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ΣΜΗΜΑ .. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑΣΑ  Α΄ & Γ΄  
Σηλζφωνα: 2104803234, 2104803257 
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ΘΕΜΑ: «Καθοριςμόσ κριτηρίων ςφμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 43 του 
ν.4646/2019 (Α΄201), όπωσ αυτή τροποποιήθηκε από τισ διατάξεισ του άρθρου 292 
του ν.4738/2020 (Α΄207) και ιςχφει, για την υπαγωγή ςτην πάγια ρφθμιςη τησ 
υποπαραγράφου Α2 τησ παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 

(Α΄107), όπωσ ιςχφει.» 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σο άρκρο 292 «Παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ για απολεςκείςεσ 

φορολογικζσ ρυκμίςεισ» του Κεφαλαίου Αϋ «Ρυκμίςεισ φορολογικϊν οφειλϊν 

και οφειλϊν επιχειρθματικϊν δανείων και λοιπζσ ρυκμίςεισ αναςτολισ 

καταβολϊν» του Μζρουσ Σρίτου του ν.4738/2020 (Αϋ207), με το οποίο 

τροποποιικθκε θ παρ. 7 του άρκρου 43 του ν.4646/2019 (Αϋ201) και παρζχεται 

εξουςιοδότθςθ ϊςτε να κακορίηονται ςυγκεκριμζνα ειςοδθματικά και 

περιουςιακά κριτιρια με Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από 

ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για 

τθν υπαγωγι ςτθν πάγια ρφκμιςθ τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του πρϊτου 

άρκρου του ν. 4152/2013, των οφειλϊν που ιταν ςε νομοκετικι ρφκμιςθ εν 

ιςχφ τθν 1.11.2019, θ οποία μετζπειτα απωλζςκθ. 

2. Σθν υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 

(Αϋ107), όπωσ ιςχφουν. 

3. Σο ν.δ. 356/1974 «Περί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων 

(Κ.Ε.Δ.Ε.)» (Αϋ90), όπωσ ιςχφουν. 

4. Σον ν. 4174/2013 «Φορολογικζσ Διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ 

(Κ.Φ.Δ.)» (Αϋ170), όπωσ ιςχφουν. 

5. Σο π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ181). 

6. Σο υπό ςτοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Βϋ 4738), όπωσ ιςχφει. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/68
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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7. Σο Κεφάλαιο Αϋ «φςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του 

Μζρουσ Πρϊτου του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ 

ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και 

άλλεσ διατάξεισ» (Α’94), όπωσ ιςχφουν. 

8. Σθν υποπαρ. Ε2 τθσ παρ. Ε του πρϊτου άρκρου του ν. 4093/2012 (Αϋ222),  

περί ςφςταςθσ κζςθσ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, ςε ςυνδυαςμό με 

τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 και τθσ παρ. 10 του άρκρου 41 του ν. 

4389/2016. 

9. Σθν υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι 

και διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων 

του Τπουργείου Οικονομικϊν» (Τ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 10 του 

άρκρου 41 του ν. 4389/2016, και τθν υπ’ αρ.  39/3/30-11-2017 απόφαςθ του 

υμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθ κθτείασ του Διοικθτι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 689) κακϊσ και τθν υπ’ αρ.   

5294/2020 Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του 

Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 27).  

10. Σο π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, 

Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ121). 

11. Σθν υπό ςτοιχεία Τ2/9.7.2019 Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «φςταςθ 

Θζςεων Αναπλθρωτι Τπουργοφ και Τφυπουργϊν» (Βϋ2901). 

12. Σθν υπϋ αρ. 339/18.07.2019 κοινι Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και 

του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό 

Οικονομικϊν, Απόςτολο Βεςυρόπουλο» (Βϋ3051). 

13. Σθν ανάγκθ κακοριςμοφ των ειςοδθματικϊν και περιουςιακϊν 

κριτθρίων υπαγωγισ των οφειλϊν ςτθν πάγια ρφκμιςθ τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. 

Α του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013,  θ οποία ιταν ςε νομοκετικι ρφκμιςθ 

εν ιςχφ τθν 1.11.2019 και θ οποία μετά απωλζςκθ.  

14. Σθν ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

ΑΔΑ: 6Ι5Α46ΜΠ3Ζ-Ζ2Β



4 

 

15. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται 

δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Άρθρο 1 

Κριτήρια υπαγωγήσ ςτην πάγια ρφθμιςη τησ υποπαρ. Α2 τησ παρ. Α του 

πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 292 

«Παροχή δεφτερησ ευκαιρίασ για απωλεςθείςεσ φορολογικζσ ρυθμίςεισ» του 

ν. 4738/2020. 

 

Βεβαιωμζνεσ οφειλζσ ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ, τα Ελεγκτικά 

Κζντρα και τα Σελωνεία ςφμφωνα με τον Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων 

(ν.δ. 356/1974, Αϋ 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 

4174/2013, Αϋ170 Κ.Φ.Δ.) και τον Σελωνειακό Κϊδικα που είχαν υπαχκεί ςε 

οποιαδιποτε νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ, θ οποία κατά τθν 

1.11.2019 ιταν ςε ιςχφ και απωλζςτθκε μετά τθν θμερομθνία αυτι, δφναται να 

υπαχκοφν ςτθν πάγια ρφκμιςθ τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του πρϊτου άρκρου 

του ν. 4152/2013 (Αϋ 107), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κατόπιν αίτθςθσ 

του οφειλζτθ, εφόςον ςυντρζχουν ακροιςτικά τα ακόλουκα κριτιρια: 

 

 

Α. Ειςοδηματικό Κριτήριο (απώλειασ ειςοδήματοσ)  

Για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα επιτηδευματίεσ, νομικά πρόςωπα ή 

νομικζσ οντότητεσ: 

α. Σα ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα του αμζςωσ προθγοφμενου φορολογικοφ 

ζτουσ από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθν πάγια ρφκμιςθ τθσ 

παροφςασ, για τα οποία ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ τθσ οικείασ 

διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, είναι μικρότερα κατά ποςοςτό τουλάχιςτον 
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10% από το μζςο όρο των ςυνολικϊν ακακάριςτων εςόδων των τριϊν 

τελευταίων φορολογικϊν ετϊν ι των δφο τελευταίων φορολογικϊν ετϊν (όταν 

υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ μόνο για δφο ζτθ) ι του τελευταίου 

φορολογικοφ ζτουσ (όταν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ μόνο για ζνα ζτοσ) 

από τθν θμερομθνία αρχικισ αίτθςθσ υπαγωγισ των οφειλϊν ςτθν πάγια 

ρφκμιςθ τθσ παροφςασ, για τα οποία ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ τθσ 

οικείασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Σα ακακάριςτα ζςοδα του υπόψθ 

κριτθρίου αντλοφνται από τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

εκάςτου ζτουσ.  

 β. Ειδικά, για υποκείμενουσ ςε Φ.Π.Α., υπόχρεουσ ςε υποβολι διλωςθσ, 

εφόςον δεν πλθροφται το υπό α’ ανωτζρω ειςοδθματικό κριτιριο, ο ςυνολικόσ 

κφκλοσ εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ αναγράφεται ςτον κωδικό 312 τθσ διλωςθσ 

Φ.Π.Α, των δφο (2) τελευταίων τριμινων  των οποίων ζχει παρζλκει θ 

προκεςμία υποβολισ διλωςθσ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

υπαγωγισ των οφειλϊν ςτθν πάγια ρφκμιςθ τθσ παροφςασ είναι μικρότεροσ 

κατά ποςοςτό τουλάχιςτον 10% του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν ΦΠΑ των δφο 

αντίςτοιχων τριμινων προθγοφμενου ζτουσ για τουσ τθροφντεσ απλογραφικά 

βιβλία.  

 

Ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ αναγράφεται ςτον κωδικό 312 τθσ 

διλωςθσ Φ.Π.Α, των ζξι (6) τελευταίων μθνϊν των οποίων ζχει παρζλκει θ 

προκεςμία υποβολισ διλωςθσ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

υπαγωγισ των οφειλϊν ςτθν πάγια ρφκμιςθ τθσ παροφςασ, είναι μικρότεροσ 

κατά ποςοςτό τουλάχιςτον 10 % του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν των ζξι 

αντίςτοιχων μθνϊν προθγοφμενου ζτουσ για τουσ τθροφντεσ διπλογραφικά 

βιβλία.   

Για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα μη επιτηδευματίεσ: 

Σο ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα του αμζςωσ προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ 

από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθν πάγια ρφκμιςθ τθσ παροφςασ, για 

το οποίο ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ τθσ οικείασ διλωςθσ 
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φορολογίασ ειςοδιματοσ, είναι μικρότερο (α) ςε περίπτωςθ που το κακαρό 

ετιςιο ειςόδθμα του προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ είναι μικρότερο ι ίςο 

των 20.000 ευρϊ, κατά ποςοςτό τουλάχιςτον 10% από το μζςο όρο του 

κακαροφ ειςοδιματοσ των τριϊν τελευταίων φορολογικϊν ετϊν ι των δφο 

τελευταίων φορολογικϊν ετϊν (όταν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ μόνο για 

δφο ζτθ) ι του τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ (όταν υπάρχει υποχρζωςθ 

υποβολισ μόνο για ζνα ζτοσ) από τθν θμερομθνία αρχικισ αίτθςθσ υπαγωγισ 

των οφειλϊν ςτθν πάγια ρφκμιςθ τθσ παροφςασ, (β) ςε περίπτωςθ που το 

κακαρό ετιςιο ειςόδθμα του προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ είναι 

μεγαλφτερο των 20.000 ευρϊ, κατά ποςοςτό τουλάχιςτον 20% από το μζςο όρο 

του κακαροφ ειςοδιματοσ των τριϊν τελευταίων φορολογικϊν ετϊν ι των δφο 

τελευταίων φορολογικϊν ετϊν (όταν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ μόνο για 

δφο ζτθ) ι του τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ (όταν υπάρχει υποχρζωςθ 

υποβολισ μόνο για ζνα ζτοσ) από τθν θμερομθνία αρχικισ αίτθςθσ υπαγωγισ 

των οφειλϊν ςτθν πάγια ρφκμιςθ τθσ παροφςασ. 

 

 Β. Περιουςιακό Κριτήριο  

Για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα μη επιτηδευματίεσ, φυςικά πρόςωπα 

επιτηδευματίεσ, νομικά πρόςωπα ή νομικζσ οντότητεσ, θ αξία τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ του οφειλζτθ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται για τον υπολογιςμό του 

ςυμπλθρωματικοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α. και θ οποία προκφπτει από τθν τελευταία 

εκδοκείςα πράξθ προςδιοριςμοφ του φόρου του οικείου φορολογικοφ ζτουσ 

και, εφόςον αυτι δεν ζχει εκδοκεί, του αμζςωσ προθγοφμενου, δεν υπερβαίνει 

τισ διακόςιεσ ογδόντα χιλιάδεσ (280.000) ευρϊ και τα μεταφορικά μζςα του 

αιτοφντοσ, που αποκτικθκαν εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ για ιδιωτικι χριςθ, 

να ζχουν ςυνολικι αξία που δεν υπερβαίνει τισ ογδόντα χιλιάδεσ (80.000) ευρϊ. 

 

Γ. Κριτήριο ςυμμόρφωςησ 
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Για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα μη επιτηδευματίεσ, φυςικά πρόςωπα 

επιτηδευματίεσ, νομικά πρόςωπα ή νομικζσ οντότητεσ, o οφειλζτθσ, του 

οποίου οι οφειλζσ ιταν ςε νομοκετικι ρφκμιςθ, θ οποία κατά τθν 1.11.2019 

ιταν εν ιςχφ και μετζπειτα απωλζςκθ, υπάγεται ςτθ ρφκμιςθ τθσ παροφςασ εάν 

δεν ζχει απολζςει άλλθ νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ τα 

τελευταία 2 (δφο) θμερολογιακά ζτθ πριν τθν  1.11.2019. 

 

Άρθρο 2 

Εξαιρζςεισ 

1.Εξαιρετικά και για όςο διάςτθμα ιςχφουν τα κατεπείγοντα μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID 

19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του δεν εφαρμόηονται τα 

ανωτζρω κριτιρια για τθν παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ για τισ απωλεςκείςεσ 

φορολογικζσ και τελωνειακζσ ρυκμίςεισ για τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 (α) για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα επιτθδευματίεσ, νομικά πρόςωπα ι νομικζσ 

οντότθτεσ μθ υπόχρεουσ ςε υποβολι διλωςθσ ΦΠΑ που  ζχουν μικρότερα 

ακακάριςτα ζςοδα κατά τουλάχιςτον 5% το φορολογικό ζτοσ 2020 ςε ςχζςθ με 

το φορολογικό ζτοσ 2019 ι για υπόχρεουσ ςε υποβολι διλωςθσ ΦΠΑ με 

μικρότερο κφκλο εργαςιϊν ΦΠΑ (Κωδ.312) κατά τουλάχιςτον 5% το φορολογικό 

ζτοσ 2020 ςε ςχζςθ με το φορολογικό ζτοσ 2019, 

(β) για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα μθ επιτθδευματίεσ που θ ςφμβαςθ 

εργαςίασ τουσ ανεςτάλθ για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα εντόσ του ζτουσ 

2020 ι 2021, λόγω των μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ COVID- 19, 

ςφμφωνα με το άρκρο δζκατο τρίτο τθσ από 14.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου (Αϋ 64), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο 3 του ν. 4682/2020 (Αϋ 76), 

το άρκρο 11 τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 68), 

όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ 83) και το άρκρο 68 του ν. 

4756/2020 (Α' 235), 
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(γ) για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα μθ επιτθδευματίεσ που εντάχκθκαν ςτον 

μθχανιςμό ενίςχυςθσ «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» ανεξαρτιτωσ χρονικοφ διαςτιματοσ εντόσ 

του ζτουσ 2020 ι 2021, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του ν.4690/2020 και το άρκρο 

123 του ν.4714/2020, 

(δ) για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα ιδιοκτιτεσ ακινιτων, οι οποίοι ζλαβαν 

μειωμζνο μίςκωμα εντόσ του 2020 ι 2021 και ζχουν αποηθμιωκεί κατόπιν 

ελζγχου των δθλϊςεων “COVID”, ςφμφωνα με το άρκρο δεφτερο τθσ από 

20.3.2020 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο 

1 του ν. 4683/2020, όπωσ αυτι προςτζκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 33 του ν. 

4753/2020 (Α' 227) και τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4690/2020 

(Α’ 104), όπωσ ιςχφουν μετά και τθν τροποποίθςι τουσ με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 54 του ν. 4758/2020 (Α’ 242). 

 2. Δεν υπάγονται ςτθ  ρφκμιςθ τθσ παροφςασ οφειλζτεσ που απζκτθςαν 

ακίνθτθ περιουςία από επαχκι αιτία το δωδεκάμθνο που προθγείται τθσ 

αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθν πάγια ρφκμιςθ τθσ παροφςασ, εφόςον το τίμθμα  

υπερβαίνει το 40 % του ςυνολικοφ υπολοίπου προσ καταβολι τθσ 

απολεςκείςασ ρφκμιςθσ. Οι οφειλζτεσ που αιτοφνται τθν υπαγωγι τουσ ςτθν εν 

λόγω ρφκμιςθ οφείλουν να αναγράψουν επί τθσ αίτθςισ τουσ είτε ότι δεν 

απζκτθςαν ακίνθτθ περιουςία από επαχκι αιτία το δωδεκάμθνο που 

προθγείται τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ είτε το τίμθμα ςτθν περίπτωςθ απόκτθςθσ 

ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 

Άρθρο 3 

Τποβολή Αίτηςησ  

 Θ αίτθςθ για υπαγωγι ςτθν πάγια ρφκμιςθ του ν. 4152/2013 κατά τισ 

διατάξεισ τθσ δεφτερθσ ευκαιρίασ τθσ παρ.7 του άρκρου 43 του ν.4646/2019 

υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ για όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που αυτό υποςτθρίηεται τεχνικά. Εξαιρετικά και ςε περίπτωςθ που 

υφίςταται αδυναμία διαδικτυακισ υποςτιριξθσ, θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτθ 

ΑΔΑ: 6Ι5Α46ΜΠ3Ζ-Ζ2Β



9 

 

Δ.Ο.Τ. ι Ελεγκτικό Κζντρο ι Σελωνείο ι άλλθ Τπθρεςία τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ο Προϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν 

επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. Θ αίτθςθ για ρφκμιςθ επζχει κζςθ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986.  

                                                                                                                                             

Άρθρο 4 

Λοιπά ςτοιχεία τησ ρφθμιςησ 

α. ε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ πάγιασ ρφκμιςθσ του ν. 4152/2013, κατά τισ 

διατάξεισ τθσ δεφτερθσ ευκαιρίασ τθσ παρ.7 του άρκρου 43 του ν.4646/2019, 

δεν εφαρμόηεται θ υποπερ. γϋ τθσ περ. 1 τθσ υποπ. Α2 τθσ παρ. Α του πρϊτου 

άρκρου του ν.4152/2013. 

β. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α 

του πρϊτου άρκρου του ν.4152/2013, όπωσ ιςχφουν.            

          

Θ ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ανωτζρω Απόφαςθσ αρχίηει 15 (δζκα πζντε) θμζρεσ 

από τθν δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

     Ο  ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ 
2. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 
3. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
4. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γραφείο  Τπουργοφ Οικονομικϊν 
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 
3. Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ 
4. Αυτοτελζσ Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 
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5. Γραφείο Γενικισ Γραμματείασ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο  Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 
3.  Δ/νςθ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
4.  Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
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