ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
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Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης
Θέμα: Προσδιορισμός εμπορικής αξίας εκπλειστηριασθέντων ακινήτων
Σας αποστέλλουμε την ΠΟΛ.1011/18-1-2018, με θέμα: «Τρόπος προσδιορισμού της
εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού
της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου
θέματος», για να λάβετε γνώση.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-221.127, 270.968 fax 2310-263.139,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Ι.ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΙΙ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄ & Β΄
Σαχ. Δ/νση
:
Καρ. ερβίας 10
Σαχ. Κώδικας :
10184, Αθήνα
Σηλζφωνο
:
210 3635007

Αθήνα , 18 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1011
Αριθ. ΦΕΚ: 63B/18.1.2018
ΑΔΑ: 7ΔΒ046ΜΠ3Ζ-ΕΦΡ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
Σαχ. Δ/νση
:
Ερμού 23-25
Σαχ. Κώδικας
:
10184, Αθήνα
Σηλζφωνο
:
213 1624245, 213 1624260

Θέκα : «Σξόπνο πξνζδηνξηζκνύ ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ πνπ θαηάζρεηαη ή
εθπιεηζηεξηάδεηαη ζύκθωλα κε ηνλ Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίωλ Δζόδωλ (λ.δ. 356/1974),
θαζνξηζκόο ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ πξνζδηνξηζκνύ ηεο αμίαο απηήο, ηεο ακνηβήο θαη ηνπ
ηξόπνπ πιεξωκήο απηνύ θαζώο θαη θάζε άιινπ εηδηθόηεξνπ ζέκαηνο»

ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
ΚΑΗ Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σνπ άξζξνπ 404 ηνπ λ. 4512/2018 (Α΄ 5),
β) Σσλ παξαγξάθσλ 3, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 36, ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 39 θαη ηνπ άξζξνπ
76 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο ηζρχνπλ,
γ) Σεο παξαγξάθνπ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4174/2013, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
ΚΔΓΔ θαη ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4224/2013,
δ) Σνπ άξζξνπ 95 ηνπ π.δ. 16/1989 «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ
Σνπηθψλ Γξαθείσλ θαη θαζήθνληα ππαιιήισλ απηψλ» (Α΄ 6/1989),
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ε) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, ν νπνίνο
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6
ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4389/2016.
ζη) Σνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ Μέξνπο Πξψηνπ
ηνπ λ. 4389/2016 (Α’ 94) «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ
ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
δ) Σσλ άξζξσλ 65, 66, 71, 91, 92 ηνπ Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ε) Σεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
δηαηάθηεο»
ζ) Σνπ Π.Γ. 73/2015, «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄116),
η) Σν Π.Γ. 142/2017, «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Α΄181),
ηα) Σεο Τ29/8-10-2015 Απφθαζεο Πξσζππνπξγνχ πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Γεψξγην Υνπιηαξάθε (ΦΔΚ Β΄ 2168/9-10-2015).
2.α) Σν γεγνλφο φηη πξνθαιείηαη δαπάλε, ην χςνο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ
πξνηέξσλ θαζψο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ θαηαζρέζεσλ θαη
πιεηζηεξηαζκψλ θαη ηελ θαηά πεξίπησζε ακνηβή ησλ πηζηνπνηεκέλσλ εθηηκεηψλ.
β) Σν γεγνλφο φηη δελ έρνπλ εγγξαθεί πηζηψζεηο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ακνηβήο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ εθηηκεηψλ, γηα ηελ νπνία απαηηνχληαη επηπιένλ
πηζηψζεηο ζε εηήζηα βάζε απφ ηνλ θξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
3.Σελ αξηζκ. Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ
«Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)» (Β’ 968), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4.Σελ αξηζκ. Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 θαη Β' 372) Aπφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» θαη ηελ
αξηζκ. Γ6Α 1145867 ΔΞ2013/25.9.2013 (Β' 2417) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξ. α' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016.
5. Σελ ππ. αξ. πξση. ΓΓΟΤ ΑΑΓΔ 1014408 ΔΞ 2017/30-1-2017 (ΦΔΚ 271/Β/3-2-2017) Απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ησλ άξζξσλ 24, 26, 66θαη 69Γ ηνπ λ.
4270/2014 επί ησλ δαπαλψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) ζηηο Γεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ
(Γ.Τ.Δ.Δ.) ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.
6.Σελ αξηζκ. 1 ηεο 20.1.2016 πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Τ.Ο.Γ.Γ.
18), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.
4389/2016.
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Άξζξν 1
Αξκόδην όξγαλν πξνζδηνξηζκνύ ηεο εκπνξηθήο αμίαο αθηλήηνπ
Αξκφδηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ πνπ θαηάζρεηαη είλαη ν
δηθαζηηθφο επηκειεηήο, ν νπνίνο, γηα ην ζθνπφ απηφ, δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα ππνβάιιεη
αίηεκα ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζίαο, γηα
ην δηνξηζκφ πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην
Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηψλ πνπ ηεξείηαη ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ πληνληζκνχ θαη
Μαθξννηθνλνκηθψλ Πξνβιέςεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη είλαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ. ε
πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή βαζηθή νθεηιή γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ε θαηάζρεζε ππεξβαίλεη ην
πνζφ ησλ δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ, ε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο είλαη
ππνρξεσηηθή.
Γηα πξνγξάκκαηα πιεηζηεξηαζκψλ πνπ ζα εθδνζνχλ επί θαηαζρέζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί πξηλ ή
κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο, ε εκπνξηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ πνπ
εθπιεηζηεξηάδεηαη πξνζδηνξίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη αλεμαξηήησο νξίνπ νθεηιήο απφ πηζηνπνηεκέλν
εθηηκεηή, κεηά απφ δηνξηζκφ ηνπ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο
είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ έρεη δηνξηζηεί πηζηνπνηεκέλνο
εθηηκεηήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο αθηλήηνπ πνπ εθπιεηζηεξηάδεηαη, δελ απαηηείηαη εθ λένπ
δηνξηζκφο ηνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ.
Άξζξν 2
Σξόπνο πξνζδηνξηζκνύ εκπνξηθήο αμίαο αθηλήηνπ
Ο πηζηνπνηεκέλνο εθηηκεηήο νθείιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηνπ
δηνξηζκνχ ηνπ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο
ππεξεζίαο λα ζπληάμεη εγγξάθσο θαη λα παξαδψζεη ηελ εθηίκεζή ηνπ ζηνλ δηθαζηηθφ επηκειεηή ή
ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζίαο, θαηά
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά ή δηεζλή αλαγλσξηζκέλα εθηηκεηηθά πξφηππα,
δεζκεπφκελνο παξάιιεια γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε
κε ηε κε αξηζ. 19928/292/10-5-2013 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Β` 1147).
Άξζξν 3
Καζνξηζκόο ακνηβήο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή
θαη ηξόπνο πιεξωκήο
1.Γηα ηελ ελέξγεηα αλαγθαζηηθήο θαηάζρεζεο ή πιεηζηεξηαζκνχ αθηλήησλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε
ακνηβή ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή νξίδεηαη σο αθνινχζσο :
α. Γηα θάζε εθηίκεζε θηίζκαηνο κεηά ηνπ αλαινγνχληνο ζε απηφ γεπέδνπ, νξίδεηαη πάγηα ακνηβή
ζην πνζφ ησλ εθαηφ επξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ (100,00 €+ ΦΠΑ). Γηα θηίζκαηα
επηθαλείαο κεγαιχηεξεο ησλ δηαθνζίσλ (200) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ε αλσηέξσ ακνηβή
πξνζαπμάλεηαη κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα θάζε εθαηφ ηεηξαγσληθά κέηξα θαη φρη
πέξαλ ησλ δηαθνζίσλ επξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ (200,00 €+ ΦΠΑ). Η ακνηβή ησλ
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πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ πξνζαπμάλεηαη γηα ηελ επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ επί ηνπ νπνίνπ
βξίζθνληαη ηα θηίζκαηα.
Β. Γηα θάζε εθηίκεζε αθάιππηνπ γεπέδνπ, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ, νξίδεηαη πάγηα
ακνηβή ζην πνζφ ησλ πελήληα επξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ (50,00 €+ ΦΠΑ).
Γ. ε πεξίπησζε εθηίκεζεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο αθηλήησλ ηνπ ηδίνπ νθεηιέηε, ζπληάζζεηαη κία
έθζεζε εθηίκεζεο θαη ν πηζηνπνηεκέλνο εθηηκεηήο δηθαηνχηαη γηα θάζε επί πιένλ δηθαίσκα επί
αθηλήηνπ ηελ πάγηα ακνηβή ησλ πελήληα επξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ (50,00 €+ ΦΠΑ).
2. Η αλσηέξσ ακνηβή ζεσξείηαη έμνδν δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ
ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΚΑΔ 0871 (Ακνηβέο θπζηθψλ πξνζψπσλ) θαη ηνλ ΚΑΔ 0873
(Ακνηβέο λνκηθψλ πξνζψπσλ), αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ εθάζηνηε πηζηνπνηεκέλνπ
εθηηκεηή θαη βεβαηψλεηαη ζε βάξνο ηνπ θαζνχ ε εθηέιεζε νθεηιέηε απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ
επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζία.
3. Ωο δηθαηνινγεηηθά ηεο ακνηβήο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή νξίδνληαη ηα θαησηέξσ:
α) αληίγξαθν πξάμεο δηνξηζκνχ ηνπ,
β) βεβαίσζε φηη ν εθηηκεηήο θαηέζεζε ηελ έθζεζε ζην φξγαλν δηνξηζκνχ,
γ) αληίγξαθν απφθαζεο αλάιεςεο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο,
δ) ηηκνιφγην ή άιιν παξαζηαηηθφ,
ε) αξηζκφ ΙΒΑΝ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ,
ζη) δηαβηβαζηηθφ ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Γηαηάθηε,
δ) θαηάζηαζε πιεξσκήο δαπάλεο εηο δηπινχλ ζεσξεκέλε απφ ην φξγαλν δηνξηζκνχ θαη
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ αξκφδην Γηαηάθηε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
i) ηνλ θνξέα / εηδηθφ θνξέα / Κ.Α.Δ., ii) ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νπνίνπ βαξχλεη
ε δαπάλε, iii) ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, Α.Φ.Μ.), iv) ην
δηθαηνχκελν πνζφ, v) ηηο ζρεηηθέο θξαηήζεηο, vi) ην θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ.

Άξζξν 4
Λνηπά Θέκαηα
1. Όπνπ ζηελ παξνχζα αλαθέξεηαη ν πιεηζηεξηαζκφο, λνείηαη θαη ν πιεηζηεξηαζκφο κε
ειεθηξνληθά κέζα.
2. Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
3. Η απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο.

O ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΔΤΚΛΔΗΓΖ ΣΑΚΑΛΩΣΟ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΥΟΤΛΗΑΡΑΚΖ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ :
Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1. Δζληθφ Σππνγξαθείν γηα δεκνζίεπζε (απνζηνιή κε ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο)
2. Γ.Ο.Τ., Διεγθηηθά Κέληξα, Σεισλεία θαη ηνπηθά Σεισλεηαθά γξαθεία απηψλ
3. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο
4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (γηα αλάξηεζε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο
Α.Α.Γ.Δ.)
Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1.Απνδέθηεο πηλάθσλ απφ Α΄ έσο θαη Γ΄( εθηφο φζσλ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο απηνχο θαη
αλαθέξνληαη ζηνπο πξνο ελέξγεηα απνδέθηεο)
2. Απνδέθηεο πηλάθσλ απφ Σ΄ έσο θαη ηέινο
3. Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
4.χιινγνη Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ
5.πκβνιαηνγξαθηθνί χιινγνη
Γ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1.Γξαθεην θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2.Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
3.Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
4. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
5.Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ
6.Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο
7.Γηεχζπλζε Δηζπξάμεσλ, Σκήκαηα Α΄& Β΄
8. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο
9.ΠΟΔ –Γ.Ο.Τ. Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθήο Δπηζεψξεζεο
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