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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2011

-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛ. 1019

ΤΜΗΜA B΄
-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (∆30)

Ταχ. ∆/νση

:Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ.

:101 84 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: Ως Π.∆.

Τηλ. :210 3375203, 3375204, 3375063
FAX :210 3375416

Θέµα: Έκδοση Συµπληρωµατικών Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων επί υποθέσεων
που υπήχθησαν στη ρύθµιση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3888/2010 περί περαίωσης
ανέλεγκτων υποθέσεων, συνέπειες επί µη αποδοχής τους από τους επιτηδευµατίες
και υποβολή ειδικού σηµειώµατος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης µη νόµιµων
φορολογικών στοιχείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 του άρθρου 9 και 6 του άρθρου 12, καθώς και του
άρθρου 13 του ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ.175 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276 Α΄).
3. Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ. 1137/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1631Β΄),
ΠΟΛ.

1138/11.10.2010

(Φ.Ε.Κ.

1631Β’)

και

ΠΟΛ.

1156/15.11.2010
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(Φ.Ε.Κ.

1795Β΄),

καθώς

και

την

απόφαση

Υφυπουργού

Οικονοµικών

ΠΟΛ. 1199/28.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 2031Β’).
4. Την αριθ. ∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1725 Β’) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονοµικών ∆ηµήτριο Κουσελά».
5. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Το Συµπληρωµατικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα που εκδίδεται κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010 περιέχει για κάθε υπόθεση που έχει
υπαχθεί στην οικεία ρύθµιση του Κεφαλαίου Α΄ του νόµου αυτού τα εξής στοιχεία:
α. Την αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος του επιτηδευµατία ∆.Ο.Υ. κατά την
ηµεροµηνία έκδοσης του αρχικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος που έγινε αποδεκτό.
β. Την αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του επιτηδευµατία για κάθε
οικονοµικό έτος για το οποίο το αρχικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα έγινε αποδεκτό και τον
κωδικό αυτής.
γ. Τα οικονοµικά έτη για τα οποία το αρχικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα έγινε
αποδεκτό.
δ. Τη νοµική µορφή του επιτηδευµατία και την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ.
ε. Τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα .
στ. Την τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή την παράβαση του Κ.Β.Σ. ή το
δελτίο πληροφοριών ή τα λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία ή έγγραφα, κατά τα οριζόµενα
στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3888/2010, που περιλήφθηκαν στο
αρχικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα που έγινε αποδεκτό, καθώς και την αποκρυβείσα
φορολογητέα ύλη ή την παράβαση του Κ.Β.Σ. κατά τις ίδιες ως άνω παραγράφους που
προέκυψαν από τα επιβαρυντικά εν γένει στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 4
του άρθρου 9 του ίδιου ως άνω νόµου.
ζ. Το συντελεστή του φόρου περαίωσης.
η. Το ποσό του φόρου περαίωσης κατά οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 6 του ανωτέρω νόµου.
θ. Το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει κατά έτος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 7 του ίδιου νόµου.
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ι. Το σύνολο της οφειλής κατά οικονοµικό έτος, το ποσό της συνολικής οφειλής για
όλα τα οικονοµικά έτη, τα αντίστοιχα ποσά βάσει του αρχικού Εκκαθαριστικού
Σηµειώµατος που έγινε αποδεκτό, καθώς και τις τυχόν προκύπτουσες αντίστοιχα
διαφορές οφειλών και το ποσό της διαφοράς της συνολικής οφειλής.
ια. Τις τυχόν προκύπτουσες διαφορές από το συµψηφισµό των αναλογούντων σε
κάθε οικονοµικό έτος καταβληθέντων ποσών µε την αποδοχή του αρχικού
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του
ν.3888/2010, µε το σύνολο της οφειλής για το ίδιο οικονοµικό έτος βάσει του
Συµπληρωµατικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, καθώς και το συνολικό ποσό των ως
άνω διαφορών.
ιβ. Το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ποσού διαφορών κατά την
προηγούµενη περίπτωση ια’, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια
(500) ευρώ, εκτός αν το ως άνω συνολικό ποσό διαφορών είναι κατώτερο από το ποσό
αυτό.
2. Το κατά τα ανωτέρω Συµπληρωµατικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα εκδίδεται από τη
∆.Ο.Υ. της περίπτωσης α΄ της προηγούµενης παραγράφου 1 και κοινοποιείται στον
επιτηδευµατία επί αποδείξει, µε ταυτόχρονη ηλεκτρονική ενηµέρωση και των ∆.Ο.Υ.
της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου. Εξαιρετικά, σε περίπτωση που η διαφορά
της συνολικής οφειλής κατά την περίπτωση ι΄ της προηγούµενης παραγράφου δεν
υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, το Συµπληρωµατικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα
αποστέλλεται ταχυδροµικά στον επιτηδευµατία.
3. Το προαναφερόµενο Συµπληρωµατικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα εκδίδεται και
κοινοποιείται ή αποστέλλεται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο 2, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία παραγραφής του
δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για την επιβολή φόρου για τα περιλαµβανόµενα σε αυτό
οικονοµικά έτη για τα οποία συντρέχει λόγος έκδοσης του Σηµειώµατος αυτού.
4.

Για την αποδοχή

του

Συµπληρωµατικού

Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος

καταβάλλεται το ποσό της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 της παρούσας που
αναγράφεται στο Σηµείωµα αυτό, το οποίο δεν µπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό
της διαφοράς της συνολικής οφειλής κατά την περίπτωση ι’ της ίδιας πιο πάνω
παραγράφου. Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζονται στις
περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 της παρούσας. Οι διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5, καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
3 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010 ισχύουν ανάλογα και εν προκειµένω.
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5. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο καταβολή γίνεται το αργότερο εντός δέκα
(10)

ηµερών

από

την

κοινοποίηση

του

Συµπληρωµατικού

Εκκαθαριστικού

Σηµειώµατος, στη ∆.Ο.Υ. η οποία το εξέδωσε.
6. Η διαφορά της συνολικής οφειλής που προκύπτει σύµφωνα µε την περίπτωση ι’
της παραγράφου 1 της παρούσας, για όλα τα οικονοµικά έτη για τα οποία το
Συµπληρωµατικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα γίνεται αποδεκτό, βεβαιώνεται από τον
προϊστάµενο της ως άνω ∆.Ο.Υ. στο όνοµα του υπόχρεου µε τη σύνταξη σχετικών
χρηµατικών καταλόγων κατά τις κείµενες διατάξεις, τα υπόλοιπα δε προς καταβολή
ποσά της προαναφερόµενης διαφοράς φόρου εισοδήµατος και φόρου προστιθέµενης
αξίας καταβάλλονται κατά ανάλογη εφαρµογή των οριζόµενων στο άρθρο 10 του
ν. 3888/2010.
7. Σε περίπτωση ύπαρξης προφανών σφαλµάτων εκδοθέντος Συµπληρωµατικού
Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, ο επιτηδευµατίας υποβάλλει σχετική αίτηση για τη
διόρθωσή του στη ∆.Ο.Υ. που το εξέδωσε εντός πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση αυτού. Στη συνέχεια, από την προαναφερόµενη ∆.Ο.Υ. επανεκδίδεται
τροποποιηµένο το παραπάνω Σηµείωµα εις διπλούν και ένα αντίγραφο αυτού
επιδίδεται επί αποδείξει στον επιτηδευµατία στη ∆.Ο.Υ., όπου αυτός προσέρχεται προς
το σκοπό αυτό χωρίς άλλη ειδοποίηση και περαιτέρω, εφόσον επιθυµεί, προβαίνει
στην αποδοχή του εν λόγω Σηµειώµατος εντός της προθεσµίας της παραγράφου 5 της
παρούσας. Ως προς τη διαδικασία επί της διόρθωσης του παραπάνω Σηµειώµατος
έχουν ανάλογη εφαρµογή τα δυο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 της απόφασης
ΠΟΛ. 1137/2010.
8. Για τις παραβάσεις Κ.Β.Σ. που προκύπτουν από τα επιβαρυντικά εν γένει
στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν.3888/2010,
συντάσσονται υποχρεωτικά από τη ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδια για την έκδοση του
Συµπληρωµατικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, πριν από την έκδοση αυτού και
εφόσον δεν έχουν συνταχθεί από άλλη υπηρεσία, σχετικές εκθέσεις ελέγχου στο
πλαίσιο διενεργούµενων σχετικών ελέγχων Κ.Β.Σ. κατά τις ισχύουσες διατάξεις και
εκδίδονται οι οικείες αποφάσεις επιβολής προστίµου, οι οποίες µαζί µε τις εκθέσεις
κοινοποιούνται

επί

αποδείξει

στον

επιτηδευµατία

ταυτόχρονα

µε

το

οικείο

Συµπληρωµατικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα. Με την αποδοχή του παραπάνω
Σηµειώµατος ο επιτηδευµατίας δύναται κατόπιν σχετικής αίτησής του να ζητήσει την
επίλυση της διαφοράς των επιβληθέντων προστίµων, µε ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων των παραγράφων 1, 7 και 8 του άρθρου 11 του ν. 3888/2010, καθώς και του
δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 5 και 6 της απόφασης ΠΟΛ. 1138/2010. Η
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επίλυση της διαφοράς κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο διενεργείται
ταυτόχρονα µε την αποδοχή του πιο πάνω Σηµειώµατος ή το αργότερο εντός πέντε (5)
ηµερών από την αποδοχή του. Σε περίπτωση που τα ως άνω επιβαρυντικά στοιχεία
αφορούν οικονοµικό έτος αρµοδιότητας άλλης ∆.Ο.Υ., η ∆.Ο.Υ. αυτή διαβιβάζει τα εν
λόγω επιβαρυντικά στοιχεία µαζί µε την τυχόν συνταχθείσα από άλλη υπηρεσία σχετική
έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. στη ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδια για την έκδοση του
Συµπληρωµατικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, η οποία εφόσον δεν υφίσταται
σχετική έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. συντάσσει την έκθεση αυτή στο πλαίσιο διενεργούµενου
σχετικού ελέγχου Κ.Β.Σ. κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τις προκύπτουσες
παραβάσεις και εκδίδει τις οικείες αποφάσεις επιβολής προστίµου, για τις οποίες
περαιτέρω έχουν επίσης εφαρµογή τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια. Τα
ανωτέρω οριζόµενα ως προς την επίλυση της διαφοράς των επιβληθέντων προστίµων,
έχουν εφαρµογή και για τις τυχόν παραβάσεις Κ.Β.Σ. που προκύπτουν από τα
αναφερόµενα στα προηγούµενα εδάφια επιβαρυντικά στοιχεία και δεν περιλαµβάνονται
σε αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3888/2010.
Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον από τα ανωτέρω επιβαρυντικά στοιχεία δεν
προκύπτουν άλλες παραβάσεις από αυτές που αναφέρονται στις ως άνω
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3888/2010 ή άλλοι επιβαρυντικοί λόγοι ώστε
να εκδοθεί Συµπληρωµατικό Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, η επίλυση της διαφοράς
διενεργείται το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
απόφασης επιβολής προστίµου µαζί µε την οικεία έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ., διαφορετικά
έχουν πλέον εφαρµογή οι ισχύουσες διατάξεις.
9. Σε περίπτωση που µετά την αποδοχή του Συµπληρωµατικού Εκκαθαριστικού
Σηµειώµατος προκύψουν για τα οικονοµικά έτη για τα οποία το Σηµείωµα αυτό έγινε
αποδεκτό επιπλέον επιβαρυντικά εν γένει στοιχεία από αυτά που ορίζονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010, εκδίδεται εκ νέου Συµπληρωµατικό
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, εφαρµοζόµενων ανάλογα και στην περίπτωση αυτή των
οριζόµενων στις προηγούµενες παραγράφους της παρούσας.
10.

Σε

περίπτωση

µη

αποδοχής

του

Συµπληρωµατικού

Εκκαθαριστικού

Σηµειώµατος εντός της προθεσµίας της παραγράφου 5 της παρούσας, έχουν
εφαρµογή για τα οικονοµικά έτη που βαρύνονται µε τα επιβαρυντικά στοιχεία για τα
οποία αυτό εκδόθηκε οι ισχύουσες διατάξεις περί συµπληρωµατικών φύλλων ελέγχου
ή πράξεων, συµψηφιζόµενων ως προς τις φορολογίες εισοδήµατος και Φ.Π.Α. των
ποσών που για κάθε φορολογία από τις φορολογίες αυτές προέκυψαν βάσει του
αρχικού

Εκκαθαριστικού

Σηµειώµατος.

Επί

αποδοχής

του

Συµπληρωµατικού
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Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος για ορισµένα µόνο από τα οικονοµικά έτη που
βαρύνονται µε τα προαναφερόµενα επιβαρυντικά στοιχεία, µε τους όρους και τους
περιορισµούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3888/2010, τα οριζόµενα
στο προηγούµενο εδάφιο έχουν ανάλογη εφαρµογή για τα οικονοµικά έτη για τα οποία
το παραπάνω Σηµείωµα δεν γίνεται αποδεκτό. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων
εδαφίων, σε ότι αφορά τα πρόστιµα Κ.Β.Σ. που εκδίδονται και κοινοποιούνται κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 8 της παρούσας, έχουν επίσης εφαρµογή ως προς τις
περαιτέρω διαδικασίες οι ισχύουσες διατάξεις.
11. Εφόσον επί περιπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου προκύψουν για τα
ίδια οικονοµικά έτη επί πλέον επιβαρυντικά εν γένει στοιχεία από αυτά που ορίζονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010, έχουν πλέον υποχρεωτικά
εφαρµογή

για

τα

έτη

και

τα

στοιχεία

αυτά

οι

ισχύουσες

διατάξεις

περί

συµπληρωµατικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων, εκδιδοµένων στο πλαίσιο αυτό σε
κάθε περίπτωση και των αποφάσεων επιβολής προστίµου που αφορούν τις
παραβάσεις Κ.Β.Σ. που προκύπτουν από τα εν λόγω επιβαρυντικά στοιχεία.
12. Η έκδοση των κατά τα ανωτέρω Συµπληρωµατικών Εκκαθαριστικών
Σηµειωµάτων θα ξεκινήσει ένα (1) µήνα µετά από την καταληκτική ηµεροµηνία
αποδοχής Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων περαίωσης του ν. 3888/2010.
13. Επιτηδευµατίες υπαγόµενοι στη ρύθµιση των διατάξεων της παραγράφου 6 του
άρθρου 12 του ν.3888/2010, δύνανται να υποβάλλουν µέχρι την 18.2.2011 το
προβλεπόµενο από τις διατάξεις αυτές ειδικό σηµείωµα και να υπαχθούν στην εν λόγω
ρύθµιση κατά τα οριζόµενα στις ως άνω διατάξεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για
επιτηδευµατίες υπαγόµενους στην προαναφερόµενη ρύθµιση, για τους οποίους για τα
µη νόµιµα φορολογικά στοιχεία έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίµου
Κ.Β.Σ. µετά την 30.9.2010. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται στο σύνολό τους οι
ανωτέρω διατάξεις του ν.3888/2010, ειδικά δε ως προς τις ως άνω εκδοθείσες
αποφάσεις επιβολής προστίµου Κ.Β.Σ. έχουν εφαρµογή ως προς τις περαιτέρω
διαδικασίες οι ισχύουσες διατάξεις.
Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
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ΑΔΑ: 4ΑΡΩΗ-6
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες οι ∆.Ο.Υ.
2. Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.)
3. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση)
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Οικονοµικές Επιθ/σεις – Όλοι οι Οικον. Επιθ/τές
2. Περιφερειακές ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε.
3. Αποδέκτες Πίνακα Η’ (εκτός των αριθ. 4, 10 και 12), ΙΑ’, ΙΒ’ (εκτός των αριθ. 9 έως 16),
ΙΓ’, ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, Κ’ (εκτός των αριθ. 6 και 7 ) ΚΒ’ και ΚΓ΄(οι αριθ. 7,8,11 και 12)
4. Συµβούλιο της Επικρατείας
5. Γενικός Επίτροπος Επικρατείας επί των Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων
6. ΠΟΕ – ∆ΟΥ, Οµήρου 18, 106 72, Αθήνα
7. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση», Οµήρου 18, 106 72, Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Φορ. & Τελ. Θεµάτων
4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Πληρ. Συστηµάτων
5. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα Σ.∆.Ο.Ε.
6. Γραφεία Γεν. ∆/ντών Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, ΚΕ.Π.Υ.Ο., Οικον. Επιθ/σης, ∆ιοικ.
Υποστήριξης και ∆ηµ. Περ. & Εθν. Κληροδοτηµάτων
7. ∆/νσεις Γεν. ∆/νσεων Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, Οικον. Επιθ/σης και ∆ιοικ.
Υποστήριξης
8. ∆/νσεις Σ.∆.Ο.Ε. (Κ.Υ.)
9. Γ.Γ.Π.Σ. – ∆/νση Εφαρµογών Η/Υ - ∆30 (10 αντίγραφα), ∆/νση Εκµετάλλευσης Η/Υ – ∆31
(5 αντίγραφα)
10. ∆ιεύθυνση Ελέγχου – Τµήµατα Α’, Β', Γ’, ∆’, Ε’ (από 5 αντίγραφα)
11. Μ.Ε.Τ.Α.
12. Τράπεζα ∆ηµοσιονοµικών ∆εδοµένων (Τ.∆.∆.)
13. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
14. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων (20 αντίγραφα)
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