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Α Π Ο Φ Α  Η  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Τισ διατάξεισ: 

α) των παραγράφων 5 και 6 του άρκρου 39α του Κϊδικα Φ.Ρ.Α. «Κφρωςθ του ν. 2859/ 2000» (ΦΕΚ Αϋ 

248/07-11-2000), όπωσ ιςχφουν,     

β) του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 

4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 

διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 94/27.05.2016) και ειδικότερα των 

άρκρων 1,2,13,14,17 και 41, όπωσ ιςχφουν, 

γ) του άρκρου 199α τθσ Οδθγίασ 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2006, ςχετικά με το 

κοινό ςφςτθμα φόρου προςτικζμενθσ αξίασ (L 347/11-12-2006), όπωσ ιςχφει, 

δ) τθσ αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1036960 ΕΞ/10.03.2017 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Βϋ968/22.03.2017), όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει. 

http://www.aade.gr/
http://www.aade.gr/
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2. Τθν αρικ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Βϋ130/28.1.2013 και Βϋ372/19.2.2013) Απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό 

Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν», όπωσ ιςχφει, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016, όπωσ ιςχφουν. 

3. Τθν αρικ. 1 τθσ 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και 

διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 

Οικονομικϊν, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 41 

του ν. 4389/2016 και τθν αρικ. 39/3 απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. τθσ 30.11.2017 

(ΦΕΚ 689 /20-12-2017 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων». 

4. Τθν ανάγκθ να τεκεί ςε λειτουργία θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία για τθν επιβεβαίωςθ τθσ 

ιδιότθτασ του «αγοραςτι» ωσ υποκειμζνου με δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου των ειςροϊν του, ςτα 

πλαίςια εφαρμογισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 39α του Κϊδικα Φ.Ρ.Α.(ν. 2859/2000). 

5. Το γεγονόσ ότι, από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του 

προχπολογιςμοφ τθσ Ανεξάρτθτθσ  Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε). 

 

Αποφαςίηουμε: 

 
Τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ θλεκτρονικισ/διαδικτυακισ υπθρεςίασ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ ιδιότθτασ 
του «αγοραςτι» ωσ υποκειμζνου με δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου των ειςροϊν του, ςτα πλαίςια 
εφαρμογισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 39α του Κϊδικα Φ.Ρ.Α.(ν. 2859/2000). 
 

Άρκρο 1 
Πεδίο Εφαρμογισ 

Θ θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία μπορεί να χρθςιμοποιείται τόςο για τισ ςυναλλαγζσ ςτα φυςικά 
όςο και ςτα θλεκτρονικά καταςτιματα (e-shop). Θ χριςθ τθσ εξαντλεί τθν ευκφνθ του πωλθτι ςχετικά 
με τθν επιβεβαίωςθ τθσ ιδιότθτασ του αγοραςτι ωσ υποκειμζνου με δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου 
των ειςροϊν. 

Επιπλζον, ο πωλθτισ χρθςιμοποιεί τθν εν λόγω θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία για τθν 
επιβεβαίωςθ του δικαιϊματοσ τυχόν εκπροςϊπου του αγοραςτι να προβεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
ςυναλλαγι. 
 

Άρκρο 2 
Σρόποσ λειτουργίασ τθσ θλεκτρονικισ/διαδικτυακισ υπθρεςίασ 

 

1. Πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία 
 

Θ πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω υπθρεςία, που διατίκεται ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ ΑΑΔΕ 
(https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/yperesia-arthroy-39a) γίνεται με ηεφγοσ 
Ειδικϊν Κωδικϊν Ρρόςβαςθσ Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδεται ειδικά για τθ «Διαδικτυακι Τπθρεςία Άρκρου 
39α, Παρ.5 του Κϊδικα ΦΠΑ (ΠΟΛ 1150/29.9.2017)» από τθν Εφαρμογι Διαχείριςθσ Ειδικϊν Κωδικϊν. 
 
2. Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ/διαδικτυακισ υπθρεςίασ από τον αγοραςτι 

 

Ο αγοραςτισ ςυμπλθρϊνει/επιβεβαιϊνει ςτθν θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία βαςικά ςτοιχεία του 
ιδίου και τυχόν εκπροςϊπων του κατόπιν ςυγκατάκεςθσ αυτϊν, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
Γενικοφ Κανονιςμοφ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (GDPR) που κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αγοράςουν αντ’ 
αυτοφ αγακά του άρκρου 39α, παρ. 5.  
Τα βαςικά ςτοιχεία που ςυμπλθρϊνει/επιβεβαιϊνει είναι: ο Α.Φ.Μ., οι πζντε τελευταίοι χαρακτιρεσ 
του αρικμοφ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου (όπωσ αυτά ζχουν καταχωρθκεί ςτο Μθτρϊο του Taxis), θ 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/yperesia-arthroy-39a
https://www.aade.gr/sites/default/files/2018-07/eidikoi_kwdikoi_FAQs.pdf
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διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) και ο αρικμόσ κινθτοφ τθλεφϊνου του ιδίου 
(προαιρετικά) και των εκπροςϊπων του (υποχρεωτικά).  
Ο αγοραςτισ  κα πρζπει να ορίηει τον εαυτό του ωσ εκπρόςωπο ςτθν περίπτωςθ που επικυμεί  να 
πραγματοποιεί ο ίδιοσ αγορζσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ/διαδικτυακισ υπθρεςίασ. Ο αγοραςτισ 
αποφαςίηει επίςθσ εάν για τισ αγορζσ του κα απαιτείται ςυμπλθρωματικά και «κωδικόσ μιασ χριςθσ», 
που παρζχεται από τθν θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία. 
 

3. Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ/διαδικτυακισ υπθρεςίασ από τον πωλθτι-φυςικό κατάςτθμα 
 
3.1 Ο πωλθτισ φυςικοφ καταςτιματοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυναλλαγισ οφείλει να ηθτιςει από τον 
αγοραςτι τον ΑΦΜ του, κακϊσ και το δελτίο ταυτότθτασ ι το διαβατιριό του. Εφόςον θ ςυναλλαγι 
διενεργείται από τον αγοραςτι, κα πρζπει να ζχουν οριςτεί τα ςτοιχεία του ωσ εκπροςϊπου. Εφόςον θ 
ςυναλλαγι διενεργείται  από εκπρόςωπο του αγοραςτι, ο πωλθτισ υποχρεοφται να ηθτιςει από τον εν 
λόγω εκπρόςωπο το δελτίο ταυτότθτασ ι το διαβατιριό του κακϊσ και τον Α.Φ.Μ. του αγοραςτι που 
εκπροςωπεί. 

 

3.2 Ο πωλθτισ καταχωρεί τα ςτοιχεία που ηιτθςε από τον αγοραςτι ι τον εκπρόςωπό του ςτθν 
θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία, προκειμζνου να πιςτοποιιςει: α) τθν ιδιότθτα του αγοραςτι ωσ 
υποκείμενου με δικαίωμα ζκπτωςθσ, β) τθ δυνατότθτα του εκπροςϊπου να πραγματοποιιςει τθ 
ςυναλλαγι εκ μζρουσ του αγοραςτι. 

 

3.3 Εφόςον γίνει επιτυχισ επαλικευςθ των ανωτζρω ςτοιχείων, ο πωλθτισ καταχωρεί ςτθν 

θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία τα βαςικά ςτοιχεία τθσ ςυναλλαγισ (ςυνολικι ποςότθτα αγακϊν 

που πωλικθκαν με εφαρμογι του άρκρου 39α, ςυνολικι αξία των αγακϊν αυτϊν, και αξία Φ.Ρ.Α. που 

κα προζκυπτε για τα αγακά αυτά εάν δεν γίνονταν εφαρμογι του άρκρου 39α) και θ 

θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία παρζχει 9-ψιφιο μοναδικό αρικμό ςυναλλαγισ, τον οποίο ο 

πωλθτισ αναγράφει ςτο ςχετικό τιμολόγιο. 
 

4. Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ/διαδικτυακισ υπθρεςίασ από τον πωλθτι-θλεκτρονικό κατάςτθμα 
 

4.1 Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςθσ ο πωλθτισ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ φροντίηει οφτωσ ϊςτε ςτθν 
ιςτοςελίδα που παρζχεται από το κατάςτθμά του για τθν εκτζλεςθ τθσ θλεκτρονικισ παραγγελίασ να 
υπάρχουν κατ’ ελάχιςτον τα κάτωκι πεδία με τουσ εξισ  τίτλουσ: «ΑΦΜ αγοραςτι», «πζντε τελευταίοι 
χαρακτιρεσ ταυτότθτασ/ διαβατθρίου εκπροςϊπου» και «αρικμόσ κινθτοφ τθλεφϊνου εκπροςϊπου» 
ι/και «κωδικόσ μιασ χριςθσ εκπροςϊπου». Εφόςον θ ςυναλλαγι διενεργείται από τον αγοραςτι, κα 
πρζπει να ζχουν οριςτεί τα ςτοιχεία του ωσ εκπροςϊπου. 
 
4.2 Ρροκειμζνου να πιςτοποιθκεί θ ταυτότθτα του διενεργοφντοσ τθν θλεκτρονικι ςυναλλαγι, ο 
πωλθτισ οφείλει να επιβεβαιϊνει, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, τον κάτοχο του κινθτοφ 
τθλεφϊνου. Θ διαδικαςία επιβεβαίωςθσ - π.χ. μζςω αποςτολισ κωδικοφ ι κατόπιν τθλεφωνικισ κλιςθσ 
- τελεί υπό τθν ευχζρεια του πωλθτι. Εναλλακτικά μποροφν να χρθςιμοποιοφνται οι κωδικοί μιασ 
χριςθσ εφόςον ςχετικό πεδίο περιλαμβάνεται ςτθν ιςτοςελίδα του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. 
 
4.3 Μετά τθν επιτυχι επαλικευςθ των ανωτζρω καταχωρθκζντων ςτοιχείων, εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία που περιγράφθκε ςτθν περίπτωςθ που ο πωλθτισ διακζτει φυςικό κατάςτθμα κατά τα 
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 τθσ παροφςασ. 
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5. Ειδοποιιςεισ / Αποςτολι Μθνυμάτων 
 
Σε θμεριςια βάςθ, κα αποςτζλλεται ςτθ γραμματοκυρίδα του TAXISnet του αγοραςτι, του πωλθτι και 
του εκπροςϊπου, ειδικό μινυμα με τισ θμεριςιεσ νζεσ ςυναλλαγζσ ι τροποποιιςεισ αρχικϊν 
ςυναλλαγϊν αγακϊν που εμπίπτουν ςτθν παρ. 5 του άρκρου 39α. Το μινυμα κα καλφπτει το ςφνολο 
των ςυναλλαγϊν, είτε ζχουν γίνει ςε φυςικό, είτε ςε θλεκτρονικό κατάςτθμα. 
 
6. Ενζργειεσ/Τποχρεϊςεισ Πωλθτι 
 

6.1 Σε περίπτωςθ αδυναμίασ χριςθσ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ/διαδικτυακισ υπθρεςίασ ο πωλθτισ 
φζρει τθν ευκφνθ επιβεβαίωςθσ τθσ ιδιότθτασ του αγοραςτι ωσ υποκειμζνου με δικαίωμα ζκπτωςθσ, 
ηθτϊντασ από τον αγοραςτι κάκε πρόςφορο αποδεικτικό ςτοιχείο (π.χ. εκτφπωςη των «ςτοιχείων 
μητρώου» του, από την καρτέλα «προςωποποιημένη πληροφόρηςη» ςτο ςφςτημα TAXISnet με 
ημερομηνία εκτφπωςησ την τρέχουςα ή την προηγοφμενη μέρα τησ ςυναλλαγήσ). Επιπλζον, ελζγχει τα 
ςτοιχεία ταυτοπροςωπίασ αυτοφ (ταυτότθτα ι διαβατιριο) ϊςτε να αποφεφγεται θ μθ νόμιμθ χριςθ  
του ςυςτιματοσ από πρόςωπα που δεν είναι υποκείμενα με δικαίωμα ζκπτωςθσ (π.χ. ιδιϊτεσ), κακϊσ 
και εάν ο αρικμόσ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου που προςκομίςτθκε ανικει ςτον αγοραςτι. Τυχόν 
εκπρόςωποι του αγοραςτι οφείλουν να προςκομίηουν κάκε πρόςφορο μζςο για να αποδείξουν τθ 
νομιμοποίθςθ αυτϊν για τισ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιοφν εκ μζρουσ του αγοραςτι.  
Ο πωλθτισ ζχει τθ δυνατότθτα και όχι τθν υποχρζωςθ να καταχωρεί μεταγενζςτερα ςτθν 
θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυναλλαγζσ. Κατά τθν καταχϊριςθ θ 
θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία κα ελζγχει τθ βαςικι προχπόκεςθ, ο αγοραςτισ να ανικει ςτο 
κανονικό κακεςτϊσ Φ.Ρ.Α. τθ δθλωκείςα χρονικι ςτιγμι τθσ πραγματικισ ςυναλλαγισ. Οι ςυναλλαγζσ 
αυτζσ κα μποροφν να καταχωρθκοφν ςτθν θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία εντόσ 20 θμερολογιακϊν 
θμερϊν από τθ δθλωκείςα χρονικι ςτιγμι τθσ πραγματικισ ςυναλλαγισ. 
 

6.2 Ο πωλθτισ υποχρεοφται να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι μθ νόμιμθσ χριςθσ 
τθσ θλεκτρονικισ/διαδικτυακισ υπθρεςίασ, υπό τθν ζννοια ότι δεν κα χρθςιμοποιιςει τα ςτοιχεία τθσ 
ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου του αγοραςτι ι τυχόν εκπροςϊπων του, ςε ςυνδυαςμό με τον Α.Φ.Μ. 
του αγοραςτι, για άλλουσ ςκοποφσ πλθν τθσ επιβεβαίωςθσ τθσ ιδιότθτασ «αγοραςτι» ωσ υποκείμενου 
με δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν του, τθσ επιβεβαίωςθσ τθσ νομιμοποίθςθσ  του εκπροςϊπου 
και τθσ καταχϊριςθσ τθσ ςυναλλαγισ.  
Σε περίπτωςθ μθ νόμιμθσ χριςθσ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ από τον πωλθτι και μθ αποδοχισ τθσ 
ςυναλλαγισ από τον αγοραςτι, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7.2, υπόχρεοσ για τθν καταβολι 
του φόρου κακίςταται ο πωλθτισ.  
 
6.3 Πταν μια ςυναλλαγι καταχωρθκεί ςτθν θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία, δεν μπορεί να 
διαγραφεί. Σε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ καταχϊρθςθσ ο πωλθτισ μπορεί να προβεί ςε τροποποίθςθ τθσ 
αρχικισ ςυναλλαγισ εντόσ 2 μθνϊν από τθν θμερομθνία/ϊρα ζκδοςθσ του παραςτατικοφ τθσ αρχικισ 
ςυναλλαγισ. Θ διόρκωςθ πραγματοποιείται με τθν καταχϊρθςθ νζασ ςυναλλαγισ που ςυςχετίηεται με 
τθν αρχικι, και θ οποία με εμφανι και καταγεγραμμζνο τρόπο επθρεάηει τθν ποςότθτα ι τισ αξίεσ τθσ 
αρχικισ ςυναλλαγισ ζτςι ϊςτε το αλγεβρικό άκροιςμα των δφο ςυναλλαγϊν να απεικονίηει τα ορκά 
μεγζκθ τθσ πραγματοποιθκείςασ ςυναλλαγισ.  
 
6.4 Τα δεδομζνα που καταχωροφνται ςτθν θλεκτρονικι/διαδικτυακι υπθρεςία,  ςυλλζγονται από τθν 
ΑΑΔΕ αποκλειςτικά για τθν εξυπθρζτθςθ και τθν αςφάλεια των ςυναλλαςςομζνων  για τουσ ςκοποφσ 
του αρ. 39α τθσ παρ. 5 του Κϊδικα ΦΡΑ και δφνανται να αποτελζςουν αντικείμενο ελζγχου τθσ 
Φορολογικισ Διοίκθςθσ. 
 

6.5 Ειδικά για τθν περίπτωςθ όπου θ πϊλθςθ πραγματοποιείται ςε εκτζλεςθ μίασ ζγγραφθσ εμπορικισ 
ςυμφωνίασ μεταξφ πωλθτι και αγοραςτι, με ευκφνθ του πωλθτι, ο οριςμόσ και ο ζλεγχοσ ςτοιχείων 
εκπροςϊπου μπορεί να παρακαμφκεί ςτισ ςυναλλαγζσ του άρκρου 39α με ςαφι παραπομπι ςτθν 
ανωτζρω εμπορικι ςυμφωνία.  
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7. Ενζργειεσ/Τποχρεϊςεισ Αγοραςτι 
 

7.1 Το εκδιδόμενο φορολογικό ςτοιχείο κα επιβαρφνεται με Φ.Ρ.Α. ςτισ περιπτϊςεισ που ο αγοραςτισ: 
α) δεν τθριςει τθν ωσ άνω περιγραφόμενθ διαδικαςία ςτο πλαίςιο ταυτοποίθςισ του μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ/διαδικτυακισ υπθρεςίασ ι β) δεν ςυμμορφωκεί  με τισ υποδείξεισ του πωλθτι ςχετικά με 
τθ διαδικαςία ταυτοποίθςισ του ωσ υποκειμζνου με δικαίωμα ζκπτωςθσ, ςε περίπτωςθ μθ χριςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ/διαδικτυακισ υπθρεςίασ. 
 

7.2 Ο αγοραςτισ ςε περίπτωςθ μθ αποδοχισ τθσ ςυναλλαγισ οφείλει, εντόσ 4 μθνϊν από τθν 
θμερομθνία/ϊρα ζκδοςθσ του παραςτατικοφ τθσ αρχικισ ςυναλλαγισ του πωλθτι, να ενθμερϊςει 
ςχετικά, με κάκε πρόςφορο μζςο ι με τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ διαδικτυακισ υπθρεςίασ, τον πωλθτι. 
Με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ τεκμαίρεται ότι θ ςυναλλαγι τελεί υπό τθν πλιρθ 
γνϊςθ του. 
 

Άρκρο 3 
Σελικζσ διατάξεισ 

Θ παροφςα απόφαςθ ιςχφει από 10 Δεκεμβρίου 2019. 
Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ  
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποδζκτεσ Ρίνακα Γϋ, πλθν του αρικμ. 2. 
2. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ. 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν. 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Οικονομικισ Ρολιτικισ. 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Ρλθρ. Συςτθμάτων. 
5. Αποδζκτεσ Ρίνακα Αϋ μόνο οι αρικ. 1 και 4. 
6. Αποδζκτεσ Ρίνακα Βϋ. 
7. Αποδζκτεσ Ρίνακα Γϋ., 
8. Αποδζκτεσ Ρίνακα Δϋ. 
9. » » Ηϋ. 
10. » » Θϋ. 
11. » » Θϋ μόνο οι αρικ. 10,17 και 18. 
12. » » Ιϋ. 
13. » » ΙΑϋ μόνο οι αρικ. 2 και 3. 
14. » » ΙΒϋ. 
15. » » ΙΕϋ. 
16. » » ΙΣΤϋ. 
17. » » ΙΘϋ. 
 
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Διοικθτοφ ΑΑΔΕ. 
2. Γραφείο κ. κ. Γενικϊν Διευκυντϊν. 
3. Δ/νςθ Ελζγχων. 
4. Δ.ΥΡΘ.ΔΕΔ. 
5. Δ.Ε.Α.Φ. 
6. Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν. 

7. Δ.Ε.Ε.Φ. 
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