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ΘΔΜΑ : Α) Κοινοποίηζη ηυν διαηάξευν ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 20 «ςμτηθιζμόρ
καηαβληθένηυν πποζηίμυν», ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 24 «Αναζηολή Δπιβολήρ Κςπώζευν και
Δίζππαξηρ Πποζηίμυν», ηηρ παπ. 3 ηος άπθπος 25 «Δνέπγειερ απμοδίυν Τπηπεζιών», ηηρ
παπ. 8 ηος άπθπος 30 «Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ Κεθαλαίος Α» ηος ν. 4178/08.08.2013 (ΦΔΚ
174Α΄) και παποσή ζσεηικών οδηγιών. Β) Γιάκπιζη ηηρ πεπίπηυζηρ διαγπαθήρ βεβαιυμένυν
ζηιρ

Γ.Ο.Τ.

πποζηίμυν

για

αςθαίπεηα

κηίζμαηα

με/συπίρ

δικαίυμα

επιζηποθήρ

(επιζςνάπηεηαι ηο 36796/01.08.2013 ζσεηικό έγγπαθο ηηρ Γ/νζηρ Ο.Κ.Κ. ηηρ Γενικήρ Γ/νζηρ
Πολεοδομίαρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Υυποηαξίαρ & Αζηικού Πεπιβάλλονηορ ηος
Τποςπγείος

Πεπιβάλλονηορ

Δνέπγειαρ

&

Κλιμαηικήρ

Αλλαγήρ

ππορ

ηιρ

Γ/νζειρ

Πεπιβάλλονηορ και Υυπικού σεδιαζμού (ΠΔΥΩΥ) ηηρ Δπικπάηειαρ (για ενημέπυζη ηυν
ΤΓΟΜ συπικήρ ηοςρ απμοδιόηηηαρ)).
Σαο θνηλνπνηνχκε γηα ελεκέξσζε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, θαη παξέρνπκε νδεγίεο γηα εληαία
εθαξκνγή απηψλ.
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A. Παπάθεζη διαηάξευν:
I.

Άπθπο 20 «Σςμτηθιζμόρ καηαβληθένηυν πποζηίμυν»

Παπάγπαθορ 1: «Καηαβιεζέληα πνζά πξνζηίκσλ αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο θαζώο θαη
θαηαβιεζέληα πνζά εηδηθώλ πξνζηίκσλ δηαηήξεζεο, ζπκςεθίδνληαη κε ην πνζό ηνπ εληαίνπ εηδηθνύ
πξνζηίκνπ. Τα θαηαβιεζέληα πνζά αθαηξνύληαη από ηελ ηειεπηαία δόζε θαη ηηο ακέζσο
πξνεγνύκελεο ρξνληθά έσο όηνπ νινθιεξσζεί ν ζπκςεθηζκόο. Σε πεξίπησζε πνπ κεηά ηνλ σο άλσ
ππνινγηζκό, πξνθύπηεη όηη ηα ήδε θαηαβιεζέληα πνζά ππεξβαίλνπλ ην πνζό ηνπ πξνζηίκνπ, κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο δελ αλαδεηνύληαη…».

II.

Άπθπο 24 «Αναζηολή Δπιβολήρ Κςπώζευν και Δίζππαξηρ Πποζηίμυν»

Παπάγπαθορ 1: «Γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, αλαζηέιιεηαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ
θαη θάζε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξώζεσλ θαζώο θαη ε είζπξαμε ήδε βεβαησζέλησλ πξνζηίκσλ από
ηηο Δ.Ο.Υ. θαη ην ΙΚΑ κέρξη ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο εμόθιεζεο ησλ πξνζηίκσλ...

III.

Άπθπο 25 «Δνέπγειερ απμοδίυν Υπηπεζιών»

Παπάγπαθορ 3: «Αλείζπξαθηα βεβαησζέληα πνζά πξνζηίκσλ, αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο,
δηαγξάθνληαη κεηά ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ηνπ εληαίνπ εηδηθνύ πξνζηίκνπ. Γηα ηε δηαγξαθή ησλ
πξνζηίκσλ ή ηελ ελεκέξσζε ηεο αξκόδηαο θνξνινγηθήο αξρήο, γηα ηελ αλαζηνιή είζπξαμήο ηνπο,
ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα Υπεξεζία Δόκεζεο αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ε νπνία ζπλνδεύεηαη από
α)….β)…. Η Υπεξεζία Δόκεζεο εθδίδεη πξάμε κε ηελ νπνία αθπξώλεη ηνλ νηθείν ρξεκαηηθό θαηάινγν
ή ηελ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη ηελ απνζηέιιεη κε ην αληίζηνηρν Αηνκηθό Φύιιν Έθπησζεο, ζηελ
αξκόδηα θνξνινγηθή αξρή, ζε πεξίπησζε πνπ ηα πξόζηηκα έρνπλ βεβαησζεί θαη θνξνινγηθά,
πξνθεηκέλνπ ε θνξνινγηθή αξρή λα δηαγξάςεη θάζε ζρεηηθή πξάμε (ηακεηαθή βεβαίσζε), πνπ έρεη σο
λόκηκν έξεηζκα ην ρξεκαηηθό θαηάινγν ή ηελ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ. Αληίζηνηρα κεηά ηελ
ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ ε Υπεξεζία Δόκεζεο εθδίδεη πξάμε αλαζηνιήο
είζπξαμεο ησλ ήδε βεβαησζέλησλ ζηηο αξκόδηεο Δ.Ο.Υ. πξνζηίκσλ θαη ηελ απνζηέιιεη ζηελ αξκόδηα
θνξνινγηθή αξρή. Σηελ ελ ιόγσ πξάμε νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αλαζηνιήο,
ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εμόθιεζεο ηνπ εληαίνπ εηδηθνύ πξνζηίκνπ ζηελ
πξάμε ππαγσγήο… ».
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IV.

Άπθπο 30 «Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ Κεθαλαίος Α»

Παπάγπαθορ 8: «Τα νξηδόκελα ζηηο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξόληνο λόκνπ πεξί «Αλαζηνιήο
Επηβνιήο Κπξώζεσλ θαη Είζπξαμεο Πξνζηίκσλ» θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 «Ελέξγεηεο αξκνδίσλ
Υπεξεζηώλ» εθαξκόδνληαη θαη γηα ηα βεβαησκέλα ζηηο Δ.Ο.Υ. πξόζηηκα ησλ απζαηξέησλ πνπ
ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4014/2011.»
Β. Ανηιμεηώπιζη ηυν βεβαιυμένυν ζηιρ Γ.Ο.Υ. πποζηίμυν πος αθοπούν αςθαίπεηα κηίζμαηα ηα
οποία έσοςν ςπασθεί ζηιρ διαηάξειρ ηος κοινοποιούμενος νόμος 4178/08.08.2013 (ΦΔΚ 174Α΄)
Σχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 «Αλαζηνιή Επηβνιήο Κπξώζεσλ θαη Είζπξαμεο
Πξνζηίκσλ» ηνπ λ. 4178/08.08.2013 (ΦΔΚ 174Α΄) ηα βεβαησκέλα (ελ ζηελή ελλνία) πξφζηηκα ζηηο
Γ.Ο.Υ., πνπ έρνπλ επηβιεζεί γηα απζαίξεηα θηίζκαηα ηα νπνία έρνπλ ππαρζεί ζηνλ σο άλσ λφκν
ηίζεληαη ζε αλαζηνιή είζπξαμεο, θαηά ηελ νξηδφκελε δηαδηθαζία ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ σο
άλσ λφκνπ.
 Σχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 25 «Ελέξγεηεο αξκνδίσλ Υπεξεζηώλ», ε
δηαδηθαζία βάζεη ηεο νπνίαο ηα σο άλσ πξφζηηκα ηίζεληαη ζε αλαζηνιή ελεξγνπνηείηαη κε
ηελ ππνβνιή αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ κεηά ηελ ππαγσγή ηνπ απζαηξέηνπ
αθηλήηνπ ηνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνο ηελ αξκφδηα Υπεξεζία δφκεζεο, ε
νπνία ελ ζπλερεία εθδίδεη κία Ππάξη Αναζηολήρ Δίζππαξηρ (ησλ βεβαησζέλησλ ζηε
Γ.Ο.Υ. πξνζηίκσλ), ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. Δπί ηεο ζρεηηθήο Πξάμεο
αλαθέξεηαη ξεηά ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο θαηά ηα αλσηέξσ. Δπηζεκαίλεηαη
φηη ε ζρεηηθή αλαζηνιή ηζρχεη κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ
ζρεηηθή σο άλσ Πξάμε.
Γηα ηελ διαγπαθή ησλ ζρεηηθψλ βεβαησκέλσλ πξνζηίκσλ απαηηείηαη ε ζύνηαξη Αηομικού
Φύλλος Έκπηυζηρ, από ηην απμόδια Τπηπεζία Γόμηζηρ, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ
Πξάμε Αθχξσζεο ηνπ νηθείνπ Φξεκαηηθνχ Καηαιφγνπ ή ηεο Πξάμεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ
γηα ηα αλείζπξαθηα βεβαησζέληα, ζηηο Γ.Ο.Υ. πξφζηηκα θαη ε απνζηνιή ηνπ ζηελ αξκφδηα
Γ.Ο.Υ. γηα ηελ εθθαζάξηζε απηνχ. Σε θάζε πεξίπησζε νη Γ.Ο.Υ. ζηηο νπνίεο είλαη
βεβαησκέλα ηα ζρεηηθά πξφζηηκα ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο γηα ην ελαπνκείλαλ
αλείζπξαθην πξνο δηαγξαθή πνζφ ηνπ αξρηθψο βεβαησκέλνπ πξνζηίκνπ ηηο αξκφδηεο
Υπεξεζίεο Γφκεζεο γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ εθφζνλ εξσηεζνχλ πξηλ ηε ζχληαμε ηνπ
Αηνκηθνχ Φχιινπ Έθπησζεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ γελλεζεί ζηνλ νθεηιέηε δηθαίσκα
επηζηξνθήο ησλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαηαβιεζέλησλ πνζψλ (π.ρ. ιφγσ
παξαθξάηεζεο, ζπκςεθηζκνχ, αλαγθαζηηθήο θαηάζρεζεο θιπ), θαζφζνλ απηά δελ
αλαδεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί απζαηξέησλ. Τα Αηνκηθά Φχιια Έθπησζεο
πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ην ζχλνιν ηνπ βεβαησκέλνπ πξνζηίκνπ ρσξίο λα έρνπλ ιεθζεί απφ
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ηηο Υπεξεζίεο Γφκεζεο ππφςε ηπρφλ θαηαβνιέο ζηηο Γ.Ο.Υ. (θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο) ζα
επηζηξέθνληαη ζηελ Υπεξεζία Γφκεζεο γηα λα ηξνπνπνηεζνχλ αλαιφγσο, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία ππαγσγήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Υ. πξνζηίκσλ ηφζν
ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο είζπξαμεο φζν θαη δηαγξαθήο ηνπο ελεξγνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο
αλσηέξσ δηαηάμεηο, θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηελ αξκφδηα
Υπεξεζία Γφκεζεο.
 Σχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 30 «Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Κεθαιαίνπ, ηα
πξφζηηκα γηα ηα απζαίξεηα θηίζκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4014/2011,
ηίζεληαη ζε αλαζηνιή είζπξαμεο θαη δηαγξάθνληαη (ζηηο Γ.Ο.Υ.) θαηά ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην λ. 4178/08.08.2013 (ΦΔΚ 174Α΄) ήηνη, γηα λα ηεζνχλ ζε
εθ ηνπ λφκνπ αλαζηνιή απαηηείηαη Πξάμε ηεο νηθείαο Υπεξεζίαο Γφκεζεο θαη γηα ηε
δηαγξαθή απηψλ απαηηείηαη ε ζχληαμε Αηνκηθνχ Φχιινπ Έθπησζεο απφ ηελ ίδηα Υπεξεζία.
Γ. Λοιπέρ επιζημάνζειρ:
Γηα ηα ρξέε πνπ ηίζεληαη ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο έρνπλ
εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ.356/74, ΦΔΚ 90Α’) θαη
εηδηθφηεξα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6 απηνχ, ήηνη πεξί πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο,
ζπκςεθηζκνχ ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην θαη εγγξαθήο ππνζήθεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
ηδίνπ Κψδηθα (ζρεη. θαη ε ΠΟΛ 1055/2010).
Δπηπιένλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 λ.1882/1990 (ΦΔΚ 43Α’), θαη ηεο Α.Υ.Ο.
1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24-11-1999

(ΦΔΚ

2134

Β΄/1999),

πεξί

απνδεηθηηθνχ

ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ην Γεκφζην, φπσο ηζρχνπλ.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ σο άλσ άξζξνπ ηα βεβαησκέλα ζηηο Γ.Ο.Υ.
πξφζηηκα εθφζνλ ηεζνχλ ζε αλαζηνιή είζπξαμεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 4178/08.08.2013 (ΦΔΚ
174Α΄) ζεσξνχληαη «ηαθηνπνηεκέλα κε λφκηκν ηξφπν κε αλαζηνιή πιεξσκήο». Παξά ηαχηα,
επηζεκαίλεηαη φηη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δηαζθάιηζεο ζνβαξψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ ή
πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη κεγάιεο έθηαζεο θνξνδηαθπγήο, ν Πξντζηάκελνο ηεο
Γ.Ο.Υ., κε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Γ/λζεο Παξαθνινχζεζεο Ννκηθψλ Υπνζέζεσλ, Διέγρνπ θαη
Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο αθφκε
θαη αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο απηνχ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 46
λ.3220/2004, φπσο ηζρχνπλ.
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Γ. Δπιζηποθή λόγυ ασπευζηήηος καηαβολήρ, βεβαιυμένυν πποζηίμυν από ηιρ Υπηπεζίερ
Γόμηζηρ ζηιρ Γ.Ο.Υ.
Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ βεβαησκέλα ζηηο Γ.Ο.Υ. πξφζηηκα επί απζαηξέησλ θηηζκάησλ
ηξνπνπνηνχληαη (δηαγξάθνληαη θαη επαλαβεβαηψλνληαη) απφ ηελ ελ επξεία ελλνία βεβαηνχζα αξρή,
φρη ιφγσ ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4014/2011, φπσο ηζρχεη, αιιά ιφγσ
ππνβνιήο «αίηεζεο ζεξαπείαο» θαη αθχξσζεο ηεο έθζεζεο απηνςίαο βάζε ηεο νπνίαο επηβιήζεθαλ
απηά, ηςγσάνοςν εθαπμογήρ οι γενικέρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 98 «Δκπηυζη εζόδυν
πος έσοςν βεβαιυθεί» ηος Π.Γ.16/89 ΦΔΚ 6Α’, Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ ηυν Γ.Ο.Τ., και ηος
ππώηος εδαθίος ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 99 «Αηομικά Φύλλα Έκπηυζηρ (ΑΦΔΚ)». Δπνκέλσο,
εθδίδεηαη ην ΑΦΔΚ απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία Γφκεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ρσξήζεη
θαηαβνιή ηνπ αξρηθψο επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ ζηε Γ.Ο.Υ. απηφ επηζηξέθεηαη κε ηηο δηαηάμεηο
πεξί αρξεψζηεηεο θαηαβνιήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο ηνπ άξζξνπ 90
λ.2362/95, φπσο ηζρχνπλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζεί απφ ην Γεκφζην ην
δηθαίσκα επηζηξνθήο ζηνλ νθεηιέηε ησλ ηπρφλ θαηαβιεζέλησλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. (π.ρ. απφ
θαηάζρεζε ή ζπκςεθηζκφ) θαη λα κε πξνθιεζεί ζχγρπζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24
λ.4014/2011, φπσο ηζρχνπλ (νη νπνίεο δελ επηηξέπνπλ ηελ επηζηξνθή ηπρφλ θαηαβεβιεκέλσλ
πνζψλ), ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ζε Απφθαζε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο Γφκεζεο (βάζεη ηεο
νπνίαο ζα εθδνζεί ην ζρεηηθφ ΑΦΔΚ), φηη ε δηαγξαθή θαη θαη΄επέθηαζε ε ηπρφλ επηζηξνθή δελ
απνξξέεη απφ ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 λ.4014/2011, φπσο ηζρχεη, αιιά απφ ην
γεγνλφο φηη έγηλε δεθηή ε αίηεζε ζεξαπείαο ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εθάζηνηε νθεηιέηε, απφ ηα
ζηνηρεία ηεο απφθαζεο θαη ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε ζεξαπείαο, θαζψο
θαη ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο απηνςίαο ηεο αξκφδηαο ηεο Υπεξεζίαο Γφκεζεο.
Σε αληηδηαζηνιή πξνο ηα παξαπάλσ, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαγξαθή ηεο βεβαησκέλεο νθεηιήο
(πξνζηίκνπ) ιακβάλεη ρψξα ιφγσ ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 λ.4014/2011, φπσο
ηζρχεη, ηφηε ε αξκφδηα Υπεξεζία Γφκεζεο νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία ησλ σο άλσ
άξζξσλ 98 & 99 ηνπ Π.Γ.16/89 ΦΔΚ 6Α’, ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ Αηνκηθφ Φχιιν Έθπησζεο μόνο
για ηο ανείζππακηο ποζό ηος βεβαιυμένος πποζηίμος, πξνθεηκέλνπ λα κελ γελλεζεί ζηνλ
νθεηιέηε δηθαίσκα επηζηξνθήο ησλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαηαβιεζέλησλ πνζψλ (π.ρ.
ιφγσ παξαθξάηεζεο, ζπκςεθηζκνχ, αλαγθαζηηθήο θαηάζρεζεο θιπ), θαζφζνλ απηά δελ
αλαδεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί απζαηξέησλ).
Ακπιβέρ ανηίγπαθο

Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημοζίυν Δζόδυν

Ο Πποφζηάμενορ ηηρ Γπαμμαηείαρ

Θ. Θεοσάπηρ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Α. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

1.

Όιεο ηηο Γ.Ο.Υ

2.

Γ.Γ.Π.Σ / Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-Δθαξκνγήο)

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο θαη ΚΒ (εθηφο ησλ Γ.Ο.Υ θαη ησλ Τεισλείσλ).
2. Υπνπξγείν

Δζσηεξηθψλ,

Γ/λζε

Οηθνλνκηθψλ

ΟΤΑ,

Τκήκα

Οηθ/θήο

Γ/ζεο

&

Πξνυπνινγηζκνχ , Σηαδίνπ 27, 101 83 Αζήλα.
3. Υ.ΠΔ.ΔΝ. & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ, ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΣΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑΣ, Γ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Α΄, Μεζνγείσλ θαη Τξηθάισλ 36, 115 26 Αζήλα
4. Γξαθείν θνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Υ.ΠΔ.ΔΝ. & Κιηκ. Αιιαγήο, Ακαιηάδνο 17, 11523
Αζήλα

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ

2.

Γξαθεία θ.θ. Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ

3.

Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ

4.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ

5.

Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ

6.

Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Τκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ

7.

Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ – Τκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ, Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγηθψλ

Διέγρσλ & Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, Υπ. Οηθνλνκηθψλ
8.

ΠΟΔ – Γ.Ο.Υ Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε

9.

Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ

10.

Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ
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Ακολοςθούν οι διαηάξειρ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 20 «ςμτηθιζμόρ καηαβληθένηυν
πποζηίμυν», ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 24 «Αναζηολή Δπιβολήρ Κςπώζευν και Δίζππαξηρ
Πποζηίμυν», ηηρ παπ. 3 ηος άπθπος 25 «Δνέπγειερ απμοδίυν Τπηπεζιών», ηηρ παπ. 8 ηος
άπθπος 30 «Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ Κεθαλαίος Α» ηος ν.4178/08.08.2013 (ΦΔΚ 174Α΄), ηο
36796/01.08.2013 ζσεηικό έγγπαθο ηηρ Γ/νζηρ Ο.Κ.Κ. ηηρ Γενικήρ Γ/νζηρ Πολεοδομίαρ ηηρ
Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Υυποηαξίαρ & Αζηικού Πεπιβάλλονηορ ηος Τποςπγείος Πεπιβάλλονηορ
Δνέπγειαρ & Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ ππορ ηιρ Γ/νζειρ Πεπιβάλλονηορ και Υυπικού σεδιαζμού
(ΠΔΥΩΥ) ηηρ Δπικπάηειαρ.
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