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ΘΔΜΑ: «Καθοριζμός διαδικαζίας αποπληρωμής ηων εκκαθαριζμένων ή μη,
εκκρεμών επιζηροθών (tax refund arrears) ζηοσς δικαιούτοσς »
ην λ. 4046/2012 πξνβιέπεηαη ε άκεζε ππνρξέσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ λα
πξνζδηνξίζεη ηηο «ιεμηπξφζεζκεο εθθξεκείο επηζηξνθέο» θαη λα ζέζεη αξρέο γηα ηε
δηεθπεξαίσζή ηνπο (Παξάξηεκα V_2 λ. 4046/2012). Πξνθεηκέλνπ ε ζπγθεθξηκέλε
ππνρξέσζε λα πινπνηεζεί κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεη θαη ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, θξίζεθε ζθφπηκν νη «εθθξεκείο» επηζηξνθέο λα δηαθξηζνχλ ζε δχν
θαηεγνξίεο κε δηαθξηηέο αληίζηνηρα δηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο θαη παξαθνινχζεζεο, ήηνη:
Α. Δπιζηροθές για ηις οποίες έτει εκδοθεί και εκκαθαριζηεί ηο ζτεηικό ΑΦΔΚ.
ηελ θαηεγνξία απηή ζα πεξηιακβάλνληαη πνζά πνπ αθνξνχλ δειψζεηο ή αηηήζεηο
επηζηξνθήο, θαηά πεξίπησζε, γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί ΑΦΔΚ θαη έρεη εθθαζαξηζηεί ε
απαίηεζε.
Β. Δπιζηροθές για ηις οποίες δεν έτει πραγμαηοποιηθεί εκκαθάριζη ηων ζτεηικών
αιηήζεων.
ηελ θαηεγνξία απηή ζα πεξηιακβάλνληαη πνζά πνπ αθνξνχλ δειψζεηο ή αηηήζεηο
επηζηξνθήο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί ΑΦΔΚ ή απηφ πνπ έρεη εθδνζεί δελ έρεη
εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.
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Α΄ Καηηγορία
Καθοριζμός διαδικαζίας επιζηροθών για ηις οποίες έτει εκδοθεί και έτει εκκαθαριζηεί
ηο ζτεηικό ΑΦΔΚ.
Η δηαδηθαζία πνπ ζα ηεξείηαη γηα ηηο επηζηξνθέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρεη σο αθνινχζσο:
1. Δθφζνλ ν δηθαηνχρνο ηεο επηζηξνθήο έρεη νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην, ην ΑΦΔΚ εμνθιείηαη
ζπκςεθηζηηθά απηεπαγγέιησο απφ ηε Γ.Ο.Τ.
2. Δθφζνλ ν δηθαηνχρνο δελ έρεη νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην, ή ππνιείπεηαη πνζφ πξνο
επηζηξνθή κεηά ηνλ απηεπάγγειην ζπκςεθηζκφ ησλ νθεηιψλ ηνπ, ηφηε:
α) Πξνθεηκέλνπ γηα ΑΦΔΚ επηζηξνθήο θάησ ησλ 300.000 επξψ, απνζηέιιεηαη ζε απηφλ
ενηός δέκα (10) ημερών από ηην εκκαθάριζη ηοσ ΑΦΔΚ ζρεηηθή εηδνπνίεζε,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζεη ζηε Γ.Ο.Τ. γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ πξνζθνκίδνληαο ηα
νξηδφκελα ζηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1140/ 8.12.2006 δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. Η απνπιεξσκή
ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ πξνο επηζηξνθή πνζψλ πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα απφ ηε Γ.Ο.Τ.
κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δλαιιαθηηθά ζε
πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηε Γ.Ο.Τ. ηνλ αξηζκφ ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα κεηαθεξζεί ην πξνο επηζηξνθή πνζφ, ηφηε απηφ
πηζηψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
πξνζθφκηζεο ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ.
β) Πξνθεηκέλνπ γηα ΑΦΔΚ επηζηξνθήο άλσ ησλ 300.000 επξψ, γηα ηελ πιεξσκή ησλ
νπνίσλ απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ (ή ην εθάζηνηε
εμνπζηνδνηνχκελν απφ απηφλ φξγαλν), ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ λ. 3220/2004, ε
απνπιεξσκή ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ πξνο επηζηξνθή πνζψλ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ην
πνιχ δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εθθαζάξηζεο ηνπ ΑΦΔΚ. Αλαιπηηθφηεξα ε
Γ.Ο.Τ. εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εθθαζάξηζεο ηνπ ΑΦΔΚ δηαβηβάδεη ην
ζρεηηθφ θάθειν γηα έγθξηζε ζηελ Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ ε νπνία ηνλ αμηνινγεί
θαη ηνλ πξνσζεί ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα έγθξηζε. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ
ππνγεγξακκέλνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ ε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ ηνλ απνζηέιιεη
ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. εληφο πέληε (5) εκεξψλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ζηνλ
δηθαηνχρν. Η αξκφδηα Γ.Ο.Τ. νθείιεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ θαθέινπ λα
απνζηείιεη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηνλ δηθαηνχρν πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζεη ζηε Γ.Ο.Τ. γηα
ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ, πξνζθνκίδνληαο ηα νξηδφκελα ζηελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1140/8.12.2006
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηνλ αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα
κεηαθεξζεί ην πξνο επηζηξνθή πνζφ. Σν πνζφ πηζηψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ εληφο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ.
3. Η εμφθιεζε ησλ εθθξεκψλ επηζηξνθψλ, ελ γέλεη, γίλεηαη θαηά ζεηξά απφιπηεο ρξνληθήο
πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ηελ εκεξνκελία εθθαζάξηζεο ηνπ ΑΦΔΚ, κε φζα έρνπλ
εθθαζαξηζηεί παιαηφηεξα λα πξνεγνχληαη.
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Β΄ Καηηγορία
Καθοριζμός διαδικαζίας επιζηροθών για ηις οποίες δεν έτει εκκαθαριζηεί ηο ζτεηικό
ΑΦΔΚ.
Η δηαδηθαζία πνπ ζα ηεξείηαη ελ πξνθεηκέλσ γηα ηηο ηξεηο βαζηθέο επηζηξνθέο θφξνπ, ήηνη
ΦΠΑ, Δηζνδήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ, έρεη σο αθνινχζσο:
Γιαδικαζία επιζηροθής Φ.Π.Α.
1. Γηα ηηο εθθξεκείο αηηήζεηο επηζηξνθψλ Φ.Π.Α. πξνσζείηαη άκεζα ε αμηνιφγεζή ηνπο ζε
θεληξηθφ επίπεδν απφ ηε Γ.Γ.Π.., κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ησλ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε
επηζηξνθή πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Α.Τ.Ο.
ΠΟΛ 1090/2012. ην πιαίζην απηφ απνζηέιινληαη ζηηο Γ.Ο.Τ. ειεθηξνληθά αξρεία κε ηηο
αηηήζεηο ησλ νπνίσλ ε επηζηξνθή δηελεξγείηαη άκεζα ρσξίο έιεγρν θαζψο θαη γηα απηέο
πνπ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ειέγρνπ πξηλ ηελ επηζηξνθή.
2. Σν ζρεηηθφ ΑΦΔΚ εθδίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ
ηελ απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηζηξνθή δηελεξγείηαη
ρσξίο έιεγρν. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη έιεγρνο απηφο νινθιεξψλεηαη εληφο δχν
(2) κελψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ελψ ην ΑΦΔΚ εθδίδεηαη εληφο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο (φπνπ απαηηείηαη) θαη ε
έθδνζε ηνπ ΑΦΔΚ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κε βάζε ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο.
3. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νξζή απεηθφληζε ησλ εθθξεκψλ επηζηξνθψλ, νη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ.
ππνρξενχληαη λα θαηαρσξνχλ άκεζα ζην ζχζηεκα TAXIS (ππνζχζηεκα Φ.Π.Α., επηινγή
«έιεγρνο-εηδνπνηήζεηο-απνξξίςεηο αηηήζεσλ») ηελ απφξξηςε ησλ αηηήζεσλ επηζηξνθήο
γηα ηηο νπνίεο ην αίηεκα έρεη απνξξηθζεί απφ ηελ ππεξεζία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ή έρεη
αλαθιεζεί απφ ηνλ θνξνινγνχκελν.
4. Γηα ηελ νξζή απεηθφληζε ησλ εθθξεκψλ επηζηξνθψλ απαηηείηαη επίζεο ε θαηαρψξεζε ησλ
αηηήζεσλ επηζηξνθήο Φ.Π.Α. ζην ζχζηεκα TAXIS, άκεζα κεηά απφ ηελ πξσηνθφιιεζή
ηνπο ζηε Γ.Ο.Τ.
Γιαδικαζία επιζηροθής Φόροσ Διζοδήμαηος
Α. Η δηαδηθαζία επηζηξνθήο θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα δειψζεηο
αηηήζεηο επηζηξνθήο θφξνπ, έρεη σο εμήο:

-

1. Η Γ.Γ.Π.. κε βάζε ηηο 1106485/6220/0016/ΠΟΛ./1275/27.11.2001, 1045647/2509/
0016/ΠΟΛ./1077/16.4.2003 θαη ΠΟΛ./1176/10.8.2012 Α.Τ.Ο., πνπ εθδφζεθαλ απφ ηε
Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ, γηα φζεο πεξηπηψζεηο δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
δηθαηνινγεηηθψλ πξνβαίλεη θαηφπηλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ ζηνπο απαξαίηεηνπο
ζπκςεθηζκνχο θαη επηζηξέθεη ζηνπο δηθαηνχρνο ην ηπρφλ ελαπνκέλνλ πνζφ εληφο 15
εκεξψλ απφ ηελ εθθαζάξηζε.
2. Γηα φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ, ε Γ.Γ.Π.. εθδίδεη θαη
απνζηέιιεη ζε θάζε Γ.Ο.Τ. θαηάζηαζε επηζηξνθψλ γηα επεμεξγαζία θαη έιεγρν ηνπ
επηζηξεπηένπ πνζνχ. Ο έιεγρνο ηεο θάζε θαηάζηαζεο επηζηξνθψλ γηα επεμεξγαζία
πξέπεη λα ηειεηψλεη ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο.
3. α) Μεηά ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο, γηα φζνπο θνξνινγνχκελνπο έρνπλ πξνζθνκίζεη ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ε Γ.Ο.Τ. απνζηέιιεη θαηάζηαζε ζηε Γ.Γ.Π.., ψζηε λα
επηζηξαθεί ν θφξνο ζηνπο δηθαηνχρνπο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ.
β) Γηα φζνπο θνξνινγνχκελνπο δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα
έιεγρν εληφο δέθα (10) εκεξψλ, νη Γ.Ο.Τ. πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηε επηζηξνθή ησλ
πνζψλ θαινχλ απηνχο εθ λένπ φπσο πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά απηά ην αξγφηεξν
εληφο κελφο. Δθφζνλ απηά πξνζθνκηζζνχλ νη Γ.Ο.Τ., εθδίδνπλ ΑΦΔΚ επηζηξνθήο θαη
αθνινπζείηαη ε νξηδφκελε δηαδηθαζία ηεο Α΄ θαηεγνξίαο.
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Δθφζνλ απηά δελ πξνζθνκηζζνχλ έγθαηξα απφ ηνλ δηθαηνχρν, ε Γ.Ο.Τ. πιένλ δελ έρεη
ππνρξέσζε γηα εθ λένπ εηδνπνίεζε ηνπ δηθαηνχρνπ.
4. Γηα πεξηπηψζεηο αξρηθψλ θαη ηξνπνπνηεηηθψλ δειψζεσλ παξειζφλησλ
ηξνπνπνηεηηθψλ δειψζεσλ ηξέρνληνο έηνπο, ε Γ.Γ.Π.. απνζηέιιεη
εθθαζαξηζκέλα ΑΦΔΚ γηα ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο. ηε πεξίπησζε
εθθαζάξηζή ηνπο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, απφ ηηο Γ.Ο.Τ. θαη
νξηδφκελε δηαδηθαζία ηεο Α΄ θαηεγνξίαο.

εηψλ θαζψο θαη
ζηηο Γ.Ο.Τ. κε
απηή γίλεηαη ε
αθνινπζείηαη ε

Β. Η δηαδηθαζία επηζηξνθήο θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ-εηαηξεηψλ γηα δειψζεηο
απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη επηζηξνθή θφξνπ έρεη σο εμήο:
1. Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 2238/1994, γίλεηαη άκεζα θαη ε
εθθαζάξηζε απηήο.
2. ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ πξνθχςεη επηζηξνθή θφξνπ, ελεκεξψλεηαη απηφκαηα ην ππάξρνλ
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ψζηε φιεο νη Γ.Ο.Τ. λα γλσξίδνπλ ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ δηθαηνχληαη επηζηξνθήο.
3. Σέινο, αθνχ ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πξνβεί γηα θάζε πεξίπησζε ζηνλ έιεγρν φισλ ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν παξαζηαηηθψλ, πξνβαίλεη άκεζα ζηελ έθδνζε ΑΦΔΚ θαη
ηελ εθθαζάξηζε απηνχ. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε νξηδφκελε δηαδηθαζία ηεο Α΄
θαηεγνξίαο.
Γιαδικαζία επιζηροθής Φόρων Κεθαλαίοσ
Ωο πξνο ηηο επηζηξνθέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθθαζάξηζε ησλ ζρεηηθψλ
αηηήζεσλ - δειψζεσλ:
1. ηε θνξνινγία θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 84 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ, Γνληθψλ Παξνρψλ (ν νπνίνο
θπξψζεθε κε ην λ.2961/2001), δειαδή ε έθπησζε ελεξγείηαη νίθνζελ απφ ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ή κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, κφιηο απνθηεζεί ν ηίηινο θαη
πάλησο ην αξγφηεξν κέζα ζην επφκελν έηνο απφ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ.
2. ηηο θνξνινγίεο κεηαβηβάζεσλ αθηλήησλ, Δ.Σ.ΑΚ. (Δηδηθφ Σέινο Αθηλήησλ), Φ.Α.Π. (Φφξν
Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο), θαη Δ.Φ.Α. (Δηδηθφ Φφξν Αθηλήησλ) ε έθπησζε ελεξγείηαη απφ ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. κφιηο απνθηεζεί ν ηίηινο θαη πάλησο ην αξγφηεξν κέζα ζην
επφκελν έηνο απφ ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ, αθνχ πξνεγεζεί απφ ην δηθαηνχρν ε ππνβνιή
αίηεζεο, πνπ επέρεη ζέζε δήισζεο, ή δήισζε, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ.
(λ. 2238/1994).
ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη πξνο παξαγξαθή
εθθξεκείο ππνζέζεηο θαη νη ππνζέζεηο - εθθαζαξίζεηο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο
ππεξεζίαο.
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ΑΔΑ: ΒΕ26Η-5Ν1
Δπιζήμανζη
Γηα ηελ νξζή απεηθφληζε ησλ εθθξεκψλ επηζηξνθψλ θαη ηελ αμηφπηζηε εμαγσγή αλαθνξψλ
απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TAXIS, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε παξαθνινχζεζε
ησλ ππνζέζεσλ (κε ή ρσξίο ΑΦΔΚ) πνπ παξαγξάθνληαη θαη ε απφξξηςή ηνπο ζην ζχζηεκα
TAXIS ζε ηαθηηθή βάζε απφ ηηο Γ.Ο.Τ. (ψζηε λα κελ εκθαλίδνληαη σο εθθξεκείο).
Δηδηθά γηα ηηο πθηζηάκελεο αηηήζεηο επηζηξνθήο ζα πξέπεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε
ιήςε ηεο παξνχζαο, νη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. λα θαηαρσξήζνπλ ζην ζχζηεκα TAXIS:
α) Σηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί θαη ελδερνκέλσο δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί.
β) Σελ απφξξηςε ησλ αηηήζεσλ επηζηξνθήο γηα ηηο νπνίεο ην αίηεκα έρεη απνξξηθζεί απφ ηελ
ππεξεζία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ή έρεη αλαθιεζεί απφ ηνλ θνξνινγνχκελν, ή έρεη
παξαγξαθεί.
γ) Σα Α.Φ.ΔΚ. πνπ έρνπλ παξαγξαθεί.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Γ. ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1) Όλερ οι Γ.Ο.Υ.
2) Γ/νζη Δθαπμογών Η/Υ Γ30
Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

1)
2)
3)
4)

Γενική Γ/νζη Οικ. Δπιθεώπηζηρ
Γ/νζη Δπιθεώπηζηρ Υπηπεζιών
Γενική Γ/νζη ΚΔΠΥΟ
Γ/νζη Πποϋπολογιζμού Γενικήρ Κςβέπνηζηρ (ππώην Γ20η)

Β. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1) Γπαθείο Υποςπγού Οικονομικών, κος Γ. Σηοςπνάπα
2) Γπαθείο κ. Αναπλ. Υποςπγού Οικονομικών, κος Φπ. Σηαϊκούπα
3) Γπαθείο κ. Υθςποςπγού Οικονομικών, κος Γ. Μαςπαγάνη
4) Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμ. Γημοζίων Δζόδων
5) Γπαθείο κ. Γεν. Γ/νηή Φοπολογικών Δλέγσων & Δίζππαξηρ Γημοζίων Δζόδων
6) Γπαθείο κ. Γεν. Γ/νηή Φοπολογίαρ
7) Γ/νζη 12η Φοπολογίαρ Διζοδήμαηορ, Τμήμαηα Α’ , Β’
8) Γ/νζη 13η Φοπολογίαρ Κεθαλαίος
9) Γ/νζη 14η ΦΠΑ (10)
10) ΓΠΔΙΣ , Τμήμαηα Α’ , Β’, Γ’, Γ’, Γπαμμαηεία
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