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ΘEMA: Βεβαίωζε νθεηιήο γηα ρξέε πξνο ην δεκόζην

ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
΄Δρνληαο ππφςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 (θαη ηδίσο ηεο παξαγξάθνπ 8) λ.1882/1990

(ΦΔΚ 43 Α’) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 9, παξ. 3 ηνπ
λ.2503/1997 (ΦΔΚ 107 Α’), ην άξζξν 25 λ.2648/1998 (ΦΔΚ 238 Α’), ην άξζξν 18
λ.2753/1999 (ΦΔΚ 249 Α΄), θαη ην άξζξν 28 ηνπ λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α).
2.

Σελ Α.Τ.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 ηζρχεη.

ηνπ

3.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 356/74 (ΦΔΚ 90 Α’), φπσο ηζρχνπλ.

4.

Σε Γ6Α 1142500 ΔΞ /26.10.2010, ΦΔΚ Β’ 1725/03.11.2010 θνηλή απφθαζε

Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε

αξκνδηνηήησλ γηα ζέκαηα θνξνινγίαο ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Γ. Κνπζειά.
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5.

Σε δηαπίζησζε φηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε

βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αληίζεηα επηδηψθεηαη ε άκεζε αχμεζε ησλ εζφδσλ.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ

Άξζξν 1
Πεξηπηώζεηο πξνζθόκηζεο βεβαίωζεο νθεηιήο.

1) ηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηεο Α.Τ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ
1223/24.11.1999 (ΦΔΚ 2134 Β’/1999), φπσο ηζρχεη, θαη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 26 λ.1882/90 γηα ηε ρνξήγεζή ηνπ, νχηε ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.δ. 356/74 (Κ.Δ.Γ.Δ.) πεξί ζπκςεθηζκνχ, εθδίδεηαη
απφ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή, βεβαίσζε νθεηιήο πξνο ην
Γεκφζην, ε νπνία θαηαηίζεηαη αληί ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ζηελ ππεξεζία ή ζηνλ
νξγαληζκφ πιεξσκήο. Με βάζε ηε βεβαίσζε απηή απνδίδεηαη ην πξνο είζπξαμε πνζφ θαη
κέρξη ηνπ χςνπο ηεο νθεηιήο, ζηελ εθδνχζα ηε βεβαίσζε ππεξεζία.
2) Η βεβαίσζε νθεηιήο ρνξεγείηαη φηαλ κεηαβηβάδεηαη αθίλεην, ππφ ηηο παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά:
α) απφ ην πξντφλ ηνπ ηηκήκαηνο εμνθινχληαη πιήξσο νη βεβαησκέλεο θαηά ηνλ
Κ.Δ.Γ.Δ. νθεηιέο θαη
β) δε ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη κε έθδνζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, παξά κφλν νη
αλσηέξσ βεβαησκέλεο νθεηιέο.
Η βεβαίσζε νθεηιήο επηζπλάπηεηαη ζηελ πξάμε κεηαβίβαζεο, αληί ηνπ απνδεηθηηθνχ
ελεκεξφηεηαο.
Άξζξν 2
Φνξείο, Τπεξεζίεο θαη πξόζωπα ζηα νπνία πξνζθνκίδεηαη ε βεβαίωζε
νθεηιήο.
Οη θνξείο, νη Τπεξεζίεο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία πξνζθνκίδεηαη ε βεβαίσζε
νθεηιήο είλαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Α.Τ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ
1223/24.11.1999 (ΦΔΚ 2134 Β’/1999), ελψ ηζρχνπλ νη απαιιαγέο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ
ηζρχνπλ γηα ην απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ζην άξζξν 3 ηεο αλσηέξσ Α.Τ.Ο. φπσο ηζρχεη.
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Άξζξν 3
Υξόλνο ηζρύνο ηεο βεβαίωζεο νθεηιήο.

Η βεβαίσζε νθεηιήο έρεη δηάξθεηα ηζρχνο ελφο κήλα απφ ηελ έθδνζή ηεο θαη
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ Σεισλείνπ.
Άξζξν 4
Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο βεβαίωζεο νθεηιήο πξνο ην Γεκόζην θαη πεξηερόκελν
απηήο.

1. Η βεβαίσζε νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε πξνο ηελ
ππεξεζία ζηελ νπνία είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή απηή θαη απνζηέιιεηαη ζηελ ππεξεζία ή
ζηνλ νξγαληζκφ πιεξσκήο ή ζηνλ ζπκβνιαηνγξάθν φηαλ πξφθεηηαη γηα κεηαβίβαζε
αθηλήηνπ. Η βεβαίσζε κπνξεί λα δεηεζεί απφ :
α) ηελ Γ/λζε Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ,
β) ηελ ππεξεζία ή ηνλ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε ή ηελ πιεξσκή πξνο
ηνλ νθεηιέηε γηα ηελ είζπξαμε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε θαηάζεζε απνδεηθηηθνχ
ελεκεξφηεηαο, ην νπνίν δελ έρεη πξνζθνκηζζεί,
γ) απφ ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν πνπ δηελεξγεί ηελ κεηαβίβαζε αθηλήηνπ,
δ) απφ ηνλ ίδην ηνλ νθεηιέηε κεηά απφ αίηεζή ηνπ εάλ δελ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο.
Δπηπξνζζέησο, ε βεβαίσζε νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην εθδίδεηαη θαη νίθνζελ απφ ηελ
ππεξεζία φπνπ είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή, ζηελ πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί απαίηεζε ηνπ
νθεηιέηε γηα ηελ είζπξαμε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε

απνδεηθηηθνχ

ελεκεξφηεηαο, φηαλ απηφ δελ δχλαηαη βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ λα εθδνζεί.

2. Η αίηεζε απηή πεξηέρεη:
α) Γηα Φπζηθφ Πξφζσπν: νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, δηεχζπλζε επαγγέικαηνο
θαη θαηνηθίαο, αξηζκφ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο
θαη Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ.
β) Γηα Ννκηθφ Πξφζσπν: επσλπκία, δηεχζπλζε θαη ΑΦΜ.

3

ΑΔΑ: 4Α36Η-ΑΟ
γ) Ο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη, ν θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζεί θαη ην
αθξηβέο πνζφ (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) πνπ ζα εηζπξαρζεί εάλ αθνξά εμφθιεζε
ηίηινπ πιεξσκήο ή ην πνζφ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ζα αλαγξαθεί επί ηνπ ζπκβνιαίνπ εάλ
πξφθεηηαη γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ θαζψο θαη ην αθίλεην ην νπνίν ζα κεηαβηβαζηεί.
3.Πεξηερφκελν ηεο βεβαίσζεο νθεηιήο.
α) Η βεβαίσζε νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην απνηειεί δεκφζην έγγξαθν, θέξεη ηνλ
ηίηιν "ΒΔΒΑΙΩΗ ΟΦΔΙΛΗ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ" κε ζηνηρεία ππνρξεσηηθά ηνλ ηίηιν ηεο
ΓΟΤ ή ηνπ Σεισλείνπ πνπ ην εθδίδεη θαη ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηελ επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ην
νπνίν εθδίδεηαη, ηε δηεχζπλζε απηψλ, ηνλ αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ
πξνζψπνπ, ηνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο
νινγξάθσο, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο βεβαίσζεο, ηνλ ζθνπφ γηα
ηνλ νπνίν απηή εθδίδεηαη θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο,
νινγξάθσο.
β) Γηα θάζε ηίηιν πιεξσκήο εθδίδεηαη ρσξηζηή βεβαίσζε νθεηιήο, απφ ηελ
ππεξεζία ζηελ νπνία είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηνλ ηίηιν
πιεξσκήο αληί ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο.
γ) ηελ βεβαίσζε νθεηιήο αλαγξάθνληαη :
Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, ηα βεβαησκέλα αηνκηθά ρξέε θαζψο θαη βεβαησκέλα ρξέε
ζπλππνρξέσζεο θαη ζπλππεπζπλφηεηαο γηα ηα νπνία ην θπζηθφ πξφζσπν έρεη
πξνζσπηθή ή / θαη αιιειέγγπα επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, πιένλ ησλ ηπρφλ αλαινγνχλησλ ζπλεηζπξαηηνκέλσλ.
Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ή ηηο Δλψζεηο πξνζψπσλ θαζψο θαη ηηο νκάδεο πεξηνπζίαο
αλαγξάθνληαη νη βεβαησκέλεο νθεηιέο ηνπο θαζψο θαη νη νθεηιέο πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζε
βάξνο άιισλ πξνζψπσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ επζχλε θαηαβνιήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πιένλ ησλ ηπρφλ αλαινγνχλησλ ζπλεηζπξαηηνκέλσλ.
Οη βεβαησκέλεο νθεηιέο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή αλαγξάθνληαη κφλν εάλ
δεηεζεί ζηελ αίηεζή ηνπ απφ ηνλ νθεηιέηε.
4. Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Δζφδσλ ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ Γηθαζηηθνχ ηκήκαηνο
ηνπ Σεισλείνπ, θαηά πεξίπησζε, ππνρξενχηαη λα ειέγρεη δεηγκαηνιεπηηθά ή ζην ζχλνιφ
ηνπο ηηο εθδνζείζεο βεβαηψζεηο, ζε φ,ηη αθνξά ζηε λνκηκφηεηα ηεο ρνξήγεζήο ηνπο.
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5. Η Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε ππνρξενχηαη λα εθδίδεη εληνιέο δεηγκαηνιεπηηθνχ
ειέγρνπ γλεζηφηεηαο ησλ βεβαηψζεσλ, πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο,
δηαζηαπξψλνληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία κε απηά ησλ ΓΟΤ θαη ησλ Σεισλείσλ, θαζψο θαη ηελ
έγθαηξε απφδνζε ζηηο ΓΟΤ θαη ζηα Σεισλεία ησλ ρξεκάησλ.
6. Οη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο εθδίδνληαη ζε δχν αληίγξαθα. Σν πξσηφηππν ηεο
βεβαίσζεο νθεηιψλ εθδίδεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζηελ ππεξεζία ή ζηνλ νξγαληζκφ
πιεξσκήο ή ζηνλ ζπκβνιαηνγξάθν φηαλ πξφθεηηαη γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ θαη ην
αληίγξαθν επηζπλάπηεηαη ζηελ ζρεηηθή αίηεζε θαη αξρεηνζεηείηαη σο ζηέιερνο ζε εηδηθφ
βηβιίν, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε απφδνζε ησλ πνζψλ.
Γελ επηηξέπεηαη ζεψξεζε απφ νπνηνλδήπνηε θσηναληηγξάθσλ ή αληηγξάθσλ ηεο
βεβαίσζεο νθεηιψλ.
7. Αλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο γίλεη θάπνην ιάζνο, δελ επηηξέπεηαη ε
δηφξζσζή ηεο, αιιά απηή αθπξψλεηαη κε πξάμε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο εθδνχζαο
ππεξεζίαο θαη παξακέλεη ζηελ ππεξεζία, ηφζν ην πξσηφηππν φζν θαη ην αληίγξαθν.

8. Με βάζε ηε βεβαίσζε απηή απνδίδεηαη ην πξνο είζπξαμε πνζφ θαη κέρξη ηνπ
χςνπο ηεο νθεηιήο, ζηελ εθδνχζα ηε βεβαίσζε ππεξεζία απφ ηνλ θνξέα πνπ
παξαιακβάλεη ηελ βεβαίσζε νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο θαη φρη πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ
εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηζρχνο ηεο βεβαίσζεο.
Γηα ηελ απφδνζε ηπρφλ ελαπνκείλαληνο πνζνχ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ δηθαηνχρν απφ
ηελ

ππεξεζία

ή

ηνλ

νξγαληζκφ

πιεξσκήο,

απαηηείηαη

θαηάζεζε

απνδεηθηηθνχ

ελεκεξφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ.
Όηαλ εθδίδεηαη βεβαίσζε νθεηιήο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ηφηε απφ ην πξντφλ
ηνπ ηηκήκαηνο πξέπεη λα εμνθινχληαη πιήξσο νη βεβαησκέλεο θαηά ηνλ Κ.Δ.Γ.Δ. νθεηιέο
θαη λα κελ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη κε έθδνζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο. Σν πνζφ
πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ εθδνχζα ηελ βεβαίσζε ππεξεζία, απφ ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν,
εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ζχληαμε ηνπ ζπκβνιαίνπ.
Άξζξν 5
Υνξήγεζε

βεβαίωζεο

νθεηιήο

ζε

πεξηζζόηεξεο από κία Γ.Ο.Τ. ή Σειωλεία.
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ύπαξμεο
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α) Γηα νθεηιέο βεβαησκέλεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία Γ.Ο.Τ. εθδίδεηαη κία βεβαίσζε
γηα φιεο ζπλνιηθά ηηο νθεηιέο, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ησλ Γ.Ο.Τ., απφ ηελ Γ.Ο.Τ. ζηελ
νπνία έρεη θαηαηεζεί ε αίηεζε γηα ρνξήγεζε βεβαίσζεο θαη ζηελ νπνία πθίζηαηαη
βεβαησκέλε νθεηιή. Σα αληίζηνηρα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο νθεηιέο βεβαησκέλεο ζηα Σεισλεία.
β) Με βάζε ηε βεβαίσζε απηή απνδίδεηαη ην πξνο είζπξαμε πνζφ θαη κέρξη ηνπ
χςνπο ηεο νθεηιήο, ζηελ εθδνχζα ηε βεβαίσζε ππεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε ηα
απνδηδφκελα πνζά πηζηψλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.δ. 356/74 (ΦΔΚ
90, η. Α΄, Κ.Δ.Γ.Δ.), φπσο ηζρχεη.
Δπηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα βεβαίσζεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην.
Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο Τθππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ

Ζ Πξνϊζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

Γ. Κνπζειάο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ.Ο.Υ/ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Σαρ. Γ/λζε
:
Σαρ. Κωδ.
:
Πιεξνθνξίεο :
Σειέθωλν :
FΑΥ :

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
Ζκεξ/λία :
Aξ. Πξωη. :
A/A (αύμωλ αξ. βηβιίνπ θαηαρώξεζεο):

ΒΔΒΑΗΩΖ ΟΦΔΗΛΖ ΠΡΟ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ
(παξ. 8 άξζξνπ 26 λ. 1882/1990 ΦΔΚ 43 Α, φπσο ηζρχεη)
Δπώλπκν :

Ολνκα :

Παηξώλπκν :

ΑΓΣ :

Δπωλπκία :
Γηεύζπλζε :
ΑΦΜ :

Γ.Ο.Τ. : (Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο)

ΠΟΟ ΟΦΔΗΛΖ: ………………………………………………………….. (αξηζκεηηθψο)
………………………………………………………………………………….(νινγξάθσο)
Ζ βεβαίωζε εθδίδεηαη πξνο……………………………. (Τπεξεζία /πκβνιαηνγξάθνο)
ηνηρεία επηθνηλσλίαο Τπεξεζίαο / πκβνιαηνγξάθνπ :……………………………………
Ζ βεβαίωζε ρνξεγείηαη γηα : (είζπξαμε ρξεκάησλ / κεηαβίβαζε αθηλήηνπ)
ηνηρεία ηίηινπ πιεξσκήο : …………………………………. …………………………..
ΔΗΠΡΑΞΖ ΥΡΖΜΑΣΩΝ
εκείωζε : α)Σν απνδηδφκελν πνζφ θαη κέρξη ηνπ χςνπο ηεο νθεηιήο λα απνδνζεί εληφο δέθα (10) εκεξψλ,
απφ ηελ κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο, ζηελ Τπεξεζία καο θαη φρη πέξαλ ησλ ηξηψλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηζρχνο ηεο βεβαίσζεο.
β) Η παξνχζα εθδίδεηαη γηα έλαλ κφλν ηίηιν πιεξσκήο.
γ) Γηα ηελ απφδνζε ηπρφλ ελαπνκείλαληνο πνζνχ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απνδεηθηηθνχ
ελεκεξφηεηαο.
ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ*
εκείωζε : α) Η παξνχζα ηζρχεη εθφζνλ απφ ην πξντφλ ηνπ ηηκήκαηνο θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο ην
νπνίν θαη ζα απνδνζεί ζηελ Τπεξεζία καο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ζχληαμε ηνπ
ζπκβνιαίνπ.
β) Γελ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη κε έθδνζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο παξά κφλν νη νθεηιέο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα βεβαίσζε.
*ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ: …………………………………………………………………………….
H παξνύζα ηζρύεη κέρξη………………………..……………………………(νινγξάθσο)
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ./ΣΔΛΩΝΔΗΟΤ
(Τπνγξαθή / ζθξαγίδα)
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ

Α. ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1.
2.
3.

Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα ηε δεκνζίεπζε)
Οιεο ηηο Γ.Ο.Τ θαη ηα Σεισλεία
Γ.Γ.Π. / Γ.30

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1.
2.

Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο θαη Γ (εθηφο ησλ Γ.Ο.Τ θαη ησλ Σεισλείσλ)
Απνδέθηεο πηλάθσλ απφ Σ εσο θαη ηέινο

Γ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1.
2.
3.
4.
5.
Οηθνλνκηθψλ
6.
7.
αληίγξαθα).
8.
9.
10.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
Γξαθεία θ.θ. Τθππνπξγψλ
Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ
Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ
Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ
Γ.19
Γηεχζπλζε 16ε – Σκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ,Σ, Κιηκάθην ζην ΚΔΠΤΟ (20
ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε
Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ
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