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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ 
2. 
 

 

  

Α)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ   ΔΙΟΙΚΗΗ 
I. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

- ΣΜΗΜΑΣΑ  Α΄, ΙΒ’ 
Ταχ. Δ/νςθ        :   Καρ. Σερβίασ 10 
Ταχ. Κϊδικασ    :   10184, Ακινα 
Τθλζφωνο         :   210-3610030,3375791 
Fax                      :   213 2113142 
E-Mail                :    
Url  :www.aade.gr 
 

 ΑΔΑ: 
Αριθ. ΦΕΚ: B’ 5862/31.12.2020 
Αθήνα, 29  Δεκεμβρίου2020 
Α.1300 

 
 

ΠΡΟ: Ωσ Π.Δ. 

Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 
I. Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
        -  ΣΜΗΜΑ  Γ΄ 
     ΙΙ. Δ/ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

- ΣΜΗΜΑ  Β΄ 
     III. Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

- ΣΜΗΜΑ Ε΄ 
    Ταχ. Δ/νςθ 
    Ταχ. Κϊδικασ 
    Τθλζφωνο 
Fax 
Mail 
Url 

: Χανδρι 1 & Θεςςαλονίκθσ                                              
: 183 46 Μοςχάτο 

: 210 4802251 

:  
:  
: www.aade.gr 

 

Θζμα: Σροποποίηςη τησ υπό ςτοιχεία Α.1138/2020 κοινήσ Απόφαςησ του Τφυπουργοφ 

Οικονομικών και του Διοικητή τησ Α.Α.Δ.Ε. «Καθοριςμόσ τησ ζκταςησ εφαρμογήσ, του χρόνου 

και τησ διαδικαςίασ ηλεκτρονικήσ διαβίβαςησ δεδομζνων ςτην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοςίων 

Εςόδων, καθώσ και κάθε άλλου αναγκαίου θζματοσ για την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β’2470), όπωσ ιςχφει. 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ: 
α) Του άρκρου 15Α του ν.4174/2013 (Αϋ170), όπωσ προςτζκθκε με τισ διατάξεισ του ν.4646/2019 
(Αϋ201) και ιςχφει. 
β) Του ν.4308/2014 «Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ» 
(Αϋ251), όπωσ ιςχφει. 

http://www.aade.gr/
http://www.aade.gr/
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γ) Του Κεφαλαίου Α’ του μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν 
εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ 
διατάξεισ» (Αϋ 94). 
δ) Του άρκρου 38 του ν.2873/2000 (Αϋ285), όπωσ ιςχφει. 
2. Τθν υπό ςτοιχεία Δ.ΟΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Βϋ4738), όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 
3.Το  π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ181), όπωσ ιςχφει. 
4.Το π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν 
και Υφυπουργϊν» (Αϋ121). 
5.Τθν υπό ςτοιχεία Υ2/2019 απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Σφςταςθ κζςεων Αναπλθρωτι 
Υπουργοφ και Υφυπουργϊν» (Βϋ2901). 
6.Τθν υπό ςτοιχεία 339/2019 κοινι απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν 
«Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Οικονομικϊν Απόςτολο Βεςυρόπουλο»(Βϋ3051). 
7.Τθν υπ’ αρ. 1 τθσ 20.1.2016 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ 
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 10 του άρκρου 41 του 
ν.4389/2016, όπωσ ιςχφουν, τισ αποφάςεισ υπό ςτοιχεία 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου 
Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό ςτοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν με κζμα «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
8. Τθν υπό ςτοιχεία Α. 1138/2020 κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Κακοριςμόσ τθσ ζκταςθσ εφαρμογισ, του χρόνου και τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων, κακϊσ και κάκε άλλου 
αναγκαίου κζματοσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» 
(Β’ 2470), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
9.Τθν ανάγκθ παροχισ πρόςκετου χρόνου για τθ διευκόλυνςθ των φορολογοφμενων ωσ προσ τθν 
εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ θλεκτρονικισ διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι 
Δθμοςίων Εςόδων, δεδομζνων των μζτρων που λαμβάνονται για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19. 
10. Πτι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ 
Ρροχπολογιςμοφ. 
 

Αποφασίζουμε 

 Τροποποιοφμε τθν υπό ςτοιχεία Α.1138/2020 κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ 

Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Κακοριςμόσ τθσ ζκταςθσ εφαρμογισ, του χρόνου και 

τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων, 

κακϊσ και κάκε άλλου αναγκαίου κζματοσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 15Α του 

ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), όπωσ ιςχφει, ωσ ακολοφκωσ: 

 

1. Στθν παρ.6 του άρκρου 4 προςτίκεται θ περ. εϋ ωσ εξισ: 

«ε) τθσ Εφαρμογισ Ζκδοςθσ και Διαβίβαςθσ Ραραςτατικϊν που είναι προςβάςιμθ μζςω του 

διαδικτυακοφ τόπου τθσ Α.Α.Δ.Ε., αποκλειςτικά για τισ οντότθτεσ που εκδίδουν παραςτατικά και 

διενεργοφν ςυναλλαγζσ χονδρικισ (ζςοδα τιμολόγθςθσ και ζξοδα αυτοτιμολόγθςθσ) και για τισ 

οντότθτεσ που διενεργοφν ςυναλλαγζσ λιανικισ και δεν ζχουν υποχρζωςθ χριςθσ Φ.Θ.Μ..» 
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2. Θ περ. αϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 5 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόςον τα οριηόμενα δεδομζνα διαβιβάηονται ςφμφωνα με τισ 

περιπτϊςεισ αϋ και εϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 4.» 

3. Θ περ. γϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 5 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«γ) για τισ οντότθτεσ που διαβιβάηουν τα οριηόμενα δεδομζνα με τον τρόπο που κακορίηεται ςτθν 

περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 4, μζχρι τθν εικοςτι (20θ) θμζρα του επόμενου μινα εντόσ 

του οποίου εκδόκθκαν». 

4. Οι υποπερ. γαϋ και γβϋ τθσ περ. γϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 5 διαγράφονται. 

 

5. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 5 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 «Εξαιρετικά, για τα φορολογικά ζτθ 2020 και 2021, οι οντότθτεσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

και φυςικοφ αερίου (Δ.Ε.Θ. και λοιποί πάροχοι), θ Ε.Υ.Δ.Α.Ρ., οι λοιπζσ οντότθτεσ πϊλθςθσ 

φδατοσ μθ ιαματικοφ, οι οντότθτεσ παροχισ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν και ςυνδρομθτικισ 

τθλεόραςθσ, οι οντότθτεσ εκμεταλλευτζσ διοδίων, τα πιςτωτικά ιδρφματα, κακϊσ και θ Τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ διαβιβάηουν τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα, ςυγκεντρωτικά, ςτον ίδιο, ωσ άνω, 

οριηόμενο χρόνο, ανά περίπτωςθ.». 

6. Θ παρ.2 του άρκρου 5 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«2. Τα δεδομζνα των λογιςτικϊν ςτοιχείων, που αφοροφν ςε ζςοδα από λιανικζσ ςυναλλαγζσ, 

διαβιβάηονται ςτο χρόνο που ορίηεται, ανά περίπτωςθ, ςτθν παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου.  

Για τισ οντότθτεσ που ζχουν υποχρζωςθ απευκείασ διαςφνδεςθσ των Φ.Θ.Μ. με τθν Α.Α.Δ.Ε., τα 

υπόψθ δεδομζνα διαβιβάηονται ςτον χρόνο που ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία.  

Οι οντότθτεσ που δεν ζχουν υποχρζωςθ χριςθσ Φ.Θ.Μ. και εκδίδουν ςτοιχεία λιανικισ μζςω 

προγραμμάτων διαχείριςθσ επιχειριςεων (εμπορικό /λογιςτικό, ERP) τα οποία είναι ςυμβατά με 

τθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA, διαβιβάηουν τα υπόψθ δεδομζνα εντόσ πζντε (5) θμερϊν από 

τθν ζκδοςθ αυτϊν.  

Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του παρόντοσ άρκρου ιςχφει και για τα ζςοδα από λιανικζσ 

ςυναλλαγζσ.».  

7. Το άρκρο 7 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«ΑΘΟ 7 

ΕΝΑΞΘ ΡΑΑΓΩΓΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΘΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΥΡΟΔΟΧΘΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΥ 

ΔΙΑΒΙΒΑΗΟΝΤΑΙ  

α) Από τθν 20/07/2020 διαβιβάηονται υποχρεωτικά ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα 

δεδομζνα τθσ ςφνοψθσ εςόδων κακϊσ και τα δεδομζνα τθσ ςφνοψθσ εξόδων ςε περίπτωςθ 

αυτοτιμολόγθςθσ, των λογιςτικϊν ςτοιχείων που εκδίδονται από τθν θμερομθνία αυτι και μετά 

μζςω Ραρόχων Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ Στοιχείων. Από τθν ίδια θμερομθνία 

διαβιβάηεται προαιρετικά ο αντίςτοιχοσ χαρακτθριςμόσ εςόδων κακϊσ και ο αντίςτοιχοσ 

χαρακτθριςμόσ εξόδων ςε περίπτωςθ αυτοτιμολόγθςθσ, των δεδομζνων που εκδίδονται από 

20/07/2020 και μετά μζςω Ραρόχων Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ Στοιχείων. 
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β) Από τθν 01/10/2020 ζωσ και τθν 31/12/2020 δφνανται να διαβιβάηονται ςτθν ψθφιακι 

πλατφόρμα myData τα δεδομζνα τθσ ςφνοψθσ και ο χαρακτθριςμόσ εςόδων και εξόδων των 

λογιςτικϊν ςτοιχείων που εκδίδονται το παραπάνω χρονικό διάςτθμα, με τουσ λοιποφσ τρόπουσ 

διαβίβαςθσ πζραν των Ραρόχων Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ Στοιχείων ςτο χρόνο που 

ορίηεται ςτισ επόμενεσ περιπτϊςεισ γ) ζωσ ε). 

 

γ) Ζωσ και τθν 28/02/2021 δφνανται να διαβιβάηονται ςτθν Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομζνα τθσ ςφνοψθσ 

και οι χαρακτθριςμοί εςόδων, κακϊσ και τα δεδομζνα τθσ ςφνοψθσ και οι χαρακτθριςμοί εξόδων 

ςε περίπτωςθ αυτοτιμολόγθςθσ, που αφοροφν ςε λογιςτικά ςτοιχεία που ζχουν εκδοκεί από τθν 

01/10/2020 ζωσ και τθν 31/12/2020, εκτόσ από τα δεδομζνα που οι οντότθτεσ διαβίβαςαν 

προγενζςτερα ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ α’ και β’ ανωτζρω. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ μθ 

διαβίβαςθσ δεδομζνων από τον Εκδότθ των παραπάνω περιπτϊςεων που διενεργείται για 

ςτοιχεία που ζχουν εκδοκεί ζωσ και τθν  31/12/2020, αυτά δφνανται να διαβιβάηονται από το 

Λιπτθ από 01/03/2021 ζωσ και 31/03/2021. Ο Εκδότθσ δφναται να αποδεχκεί και να 

χαρακτθρίςει τισ εν λόγω ςυναλλαγζσ  ζωσ 30/04/2021. 

 

δ) Ζωσ τθν 28/02/2021 δφνανται να διαβιβάηονται ςτθν Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομζνα τθσ ςφνοψθσ και οι 

χαρακτθριςμοί εξόδων, κακϊσ και οι χαρακτθριςμοί εςόδων ςε περίπτωςθ αυτοτιμολόγθςθσ, 

που αφοροφν ςε λογιςτικά ςτοιχεία που ζχουν εκδοκεί από τθν 01/10/2020 ζωσ και τθν 

31/12/2020, εκτόσ από τα δεδομζνα που οι οντότθτεσ διαβίβαςαν προγενζςτερα ςφμφωνα με τισ 

περιπτϊςεισ α’ και β’ ανωτζρω. 

 

ε) Ειδικά για τισ εγγραφζσ μιςκοδοςίασ θ διαβίβαςθ των δεδομζνων για το χρονικό διάςτθμα από 

01/10/2020 ζωσ 31/12/2020, δφναται να διενεργείται ζωσ και τθν 28/02/2021. 

 

ςτ) Για τθν εφαρμογι των κινιτρων των παρ.2 και 3 του άρκρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013 για το 

φορολογικό ζτοσ 2020, το ςφνολο των απαιτοφμενων, ςφμφωνα με τθν παροφςα, δεδομζνων για 

ςτοιχεία που ζχουν εκδοκεί ι κα εκδοκοφν από 01/01/2020 ζωσ και 31/12/2020 διαβιβάηεται 

ςτθν Α.Α.Δ.Ε. μζχρι και τθν 28/02/2021. 

 

η) Από τθν 01/04/2021 τα δεδομζνα των λογιςτικϊν ςτοιχείων τθσ παροφςασ που εκδίδονται από 

τθν θμερομθνία αυτι και εφεξισ, διαβιβάηονται υποχρεωτικά ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myData 

και με τουσ λοιποφσ τρόπουσ διαβίβαςθσ πζραν των Ραρόχων Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ 

Στοιχείων. 

 

θ) Ζωσ τθν 31/10/2021 διαβιβάηονται ςτθν Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομζνα τθσ ςφνοψθσ και οι 

χαρακτθριςμοί εςόδων, κακϊσ και τα δεδομζνα τθσ ςφνοψθσ και οι χαρακτθριςμοί εξόδων ςε 

περίπτωςθ αυτοτιμολόγθςθσ, που αφοροφν ςε λογιςτικά ςτοιχεία που ζχουν εκδοκεί από τθν 

01/01/2021 ζωσ και τθν 31/03/2021, εκτόσ από τα δεδομζνα που οι οντότθτεσ διαβίβαςαν 

προγενζςτερα ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α’ ανωτζρω. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ μθ διαβίβαςθσ 

δεδομζνων από τον Εκδότθ των παραπάνω περιπτϊςεων που διενεργείται για ςτοιχεία που 
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ζχουν εκδοκεί ζωσ και τθν  31/03/2021, αυτά δφνανται να διαβιβάηονται από το Λιπτθ από 

01/11/2021 ζωσ και 30/11/2021. Ο Εκδότθσ δφναται να αποδεχκεί και να χαρακτθρίςει τισ εν 

λόγω ςυναλλαγζσ  ζωσ 31/12/2021. Τα δεδομζνα τθσ περίπτωςθσ αυτισ που αφοροφν ςε 

ςυναλλαγζσ χονδρικισ διαβιβάηονται διακριτά ανά παραςτατικό και τα δεδομζνα των 

ςυναλλαγϊν λιανικισ διαβιβάηονται ςυγκεντρωτικά ανά μινα. 

 

κ) Ζωσ τθν 30/11/2021 διαβιβάηονται ςτθν Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομζνα τθσ ςφνοψθσ και οι 

χαρακτθριςμοί εξόδων, κακϊσ και οι χαρακτθριςμοί εςόδων ςε περίπτωςθ αυτοτιμολόγθςθσ, 

που αφοροφν ςε λογιςτικά ςτοιχεία που ζχουν εκδοκεί από τθν 01/01/2021 ζωσ και τθν 

31/03/2021, εκτόσ από τα δεδομζνα που οι οντότθτεσ διαβίβαςαν προγενζςτερα ςφμφωνα με 

τθν περίπτωςθ α’ ανωτζρω. Τα δεδομζνα τθσ περίπτωςθσ αυτισ που αφοροφν ςε ςυναλλαγζσ 

χονδρικισ διαβιβάηονται διακριτά ανά παραςτατικό και τα δεδομζνα των ςυναλλαγϊν λιανικισ 

διαβιβάηονται ςυγκεντρωτικά ανά μινα. 

 

ι) Ειδικά για τισ εγγραφζσ μιςκοδοςίασ θ διαβίβαςθ των δεδομζνων για το χρονικό διάςτθμα από 

01/01/2021 ζωσ και τθν 31/03/2021 διενεργείται ζωσ τθν 31/12/2021.». 

 

8. Στο παράρτθμα «Τφποι και Δεδομζνα Ραραςτατικϊν Ρίνακασ 2. Στιλεσ Ραραςτατικϊν» 

τθσ παροφςασ προςτίκενται– αντικακίςτανται – τροποποιοφνται οι παρακάτω τιμζσ ανά 

περίπτωςθ: 

«Στιλθ 25_Κατθγορίεσ % Φ.Ρ.Α. 

ςτθν υποκατθγορία Άνευ ΦΡΑ  

- Χωρίσ ΦΡΑ -άρκρο 2 και 3 του κϊδικα ΦΡΑ (τροποποίθςθ) 

- Χωρίσ ΦΡΑ - ΡΟΛ.1029/1995 (προςκικθ) 

- Χωρίσ ΦΡΑ - ΡΟΛ.1167/2015(προςκικθ) 

- Λοιπζσ Εξαιρζςεισ ΦΡΑ(προςκικθ) 

 

  Στιλθ 27_Κατθγορίεσ % Ραρ. Φόρου 

ςτθν υποκατθγορία Λοιπζσ περιπτϊςεισ παρακρατιςεων φόρου(προςκικθ) 

- Ραρακρατιςεισ ςυναλλαγϊν αλλοδαπισ βάςει ςυμβάςεων αποφυγισ διπλισ φορολογίασ 

(Σ.Α.Δ.Φ.)_ με αναγραφι ποςοφ ανά περίπτωςθ(προςκικθ) 

- Λοιπζσ Ραρακρατιςεισ Φόρου _με αναγραφι ποςοφ ανά περίπτωςθ(προςκικθ) 

 

  Στιλθ 29_Κατθγορίεσ % Λοιπϊν φόρων 

ςτθν υποκατθγορία 1. Φόροσ Αςφαλίςτρων 

- α) αςφάλιςτρα κλάδου πυρόσ 20%_ποςοςτό 20% (προςκικθ) 

- α1) αςφάλιςτρα κλάδου πυρόσ 20%_ποςοςτό 15% -(αντικατάςταςθ και ςυγχϊνευςθ α1 

και α2 ςτο α) 

-  α2) αςφάλιςτρα κλάδου πυρόσ 20%_ποςοςτό 5% -  (αντικατάςταςθ και ςυγχϊνευςθ α1 

και α2 ςτο α) 

ςτθν υποκατθγορία 5. Λοιπζσ Ρεριπτϊςεισ Λοιπϊν Φόρων (προςκικθ) 

- Τελωνειακοί Δαςμοί-Φόροι_με αναγραφι ποςοφ ανά περίπτωςθ (προςκικθ) 
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- Λοιποί Φόροι_ με αναγραφι ποςοφ ανά περίπτωςθ (προςκικθ) 

- Επιβαρφνςεισ Λοιπϊν Φορζων_ με αναγραφι ποςοφ ανά περίπτωςθ (προςκικθ) 

 

  Στιλθ 31_Κατθγορίεσ % Χαρτοςιμου 

- Λοιπζσ περιπτϊςεισ Χαρτοςιμου_ με αναγραφι ποςοφ ανά περίπτωςθ (προςκικθ) 

 

 Στιλθ 33_Κατθγορίεσ % Τελϊν 

ςτθν υποκατθγορία 6. Λοιπζσ Ρεριπτϊςεισ Τελϊν (προςκικθ) 

- Λοιπά τζλθ_ με αναγραφι ποςοφ ανά περίπτωςθ (προςκικθ)» 

- Τζλθ Λοιπϊν Φορζων_ με αναγραφι ποςοφ ανά περίπτωςθ (προςκικθ)» 

 

9. Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

 

   

     Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε.                                 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

                 ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ                                          ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1. Εκνικό Τυπογραφείο (ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ‘’ webmaster.et@et.gr ‘’) για 
 δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ  

2.     Αποδζκτεσ πίνακα Β’ 
3. Αποδζκτεσ πίνακα Γ’ 
4. ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΡΛ. (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 
 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
 
1.    Γραφείο κ. Υπουργοφ Οικονομικϊν 
2.   Γραφείο κ. Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 
3.  Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζωσ Φορολογικισ Ρολιτικισ και Δθμόςιασ Ρεριουςίασ 
4.  Αποδζκτεσ πίνακα Η’ 
5.  Αποδζκτεσ πίνακα Θϋ 
6.    Αποδζκτεσ πίνακα ΙΑ’ εκτόσ από τα υποκθκοφυλακεία 
7.  Αποδζκτεσ πίνακα ΙΒ’ 
8.  Αποδζκτεσ πίνακα ΙΓ’ 
9.  Αποδζκτεσ πίνακα ΙΣΤ’ 
10. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΗ’ 
11. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΘ’  
12. Αποδζκτεσ πίνακα ΚΒ’ 
13. Αποδζκτεσ πίνακα ΚΓ’ 
14. Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων 
 
 
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριασ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
3.     Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Διευκυντϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
4. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ 
5.     Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
6.     Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν –Τμιμα Γ’ 
7. Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν-Τμιμα Β’ 
8. Δ/νςθ Διαχείριςθσ Υποδομϊν-Τμιμα Ε’ 
9.     Διεφκυνςθ Ελζγχων 
 α) Τμιματα Α’- ΙΒ’ 
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