απνδνρώλ πνπ έρνπλ ιεθζεί κέζσ ησλ κεληαίσλ αλαιπηηθώλ εγγξαθώλ ηεο 

ειεθηξνληθήο δήισζεο απόδνζεο ηνπ θόξνπ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ (απόδνζε ΦΜΥ κε ηελ 

Α.1099/2019 Απόθαζε Γηνηθεηή ΑΑΓΔ, όπσο ηζρύεη),  

γ. Πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ειεθηξνληθά κε ηελ ΠΟΛ. 1033/2014 Απόθαζε ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θαη αθνξνύλ ζε εηζνδήκαηα ή δαπάλεο,  

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30521
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δ. Πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη από νξγαληζκνύο θαη θνξείο θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο 

Α.Α.Γ.Δ.,  

ε. Πιεξνθνξίεο πνπ αληινύληαη ζην πιαίζην ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ 

θξαηώλ, 

ζη. Κάζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία από ηξίηνπο, πνπ ιακβάλεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΚΦΓ, κε ζθνπό ηε δηαζηαύξσζε ησλ δεινύκελσλ 

εηζνδεκάησλ. 

3. Η δηαζηαύξσζε θαη ε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 

ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη ε έθδνζε λέαο πξάμεο δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ, 

κπνξεί λα γίλεη θαη αθνύ ήδε έρεη εθδνζεί πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ 

θαηόπηλ ηεο ππνβνιήο ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο.  

Β. Έθδνζε πξάμεωλ δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ κεηά από αμηνιόγεζε ηωλ 

απαηηνύκελωλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ δεηνύληαη γηα ηε ζπκπιήξωζε θνξνινγηθήο 

δήιωζεο 

4. Γηα εηζνδήκαηα θαη δαπάλεο γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ειεθηξνληθή πιεξνθόξεζε θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζε δειώζεηο πνπ ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά νη θνξνινγνύκελνη, ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, όηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην, δεηά ηελ πξνζθόκηζε ησλ 

πξνβιεπόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνύλ θαη λα εθθαζαξηζηνύλ 

νη δειώζεηο θαη λα εθδνζεί ε πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ, όπσο πξνβιέπεηαη  

ζηελ Απόθαζε γηα ηνλ Τύπν θαη Πεξηερόκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

θπζηθώλ πξνζώπσλ.  Τέηνηα δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά κπνξεί λα αθνξνύλ: 

α. Παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο, όισλ ησλ θαηεγνξηώλ εηζνδεκάησλ, εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ειεθηξνληθή πιεξνθόξεζε, 

β. Πηζηνπνηεηηθά αλαπεξίαο πνπ απαιιάζζνπλ από ηνλ θόξν (πνζνζηό αλαπεξίαο 80%) 

ή κεηώλνπλ θαηά δηαθόζηα (200) επξώ ηνλ θόξν (πνζνζηό αλαπεξίαο 67%) είηε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ θνξνινγνύκελνπ είηε εμαξηώκελνπ κέινπο, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

ειεθηξνληθά αξρεία πνπ απνζηέιινπλ ηα ΚΔ.Π.Α. θαη ζπλεπώο δελ ππάξρεη ειεθηξνληθή 

γηα απηά πιεξνθόξεζε, 
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γ. Γηθαηνινγεηηθά δσξεώλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΚΦΔ θαη ινηπώλ δαπαλώλ ηνπ Πίλαθα 7 ηεο 

δήισζεο (έληππν Δ1) πνπ αθαηξνύληαη από ην εηζόδεκα ή από ηνλ θόξν, γηα ηηο νπνίεο 

δελ ππάξρεη ειεθηξνληθή πιεξνθόξεζε. Πεξηιακβάλνληαη θαη δηθαηνινγεηηθά ηαηξηθώλ 

δαπαλώλ γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ κείσλαλ ηνλ θόξν (άξζξν 18 ηνπ ΚΦΔ πνπ ίζρπε έσο 

ην θνξνινγηθό έηνο 2016) γηα ηα νπνία νκνίσο δελ ππάξρεη ειεθηξνληθή πιεξνθόξεζε. 

5. Με ηα ΓΔΑΦ Α 1091834 ΔΞ2020, ΓΔΑΦ Α 1048340 ΔΞ 2018 θαη ΓΔΑΦ Α 1055958 

ΔΞ2015/ 24.4.2015 έγγξαθα έρνπλ δνζεί νδεγίεο ζηηο Γ.Ο.Υ. γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

εθθαζάξηζε εθθξεκώλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ, γηα ηηο 

νπνίεο δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί από ηνπο θνξνινγνύκελνπο ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ έρνπλ 

δεηεζεί από ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Δηδηθόηεξα: 

α. Οη παξαθξαηνύκελνη θόξνη, γηα ηνπο νπνίνπο ε θαηά ηα αλσηέξσ ειεθηξνληθή 

πιεξνθόξεζε δελ ππάξρεη θαη δελ απνδεηθλύνληαη νύηε κε έληππεο βεβαηώζεηο 

απνδνρώλ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θόξνπ. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα 

ηελ αλαγξαθή νπνηνπδήπνηε πνζνύ δαπάλεο, ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηε δήισζε πνπ 

κεηώλεη ηνλ θόξν ή ην εηζόδεκα, γηα ην νπνίν δελ πξνζθνκίδεηαη ην πξνβιεπόκελν ζρεηηθό 

δηθαηνινγεηηθό. 

β. Όηαλ αλαγξάθνληαη εηζνδήκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα πηζησζεί ν 

θόξνο πνπ θαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε ζην εμσηεξηθό, δεηείηαη λα πξνζθνκίδνληαη από 

ηνπο θνξνινγνύκελνπο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη κε ηελ ΠΟΛ.1026/2014 Απόθαζε 

ΓΓΓΔ. Άιισο ιακβάλεηαη ππόςε κόλν ην δεινύκελν εηζόδεκα θαη όρη ν θόξνο. 

γ. Γελ επηβάιιεηαη πξόζηηκν εθπξόζεζκεο ππνβνιήο θαη δελ ππνινγίδεηαη ηόθνο 

εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη δειώζεηο ππνβιήζεθαλ κελ  

εκπξνζέζκσο, αιιά δελ εθθαζαξίζηεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία ππνβνιήο δειώζεσλ, 

επεηδή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηήζεθαλ γηα έιεγρν δελ πξνζθνκίζηεθαλ ζηηο Γ.Ο.Υ. 

6. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κπνξεί λα δεηήζεη  ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα ηα εηζνδήκαηα 

ή ηηο δαπάλεο γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ειεθηξνληθή πιεξνθόξεζε, είηε θαηά ηελ ππνβνιή 

ηεο δήισζεο από ηνλ θνξνινγνύκελν θαη πξηλ από ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο δηνηθεηηθνύ 

πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ, είηε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο θαη αθνύ έρεη ήδε εθδνζεί ε πξάμε 

δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ. Γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ απηώλ, είηε 

εκθαλίδεηαη ζρεηηθό κήλπκα θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο, είηε 
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απνζηέιιεηαη ζηνλ θνξνινγνύκελν κήλπκα κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, είηε 

απνζηέιιεηαη απιή επηζηνιή.  

Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ δεηνύληαη δηθαηνινγεηηθά αθνύ έρεη εθδνζεί ε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ 

θόξνπ, απηά ππνβάιινληαη από ηνπο θνξνινγνύκελνπο κε ςεθηαθή απεηθόληζε (scan), 

κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ. ή (κε 

θπζηθό θάθειν) ηαρπδξνκηθά είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο. 

Δίλαη, επίζεο, δπλαηή ε θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηεο Γ.Ο.Υ. 

Τα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ Γ.Ο.Υ. είλαη αλαξηεκέλα ζηελ αξρηθή ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. Ηκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο 

ηνπ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ή ε εκεξνκελία πνπ πξνθύπηεη από ηε 

ζθξαγίδα ηνπ Ταρπδξνκείνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο, αληίζηνηρα. Τν 

απηνκαηνπνηεκέλν κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη σο απάληεζε ζην ειεθηξνληθό κήλπκα ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ, ή ην απνδεηθηηθό ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο, 

απνηειεί απνδεηθηηθό ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη επέρεη ζέζε απόδεημεο 

παξαιαβήο εθ κέξνπο ηνπ απνδέθηε.  

7. Οη Γ.Ο.Υ. εμεηάδνπλ αλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ παξέιαβαλ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ζπκπιεξσκέλα ζηε δήισζε πνζά θαη είηε πξνζζέηνπλ εηζνδήκαηα πνπ δελ είραλ δεισζεί 

όπσο έπξεπε, είηε απαιείθνπλ πνζά πνπ νδεγνύλ ζε θνξνινγηθή απαιιαγή, έθπησζε ή 

κείσζε θόξνπ ή ειάθξπλζε ηνπ δεινύκελνπ εηζνδήκαηνο όηαλ απηά δελ απνδεηθλύνληαη 

κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά ή όηαλ δελ απνζηέιινληαη θαζόινπ δηθαηνινγεηηθά εληόο ηεο 

νξηδόκελεο πξνζεζκίαο. Καηόπηλ δηελεξγνύλ λέα εθθαζάξηζε θαη εθδίδνπλ λέα πξάμε 

δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα πνζά ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο, ηνπ ηέινπο 

επηηεδεύκαηνο θαη ηνπ θόξνπ πνιπηεινύο δηαβίσζεο. 

Γ. Κνηλνπνίεζε ηωλ πξάμεωλ δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ - ηνηρεία ζηα 

νπνία βαζίζηεθε ν πξνζδηνξηζκόο θόξνπ - Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή 

8. Οη πξάμεηο δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ, θνηλνπνηνύληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

ΚΦΓ. Ο θνξνινγνύκελνο ιακβάλεη ζηελ  πξνζσπηθή ζπξίδα ηνπ ζην taxisnet εηδνπνίεζε 

κε δηαδξνκή (link) πνπ ηνλ νδεγεί ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ  ηόπνπ ηεο 

Α.Α.Γ.Δ., όπνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη θαη λα εθηππώζεη  ηελ εθδνζείζα  πξάμε  

πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ. Δπηπξόζζεηα απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε ζηε 
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δεισζείζα από ηνλ θνξνινγνύκελν δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Δλαιιαθηηθά 

δύλαληαη λα θνηλνπνηνύληαη θαη κε απιή επηζηνιή, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ ΚΦΓ.  

9. Σηελ πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ γίλεηαη ππνρξεσηηθά αλαθνξά ζηα 

ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθε ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ, όηαλ απηόο γίλεηαη κε ζηνηρεία 

δηαθνξεηηθά από απηά πνπ πεξηέρνληαη ζηηο δειώζεηο ησλ θνξνινγνύκελσλ, θαη΄ 

εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΚΦΓ. Τα ζηνηρεία απηά δύλαληαη λα 

αλαθέξνληαη θαη ζε μερσξηζηό θύιιν, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 

πξάμεο δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ. 

10. Οη πξάμεηο δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εθδίδνληαη θαη θνηλνπνηνύληαη έγθπξα θαη 

λόκηκα θαηά ηα αλσηέξσ εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο πεξί 

παξαγξαθήο ηνπ άξζξνπ 36 ΚΦΓ.  

11. Καηά ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ ν θνξνινγνύκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα 

άζθεζεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63ΚΦΓ.      

 

                                                                                                                                                          Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΓΔ 

                                                                                        ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ: 

1.Όιεο ηηο Γ.Ο.Υ. 

2. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Α.Α.Γ.Δ.  θαη ηελ Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

2. Γξαθείν θνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

3. Γξαθείν θνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ  

4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέσο  Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο & Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

5. Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε» 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  

1. Γξαθείν θνπ Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ  

2. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γ/ληξηαο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ  

5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο  

6. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

7. Γηεύζπλζε  Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο  

8. Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 

9. Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ 

10.Γ/λζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 

11. Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π. 

12. Κ.Δ.Μ.ΔΠ. 
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