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Θέμα: «Γιεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 26 ηος
ν.4172/2013 ζε πεπίπηωζη κήπςξηρ ηος οθειλέηη ζε πηώσεςζη ή ςπαγωγήρ αςηού
ζε πποπηωσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ»
Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην
πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξώηνπ Κεθαιαίνπ (άξζξα 1 επ.) ηνπ λ.3588/2007
(Πησρεπηηθόο Κώδηθαο, ΠηΚ) ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ελόο πξνζώπνπ ζε
πηώρεπζε. Δηδηθόηεξα:
(α) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ΠηΚ νξίδεηαη όηη ε πηώρεπζε θεξύζζεηαη
κεηά από αίηεζε πηζησηή πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, θαζώο θαη κεηά από αίηεζε ηνπ
εηζαγγειέα πξσηνδηθώλ, εθόζνλ ηνύην δηθαηνινγείηαη από ιόγνπο δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο,
ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΠηΚ νξίδεηαη όηη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο γηα θήξπμε ηνπ νθεηιέηε ζε πηώρεπζε, ν πξόεδξνο ηνπ αξκόδηνπ θαηά ην άξζξν 4
ΠηΚ δηθαζηεξίνπ, δηθάδνληαο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ (άξζξα 682
επ. Κ.Πνι.Γ.), κεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δηαηάμεη
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όπνην κέηξν θξίλεη αλαγθαίν γηα λα απνηξαπεί θάζε επηδήκηα γηα ηνπο πηζησηέο κεηαβνιή
ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε ή κείσζε ηεο αμίαο ηεο, κέρξη λα δεκνζηεπζεί ε Απόθαζε επί
ηεο αίηεζεο γηα θήξπμε ηεο πηώρεπζεο. Ο πξόεδξνο κπνξεί, ηδίσο, λα απαγνξεύζεη
νπνηαδήπνηε δηάζεζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ από ηνλ νθεηιέηε ή πξνο απηόλ, λα δηαηάμεη
ηελ αλαζηνιή ησλ αηνκηθώλ δηώμεσλ ησλ πηζησηώλ, λα νξίζεη κεζεγγπνύρν.
(β) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ΠηΚ νξίδεηαη όηη ν πησρεπηηθόο
πηζησηήο, όπσο απηόο νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, κπνξεί λα επηδηώμεη ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεώλ ηνπ κόλν κέζσ ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηόο εάλ ζηνλ
Κώδηθα απηό νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, θαη, επηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
25 ηνπ ίδηνπ σο άλσ Κώδηθα νξίδεηαη όηη κε επηθύιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 26
(«Ρπζκίζεηο γηα ηνπο ελέγγπνπο πηζησηέο)»,

από

ηελ θήξπμε

ηεο πηώρεπζεο

αλαζηέιινληαη απηνδηθαίσο όια ηα αηνκηθά θαηαδησθηηθά κέηξα ησλ πηζησηώλ θαηά ηνπ
νθεηιέηε πξνο ηθαλνπνίεζε ή εθπιήξσζε πησρεπηηθώλ απαηηήζεώλ ηνπο. Ηδίσο
απαγνξεύεηαη

ε

έλαξμε

ή

ζπλέρηζε

ηεο

αλαγθαζηηθήο

εθηέιεζεο,

ε

άζθεζε

αλαγλσξηζηηθώλ ή θαηαςεθηζηηθώλ αγσγώλ, ε ζπλέρηζε ησλ δηθώλ επ’ απηώλ, ε άζθεζε ή
εθδίθαζε έλδηθσλ κέζσλ, ε έθδνζε πξάμεσλ δηνηθεηηθήο ή θνξνινγηθήο θύζεσο, ή ε
εθηέιεζε ηνπο ζε ζηνηρεία ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο.
2. Αθόκε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Έθηνπ Κεθαιαίνπ (άξζξα 99 επ.) ηνπ Πησρεπηηθνύ
Κώδηθα ξπζκίδεηαη ε πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη ζεζπίδεηαη εηδηθό
λνκνζεηηθό πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία απηή έλαληη
ησλ πηζησηώλ ηεο. Δηδηθόηεξα:
(α) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ΠηΚ, όπσο ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη από
ηελ θαηάζεζε ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο πξνο επηθύξσζε θαη κέρξη ηελ έθδνζε
απόθαζεο από ην πησρεπηηθό δηθαζηήξην γηα ηελ επηθύξσζε ή κε ηεο ζπκθσλίαο
εμπγίαλζεο, αλαζηέιινληαη απηόκαηα ηα κέηξα, εθθξεκή ή κε, αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο
αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ
γελλεζεί πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο.
(β) Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106α ΠηΚ, όπσο ηζρύνπλ, ην
πησρεπηηθό δηθαζηήξην ή θαηά πεξίπησζε ν πξόεδξόο ηνπ, κε απόθαζε πνπ ιακβάλεηαη
θαηόπηλ αηηήζεσο νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη δηθάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ησλ
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αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, δύλαηαη, κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο επηθύξσζεο ηεο
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο, λα δηαηάμεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν από ηα πξνβιεπόκελα ζην
άξζξν 10 ΠηΚ πξνιεπηηθά κέηξα. Σα κέηξα απηά θαηαιακβάλνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ
γελλεζεί πξηλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηθύξσζεο θαη κπνξνύλ λα ηζρύνπλ κέρξη
ηελ έθδνζε απόθαζεο επί ηεο αίηεζεο επηθύξσζεο.
Σα δεηήκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο είλαη αληίζηνηρα κε απηά πνπ
ξπζκίδνληαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ΠηΚ, όπσο απηέο ίζρπαλ πξηλ ηελ
ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4446/2016.
(γ) ύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106γ ΠηΚ, από ηελ επηθύξσζή ηεο, ε
ζπκθσλία εμπγίαλζεο δεζκεύεη ην ζύλνιν ησλ πηζησηώλ, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ
ξπζκίδνληαη από απηή, αθόκε θαη αλ δελ είλαη ζπκβαιιόκελνη ή δελ ςήθηζαλ ππέξ ηεο
ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο. Γελ δεζκεύνληαη πηζησηέο νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ γελλήζεθαλ
κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο πνπ επηθπξώλεη ηε ζπκθσλία εμπγίαλζεο.
3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013 παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα
έθπησζεο, γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο, ησλ πξνβιέςεσλ γηα απόζβεζε επηζθαιώλ
απαηηήζεσλ αλάινγα κε ην πνζό ηεο απαίηεζεο θαη ην ρξόλν πνπ παξακέλεη
αλείζπξαθηε, εθόζνλ έρνπλ αλαιεθζεί νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ
δηθαηώκαηνο είζπξαμεο.
4. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη
απαίηεζε δύλαηαη λα δηαγξαθεί γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο κόλνλ εθόζνλ πιεξνύληαη
ζσξεπηηθά νη εμήο πξνϋπνζέζεηο:
α) έρεη πξνεγνπκέλσο εγγξαθεί πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νθεηιή σο έζνδν,
β)

έρεη

πξνεγνπκέλσο

δηαγξαθεί

από

ηα

βηβιία

ηνπ

θνξνινγνύκελνπ

θαη

γ) έρνπλ αλαιεθζεί όιεο νη θαηά λόκν ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηεο απαίηεζεο.
5. Όπσο

δηεπθξηλίζηεθε

κε

ηελ

ΠΟΛ.1056/2015

εγθύθιην,

κε

ηελ

νπνία

θνηλνπνηήζεθαλ νη σο άλσ δηαηάμεηο, κε ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ σο άλσ πεξ. γ’ «θαηά
λόκν ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηεο απαίηεζεο» ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη όηη ε ζρεηηθή
απαίηεζε είλαη αλεπίδεθηε είζπξαμεο, δειαδή όηη ν νθεηιέηεο είλαη πξάγκαηη αθεξέγγπνο.
Ζ αθεξεγγπόηεηά ηνπ κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη, κεηαμύ άιισλ, από ηε ζπκθσλία
εμπγίαλζεο πνπ επηθπξώλεηαη από ην πησρεπηηθό δηθαζηήξην ζύκθσλα κε ην έθην
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Κεθάιαην ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθα, κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη, κεηαμύ άιισλ, θαη ε
κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηώλ έλαληη ηεο επηρείξεζεο (παξ. 5 πεξ. δ’) θαζώο θαη
από επίζεκνπο ηζνινγηζκνύο από ηνπο νπνίνπο πξνθύπηεη όηη ε επηρείξεζε απηή δελ έρεη
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (αθίλεηα, πάγηα, ρξεόγξαθα θιπ.) γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο νθεηιέηεο
ζε πεξίπησζε επηρείξεζεο πνπ θεξύζζεηαη ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο. ηελ πεξίπησζε
απηή δελ απαηηείηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο πηώρεπζεο. Δπνκέλσο, ε
θήξπμε ηνπ νθεηιέηε ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο ιόγσ παύζεο πιεξσκώλ δελ επηθέξεη
από κόλε ηεο απόζβεζε ηεο απαίηεζεο (παξ. 5 πεξ. ε’).
6. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξέρνληαη νη αθόινπζεο νδεγίεο σο πξνο ηε θνξνινγηθή
κεηαρείξηζε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ θαηά νθεηιεηώλ πνπ είηε έρνπλ ππαρζεί ζε
πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο είηε έρνπλ θεξπρζεί ζε πηώρεπζε:
(Α) ρεκαηηζκόο πξνβιέςεσλ
ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα θήξπμε ηνπ νθεηιέηε ζε πηώρεπζε ή γηα ππαγσγή
ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ζύκθσλα κε ηνλ ΠηΚ, ζε πεξίπησζε πνπ ν πηζησηήο δελ είρε
ήδε ζρεκαηίζεη πξόβιεςε γηα ην πνζό ηεο επηζθαινύο απαίηεζεο κε βάζε ηηο ελέξγεηεο
πνπ είρε αλαιάβεη θαηά ην παξειζόλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο, απηόο
κπνξεί λα ζρεκαηίζεη θνξνινγηθά αλαγλσξίζηκε πξόβιεςε επηζθαινύο απαίηεζεο, θαηά
ηνλ ρξόλν θαηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζην δηθαζηήξην, εθόζνλ πιεξνύληαη νη
πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, πιελ ηεο πξνϋπόζεζεο
αλάιεςεο θαηάιιεισλ ελεξγεηώλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο,
δεδνκέλνπ όηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠηΚ θαη ηδίσο ηα άξζξα 10, 25, 106 θαη 106α απηνύ,
ζεζπίδεηαη εηδηθό πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο επηρείξεζεο από ηνπο πηζησηέο ηόζν ζε
πεξίπησζε αίηεζεο θήξπμήο ηεο ζε πηώρεπζε όζν θαη ζε πεξίπησζε αίηεζεο ππαγσγήο
ηεο ζε πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Δηδηθά ζε πεξίπησζε αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ
νθεηιέηε ζε πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ην πνζό ηεο θαηά ηα αλσηέξσ
ζρεκαηηζζείζαο πξόβιεςεο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζό
θαηά ην νπνίν κεηώλεηαη ε απαίηεζε κε βάζε ηελ αίηεζε ππαγσγήο ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο.
Σα αλσηέξσ ηεινύλ ππό ηελ επηθύιαμε ηνπ πεξηνξηζκνύ πνπ ηίζεηαη ζην ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013.
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ε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ηεο απαίηεζεο γηα ην νπνίν ζρεκαηίζζεθε ε πξόβιεςε
ηειηθά εηζπξαρζεί, ε ζρεκαηηζζείζα πξόβιεςε ζα αλαθηεζεί άκεζα κε ηε κεηαθνξά ηνπ
ζρεηηθνύ πνζνύ ζηα θέξδε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
λ.4172/2013.
(Β) Γηαγξαθή απαηηήζεσλ
ε πεξίπησζε επηθύξσζεο από ην πησρεπηηθό δηθαζηήξην ηεο ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο
ε νπνία πξνβιέπεη, κεηαμύ άιισλ, ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηώλ έλαληη ηεο
επηρείξεζεο θαη εθόζνλ, πξηλ από ηελ επηθύξσζή ηεο, δελ είρε ζρεκαηηζζεί πξόβιεςε γηα
ην πνζό ηεο επηζθαινύο απαίηεζεο πνπ κεηώλεηαη βάζεη ηεο ζπκθσλίαο (ή είρε
ζρεκαηηζζεί κηθξόηεξε πξόβιεςε), νη πηζησηέο, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ θαιύπηνληαη
από ηε ζπκθσλία, κπνξνύλ λα δηαγξάςνπλ νξηζηηθά ην κέξνο ηεο απαίηεζεο πνπ
θαιύπηεηαη από ηε ζπκθσλία θαη λα εθπέζνπλ ην ζρεηηθό πνζό από ηα αθαζάξηζηα έζνδα
ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ επηθπξώλεηαη ε ζπκθσλία εμπγίαλζεο από ην
πησρεπηηθό δηθαζηήξην κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013. Ωο πξνο ην
πνζό ηεο κείσζεο πνπ θαιύπηεηαη από ηηο ήδε ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο εθαξκόδνληαη
νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013.
Οκνίσο, δύλαηαη λα δηαγξαθεί νξηζηηθά, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
λ.4172/2013, ην κέξνο ηεο απαίηεζεο θαηά πησρήο εηαηξείαο πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθε από
ηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία, ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ είρε ζρεκαηίζεη
πξνεγνπκέλσο πξόβιεςε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ γηα ην πνζό απηό.
Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ θαη γηα ην κέξνο ηεο δηαγξαθείζαο απαίηεζεο πνπ αθνξά ζην
πνζό ηνπ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ην νπνίν ε επηρείξεζε απέδσζε ζην Γεκόζην
ρσξίο σζηόζν λα ην εηζπξάμεη από ηνλ πειάηε ηεο, εθόζνλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.2859/2000 δελ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα κείσζεο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη επηζηξνθήο
ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηηο ζρεηηθέο πξάμεηο (ζρεη. ε ΠΟΛ.1113/2015 εγθύθιηνο).

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο

3.

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

4.

Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Δ΄

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’, (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’,

ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
2.

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ., Πι.
Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα
3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),

Βνπιήο 7 – Σ.Κ. 105 62 ΑΘΖΝΑ
4. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
5. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
6. ΔΒ ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληώλ, Ξελνθώληνο 5, Σ.Κ. 105 57, Αζήλα
7. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΕΔΠΟ & ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ, Κεθηζίαο 280, Σ.Κ. 152 32,
Υαιάλδξη
8. ΦΡΖΛΑΝΣ ΚΑΜΠΗΝΑ ΔΛΛΑ Α.Δ., Νηθ. Εεθάθνπ 18 & Κ. Καξακαλιή , Σ.Κ. 151 25,
Μαξνύζη
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.

2.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

3.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

4.

Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο
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5.

Γ/λζε Δηζπξάμεσλ

6.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’, Β’
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