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ΘΕΜΑ: «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 51 ΣΟΤ Ν 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014)». 

 
ΑΠΟΦΑΗ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 
  
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α), ςφμφωνα με τισ οποίεσ 

παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτον Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων να κακορίηει α) τθν 

διαδικαςία υπαγωγισ ςτισ ανωτζρω διατάξεισ και μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων, β) τθν θμερομθνία και τον τρόπο καταβολισ των 

δόςεων, γ) τισ ειδικότερεσ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 

αυτοφ και δ) κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου αυτοφ 

και να μεταβιβάηει τθν αρμοδιότθτα ζκδοςθσ απόφαςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ των 

διατάξεων του ιδίου άρκρου ςε άλλα όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ. 

2. Σθν υπϋαρικμ. 20/25.06.2014 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΤΟΔΔ) περί 

επιλογισ και διοριςμοφ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων.   

Ακινα,   7   Νοεμβρίου  2014  

ΠΟΛ: 1236  

 

 ΠΡΟ: Ω Π.Δ. 
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3. Σισ διατάξεισ του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α) περί Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων 

(Κ.Ε.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφουν. 

4. Σισ διατάξεισ του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α) Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ, όπωσ 

ιςχφουν.  

5. Σισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Α1 τθσ παρ. Α του άρκρου πρϊτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 

107 Α). 

6. Σθν Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1212/23.11.2012 (ΦΕΚ 338 Β) «Πλθρωμι βεβαιωμζνων ςτισ Δ.Ο.Τ. 

ατομικϊν οφειλϊν ςε πιςτωτικά ιδρφματα και ςτα ΕΛ.ΣΑ.», όπωσ ιςχφει. 

7. Σθν ανάγκθ κακοριςμοφ κεμάτων και λεπτομερειϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων 

ρφκμιςθσ οφειλϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ. 

8. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ 

του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 

 

1.    Η αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ των διατάξεων του άρκρου 51 «Ρφκμιςθ οφειλϊν 

προσ τθ Φορολογικι Διοίκθςθ» του ν. 4305/2014 υποβάλλεται  θλεκτρονικά, μζςω διαδικτυακισ 

εφαρμογισ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αυτό υποςτθρίηεται τεχνικά. Εξαιρετικά και ςε 

περίπτωςθ που υφίςταται τεχνικι αδυναμία διαδικτυακισ υποςτιριξθσ, θ αίτθςθ υποβάλλεται 

ςτθ Δ.Ο.Τ./ Σελωνείο / Τπθρεςία, ο Προϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ 

είςπραξθσ τθσ οφειλισ, ο οποίοσ εξετάηει τθν αίτθςθ και τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ.  

 

2. Η καταβολι των δόςεων διενεργείται ςτουσ φορείσ είςπραξθσ (Σράπεηεσ κλπ) με τθν 

χριςθ μοναδικοφ κωδικοφ πλθρωμισ ι ςτθν κατά περίπτωςθ υπθρεςία τθσ Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ. 

  

3. Η πρϊτθ δόςθ τθσ ρφκμιςθσ είναι καταβλθτζα μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από 

τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, οι δε επόμενεσ δόςεισ τθν 

τελευταία εργάςιμθ θμζρα των επόμενων μθνϊν. Η καταβολι τθσ οφειλισ δφναται να 

πραγματοποιείται μζςω πάγιασ εντολισ ςτουσ φορείσ είςπραξθσ. 

  

4.   Χρζθ που υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ: 

Α) Τποχρεωτικά:  
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Σο ςφνολο των βεβαιωμζνων ζωσ και τθν 1θ Οκτωβρίου 2014 και λθξιπρόκεςμων ζωσ και τθν 

θμερομθνία τθσ αίτθςθσ οφειλϊν, που δεν ζχουν τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι 

πλθρωμισ ι διευκόλυνςθ ι άλλθ νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ  οφειλϊν.  

Β) Μετά από επιλογι του οφειλζτθ : 

    i) βεβαιωμζνεσ ζωσ και τθν 1θ Οκτωβρίου 2014 οφειλζσ που τελοφν ςε διοικθτικι ι 

δικαςτικι ι εκ του νόμου αναςτολι κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ, 

   ii) βεβαιωμζνεσ ζωσ και τθν 1θ Οκτωβρίου 2014 οφειλζσ που δεν ζχουν καταςτεί 

λθξιπρόκεςμεσ κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ, 

   iii) βεβαιωμζνεσ ζωσ και τθν 1θ Οκτωβρίου 2014 οφειλζσ που κατά τθν θμερομθνία τθσ 

αίτθςθσ υπαγωγισ  ζχουν υπαχκεί ςε ρφκμιςθ ι διευκόλυνςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν, 

των οποίων οι όροι τθροφνται. τθν περίπτωςθ υπαγωγισ ςτθ νζα ρφκμιςθ, επζρχεται απϊλεια 

των ανωτζρω διευκολφνςεων ι ρυκμίςεων τμθματικισ καταβολισ χρεϊν. 

Γ) Η υποχρεωτικά υπαγόμενθ ςτθ ρφκμιςθ βαςικι οφειλι δεν μπορεί  να ξεπερνά το ζνα 

εκατομμφριο ευρϊ (1.000.000,00 €). 

Δ) Εξαίρεςθ από τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ :  

   i) Δεν υπάγονται οφειλζσ που ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ δεν δφνανται να υπαχκοφν 

ςε νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν. 

   ii) Ομοίωσ δεν υπάγονται οφειλζσ θ αποπλθρωμι των οποίων ζχει ρυκμιςτεί από 

ςυμφωνία που επικυρϊκθκε με δικαςτικι απόφαςθ κατϋάρκρα 99 επ. Πτωχευτικοφ Κϊδικα, 44 ν. 

1892/90 ι άλλεσ διατάξεισ, εκτόσ εάν προβλζπεται διαφορετικά ςτθ ςυμφωνία. 

 

5. Η ρφκμιςθ χορθγείται ανά οφειλζτθ και για τισ ωσ άνω οφειλζσ για τισ οποίεσ ζχει ευκφνθ 

καταβολισ. Ο οφειλζτθσ τυγχάνει των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ μετά τθν καταβολι τθσ 

πρϊτθσ δόςθσ αυτισ.  

 

6. Προχποκζςεισ υπαγωγισ  

Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ πρζπει ο οφειλζτθσ να ζχει υποβάλει τισ προβλεπόμενεσ από 

τον νόμο φορολογικζσ δθλϊςεισ, το οποίο και κα δθλϊνει με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 

του ν. 1599/1986, ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. 

Εφόςον κατά τθ διενζργεια των αυτοματοποιθμζνων ελζγχων από τθν θλεκτρονικι 

εφαρμογι προκφψει εκκρεμότθτα υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ, αυτι πρζπει πρϊτα να 

τακτοποιθκεί και ςτθ ςυνζχεια ο οφειλζτθσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ υπαγωγισ. 
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7. Προχποκζςεισ υπαγωγισ ςε πρόγραμμα αρικμοφ δόςεων άνω των εβδομιντα δφο (72). 

Για τθν υπαγωγι ςε αρικμό δόςεων άνω των εβδομιντα δφο (72) ζωσ και εκατό (100), το 

ποςό τθσ ςυνολικά ρυκμιηόμενθσ βαςικισ οφειλισ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα πζντε 

χιλιάδεσ ευρϊ (15.000,00 €). 

 

8. Ειδικότερεσ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 8 του άρκρου 51 του ν. 4305/2014. 

 Α) Οι οφειλζτεσ που ζχουν υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ «τελευταίασ ευκαιρίασ» τθσ 

υποπαραγράφου Α1 τθσ παρ. Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 και τθροφν τουσ όρουσ τθσ 

ρφκμιςθσ αυτισ  τυγχάνουν αναδρομικά των εκπτϊςεων και των πρόςκετων ευεργετθμάτων τθσ 

παρ 8 του άρκρου 51 του ν. 4305/2014. Ειδικότερα για τουσ οφειλζτεσ που επιλζξουν να 

υπαγάγουν τθν εναπομζνουςα ρυκμιςμζνθ οφειλι τουσ ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου 51 του ν. 

4305/2014, οι  ανωτζρω εκπτϊςεισ δφνανται να χορθγθκοφν μετά τθν καταβολι τθσ πρϊτθσ 

δόςθσ αυτισ. Για όςουσ οφειλζτεσ δεν επιλζξουν με ςχετικι αίτθςθ και ζωσ τθν 31θ Μαρτίου 

2015 τθν υπαγωγι τουσ ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου 51 του ν.4305/2014 ι τθν διατιρθςθ τθσ 

ρφκμιςθσ τθσ υποπαραγράφου Α1 τθσ παραγράφου Α του ν. 4152/2013, κεωρείται ότι ζχουν 

επιλζξει τθ διατιρθςθ τθσ ρφκμιςθσ του ν. 4152/2013 με τα ςχετικά ευεργετιματα τθσ 

παραγράφου 8 του άρκρου 51 του ν. 4305/2014. Αίτθςθ για διατιρθςθ τθσ ρφκμιςθσ του ν. 

4152/2013 υποβάλλεται άπαξ ζωσ τισ 31.03.2015 .  

Β) Οι απαλλαγζσ διενεργοφνται : 

  i) Για τισ οφειλζσ που είναι βεβαιωμζνεσ ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ  και ςτα 

Ελεγκτικά Κζντρα, επί των εξοφλθμζνων δόςεων ρφκμιςθσ, με Ατομικό Φφλλο Ζκπτωςθσ (ΑΦΕΚ), 

το οποίο ςυντάςςεται από τον αρμόδιο για τθ χοριγθςθ τθσ ρφκμιςθσ «τελευταίασ ευκαιρίασ» 

Προϊςτάμενο, ο οποίοσ ελζγχει και τθν τιρθςθ των όρων τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

υποπαραγράφου Α1 τθσ παρ. Α του άρκρου πρϊτου του ν.4152/13 και τθσ απόφαςθσ ΓΓΔΕ ΠΟΛ 

1111/2013,  λαμβάνοντασ υπόψθ το προτεινόμενο προσ επιςτροφι ποςό από τθν θλεκτρονικι 

εφαρμογι. Σο ΑΦΕΚ εκκακαρίηεται και εξοφλείται από το τμιμα Εςόδων τθσ υπθρεςίασ όπου 

είναι βεβαιωμζνθ θ οφειλι, εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτο 

πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 51 του ν. 4305/2014. Σο  ςυνολικό επιςτρεφόμενο 

ποςό πιςτϊνεται κατά προτεραιότθτα ςτισ δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ.  

  ii) Για τισ οφειλζσ που είναι βεβαιωμζνεσ ςτα Σελωνεία με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 

απαλλαγισ προςαυξιςεων, τόκων και προςτίμων εκπρόκεςμθσ καταβολισ και ςτθν περίπτωςθ 

που προκφψει υπόλοιπο προσ επιςτροφι ποςό κα διενεργείται με τθ διαδικαςία επιςτροφισ 

αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων.   
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9. Απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ.  

Η ρφκμιςθ απόλλυται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του υπολοίπου τθσ 

οφειλισ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία  βεβαίωςθσ και τθν άμεςθ επιδίωξθ τθσ είςπραξισ του με όλα 

τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία μζτρα, εάν ο οφειλζτθσ:  

α) δεν είναι φορολογικά ενιμεροσ από τθν θμερομθνία υπαγωγισ και κακϋ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ρφκμιςθσ  ι 

 β) δεν καταβάλλει εμπρόκεςμα μία δόςθ τθσ ρφκμιςθσ κατά τθ διάρκεια του πρϊτου 

εξαμινου τθσ ρφκμιςθσ ι  

γ) δεν καταβάλλει εμπρόκεςμα μζχρι δφο δόςεισ ανά ζτοσ προγράμματοσ ρφκμιςθσ ι  

δ) δεν καταβάλλει εμπρόκεςμα μία δόςθ τθσ ρφκμιςθσ ανά ζτοσ προγράμματοσ ρφκμιςθσ 

για χρονικό διάςτθμα μζχρι δφο μινεσ ι   

ε) ζχει δθλϊςει ανακριβι ςτοιχεία προκειμζνου να του χορθγθκεί θ ρφκμιςθ. 

Γενικϊσ, ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ρφκμιςθσ ότι δεν 

πλθροφνται οι όροι των διατάξεων του άρκρου 51 του ν. 4305/2014 και τθσ παροφςασ απόφαςθσ, 

θ ρφκμιςθ απόλλυται και ο οφειλζτθσ χάνει τα ευεργετιματα τθσ ρφκμιςθσ. 

  

10. Λοιπά ςτοιχεία τθσ ρφκμιςθσ.  

α) Ωσ αρμόδια Δ.Ο.Τ. / Σελωνείο / Τπθρεςία για τθ  χοριγθςθ  τθσ ρφκμιςθσ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 τθσ παροφςασ, τθν παρακολοφκθςθ, τθν τιρθςθ των όρων τθσ, τθν 

απϊλεια αυτισ και κάκε άλλθ αναγκαία διαδικαςία, ορίηεται θ Δ.Ο.Τ. / Σελωνείο / Τπθρεςία ο 

Προϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. τθν 

περίπτωςθ ςυναρμοδιότθτασ τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ, αρμόδιοσ ορίηεται ο 

Προϊςτάμενοσ αυτισ. 

β) ε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ που για τθν οποιαδιποτε αιτία δεν εμφανίηονται ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα των Δ.Ο.Τ.  οι ςχετικζσ πλθρωμζσ, ο αιτϊν οφείλει να προςκομίηει ςτθν 

αρμόδια Δ.Ο.Τ. το ςχετικό παραςτατικό πλθρωμισ, για τθν αξιολόγθςθ του αιτιματοσ 

αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. 

γ) Κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπολογίηονται οι απαλλαγζσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 51 

του ν. 4305/2014.  Από τθν ίδια θμερομθνία υπολογίηεται τόκοσ που ανζρχεται ςε 4.56% ετθςίωσ 

και επιβαρφνει τισ υπαχκείςεσ ςτθ ρφκμιςθ οφειλζσ. Από τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ και ενόςω 

αυτι διαρκεί, οι οφειλζσ δεν επιβαρφνονται με τισ κατά ΚΕΔΕ και κατά ΚΦΔ προςαυξιςεισ, 

τόκουσ και πρόςτιμα εκπρόκεςμθσ καταβολισ.  
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δ) Σο ελάχιςτο ςυνολικό ποςό μθνιαίασ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερο 

των πενιντα (50) ευρϊ.  

 

11. Δυνατότθτα αλλαγισ προγράμματοσ ρφκμιςθσ.  

α) Εφόςον ο οφειλζτθσ επικυμεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ρφκμιςθσ να εξοφλιςει 

εφάπαξ τισ υπόλοιπεσ δόςεισ των ρυκμιςμζνων οφειλϊν, ι ςε περίπτωςθ εξόφλθςθσ του 

ςυνόλου τθσ οφειλισ με οποιοδιποτε τρόπο, ο οφειλζτθσ κα τφχει απαλλαγισ επί του 

εναπομείναντοσ ποςοφ των προςαυξιςεων, τόκων και προςτίμων εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά 

ποςοςτό ίςο με αυτό που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των μθνιαίων δόςεων ςφμφωνα με το νζο 

πρόγραμμα ρφκμιςθσ, που τελικά διαμορφϊνεται. 

β) Ο οφειλζτθσ που ζχει υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ οφειλϊν του άρκρου 51 του ν. 

4305/2014 δφναται να επιλζξει τθν υπαγωγι του ςε άλλο πρόγραμμα ρφκμιςθσ τθσ ίδιασ 

περίπτωςθσ με διαφορετικό αρικμό δόςεων για το υπόλοιπο προσ καταβολι ποςό και υπό τισ 

ίδιεσ προχποκζςεισ. τθν περίπτωςθ αυτι δικαιοφται απαλλαγι από τισ προςαυξιςεισ, τόκουσ 

και πρόςτιμα εκπρόκεςμθσ καταβολισ για το εναπομείναν ποςό ςφμφωνα με το νζο πρόγραμμα 

ρφκμιςθσ.  

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μθνιαίων δόςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ εβδομιντα δφο 

(72) ι τισ εκατό (100) κατά περίπτωςθ, υπολογιηόμενοσ από τθν πρϊτθ δόςθ του αρχικοφ 

προγράμματοσ ρφκμιςθσ. 

  

12. Από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθν απόφαςθσ αυτισ και μζχρι τθν 31θ Μαρτίου 

2015, δεν επιτρζπεται θ χοριγθςθ ρυκμίςεων τμθματικισ καταβολισ κατά τισ διατάξεισ τθσ 

υποπαραγράφου Α1 τθσ παρ. Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 για τουσ οφειλζτεσ που 

εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 51 του ν. 4305/2014.  

Για το ίδιο χρονικό διάςτθμα, θ αίτθςθ χοριγθςθσ ρυκμίςεων υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ τθσ 

ανωτζρω υποπαραγράφου Α1 δεν δφναται να υποβλθκεί θλεκτρονικά.  

 

13. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 51 του ν. 4305/2014. 
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14.Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 

          Ακριβζς Αντίγραφο                       Η Γενική Γραμματζας Δημοσίων Εσόδων 

        Ο/Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ  

ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ                 Αικατερίνη αββαΐδου 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Εκνικό Συπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 

2. Δ.Ο.Τ., Ελεγκτικά Κζντρα και Σελωνεία όλθσ τθσ Χϊρασ 

3. Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ 

4. Γ.Γ.Π.. 

5. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικά υναλλαςςομζνων (e-Τπθρεςίεσ) με τθν παράκλθςθ 

να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.publicrevenue.gr 

 

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Αποδζκτεσ πίνακα Α ζωσ τζλοσ 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 

2. Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ  

3. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 

4. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων 

5. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 

6. Όλεσ τισ Διευκφνςεισ, Σμιματα και Ανεξάρτθτα Γραφεία του Τπουργείου Οικονομικϊν 

7. Δ/νςθ Οργάνωςθσ 

8. Δ/νςθ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 

http://www.publicrevenue.gr/
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9. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

10. Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ΓΓΔΕ 

11. Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 

12. Γραφείο Επικοινωνίασ και Πλθροφόρθςθσ Πολιτϊν 

13. Περιοδικό Φορολογικι Επικεϊρθςθ 
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