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 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                      Αζήλα, 23 Απγνύζηνπ 2011 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ  

& ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ  

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 

Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) 

ΣΜΖΜΑΣΑ  Α’, Β’, Γ’ 

Ταρ. Γ/λζε : Κ. Σεξβίαο 10 
Τ.Κ 
Πιεξνθ.          :  

: 
 

10484, Αζήλα 
Δι. Γφζεο 

Τειέθσλν : 210-3375149 
Fax : 210-3375001 

 

Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ     ΠΟΛ. 1177 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ     

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ 

 Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30)    ΠΡΟ:  Απνδέθηεο Π.Γ.  

ΣΜΖΜΑ Α΄ 

Ταρ. Γ/λζε : Φαλδξή 1 & Θεζ/θεο 
Τ.Κ 
Πιεξνθ.         : 

: 18345, Μνζράην 

Τειέθσλν : 210-4802004 
Fax : 210-4802019 
   

ΘΔΜΑ: «Υπνρξεψζεηο ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νξγαλψζεσλ ζχκθσλα 

κε ηηο παξ. 2 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 2238/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

απφ ηηο παξ. 2 θαη 5 ηνπ άξζξ. 17 ηνπ Ν. 3842/2010 (ΦΔΚ 58Α΄), ηελ παξ. 9 

ηνπ άξζξ. 21 ηνπ Ν. 3943/2011 (ΦΔΚ 66Α΄) θαη ηελ παξ.3 ηνπ άξζξ.32 ηνπ 

Ν.3986/2011(ΦΔΚ 152 Α΄)»  

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
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α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 185/2009 (ΦΔΚ 213 Α’) «Αλαζχζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα 

Υπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη 

κεηνλνκαζία ηνπ ζε Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο». 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 187/2009 (ΦΔΚ 214 Α’) «Γηνξηζκφο Υπνπξγψλ θαη 

Υθππνπξγψλ». 

γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 Α’) «Καζνξηζκφο θαη Αλαθαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ ησλ Υπνπξγείσλ». 

δ) Τηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κ.Φ.Δ. φπσο ηζρχνπλ 

κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 3842/2010 

(ΦΔΚ 58 Α’), ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α΄) θαη ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.3986/2011 (ΦΔΚ 152Α΄). 

ε) Τελ αλάγθε δηεπθφιπλζεο ησλ δηαζηαπξψζεσλ πνπ δηελεξγεί ην Υπνπξγείν γηα ηελ 

πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ επίηεπμε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. 

ζη) Τελ αξηζκ. Υ 350/08.07.2011 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ Σαρηλίδε θαη 

Παληειή Οηθνλφκνπ», ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β΄ 1603/11.7.2011. 

δ) Όηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

 

Γηα ην είδνο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν 

ππνβνιήο απηψλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα νξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

 

Άξζξν 1 

Έθηαζε εθαξκνγήο 

Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ 

αιινδαπψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, ηα ηδξχκαηα 

πιεξσκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη ηα Διιεληθά Ταρπδξνκεία 

ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ 

(Γ.Γ.Π.Σ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αξρεία κε ζηνηρεία νηθνλνκηθνχ θαη 

ΑΔΑ: 4Α8ΛΗ-Ζ9Υ



3 
 

θνξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαη’ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 82 

ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. 

Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα ειέγμεη πεξηπηψζεηο φπνπ ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ 

πνπ δηαθηλήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ 

επξψ (€100.000) αλά θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, θαη’ έηνο αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ηδξπκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ δηαθηλήζεθαλ ηα εκβάζκαηα. 

 

Άξζξν 2 

Τπνρξεώζεηο ηωλ πηζηωηηθώλ / ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάηωλ, ηωλ ηδξπκάηωλ 

πιεξωκώλ θαη ηωλ ειιεληθώλ ηαρπδξνκείωλ 

2.1 Τα πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ θαη ηα 

ειιεληθά ηαρπδξνκεία δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.Σ. ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε: 

α) κεηαθνξέο πίζησζεο, εκβάζκαηα, άκεζεο ρξεψζεηο θαη ηξαπεδηθέο επηηαγέο 

πειαηψλ ηνπο (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ) γηα κεηαθνξά θεθαιαίσλ ζην 

εμσηεξηθφ, 

β) εηζπξάμεηο ζπκβεβιεκέλσλ κε απηά επηρεηξήζεσλ, κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ, 

 

2.2 Αλαθνξηθά κε ηηο κεηαθνξέο πίζηωζεο, πνπ εθθηλνχληαη απφ ινγαξηαζκφ 

πιεξσκψλ πνπ ηεξεί ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ζε άιιν πάξνρν ππεξεζηψλ 

πιεξσκψλ ν πιεξσηήο/εληνιέαο θαη ηα εκβάζκαηα, πνπ εθθηλνχληαη κε κεηξεηά, 

ρσξίο ηήξεζε ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ, δηαβηβάδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) Τξηςήθηνο θσδηθφο ηξάπεδαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο,  

β) Ολνκαηεπψλπκν πιεξσηή ή πξψηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ 

ρξεψλεηαη,  

γ) Σπλνιηθφο αξηζκφο δηθαηνχρσλ ζην ινγαξηαζκφ πνπ ρξεψλεηαη, 

δ) ΑΦΜ πιεξσηή ή ΑΦΜ πξψηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ,  

ε) ΑΓΤ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία, ηφπνο γελλήζεσο θαη δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο πιεξσηή ή πξψηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ, εθφζνλ δελ 

ππάξρεη ΑΦΜ, 

ζη) Μνλαδηθφο θσδηθφο αλαθνξάο ηνπ εκβάζκαηνο, 

δ) Κσδηθφο λνκίζκαηνο ζπλαιιαγήο, ζε ISO code 4217, 

ε) Πνζφ ζπλαιιαγήο,  

ζ) Ζκεξνκελία ζπλαιιαγήο,  
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η) Φψξα πξννξηζκνχ ηεο κεηαθνξάο πίζησζεο ή ηνπ εκβάζκαηνο, ζε ISO code 

3166, 

ηα) Ολνκαηεπψλπκν δηθαηνχρνπ, 

ηβ) Τξάπεδα δηθαηνχρνπ, BIC, 

ηγ) Πιεξνθνξίεο κελχκαηνο (εθφζνλ ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ πιεξσηή).  

 

2.3  Αλαθνξηθά κε ηηο άκεζεο ρξεώζεηο, δηαβηβάδνληαη:  

α) Τξηςήθηνο θσδηθφο ηξάπεδαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο,  

β) Ολνκαηεπψλπκν πιεξσηή / νθεηιέηε ή πξψηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ 

πνπ ρξεψλεηαη, 

γ) ΑΦΜ πιεξσηή ή ΑΦΜ πξψηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ, 

δ) ΑΓΤ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία, ηφπνο γελλήζεσο θαη δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο πιεξσηή ή  πξψηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ, εθφζνλ δελ 

ππάξρεη ΑΦΜ, 

ε) Κσδηθφο λνκίζκαηνο ζπλαιιαγήο, ζε ISO code 4217, 

ζη) Πνζφ ζπλαιιαγήο,  

δ) Ζκεξνκελία ζπλαιιαγήο,  

ε) Κσδηθφο ρψξαο πξννξηζκνχ ηεο άκεζεο ρξέσζεο, ζε ISO code 3166, 

ζ) Δπσλπκία δηθαηνχρνπ,  

η) Τξάπεδα δηθαηνχρνπ εμσηεξηθνχ, BIC,  

ηα) Πιεξνθνξίεο κελχκαηνο (εθφζνλ ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ πιεξσηή).  

 

2.4 Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηξαπεδηθώλ επηηαγώλ (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) 

γηα ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ, δηαβηβάδνληαη:  

α) Τξηςήθηνο θσδηθφο ηξάπεδαο πνπ εθδίδεη ηελ ηξαπεδηθή επηηαγή φπσο νξίδεηαη 

απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο,  

β) Αξηζκφο ηξαπεδηθήο επηηαγήο, 

γ) Ζκεξνκελία έθδνζεο ηεο ηξαπεδηθήο επηηαγήο,  

δ) Ολνκαηεπψλπκν εληνιέα / ζπλαιιαζζφκελνπ,  

ε) ΑΦΜ εληνιέα / ζπλαιιαζζφκελνπ,  

ζη) Κσδηθφο λνκίζκαηνο, ζε ISO code 4217, 

δ) Πνζφ,  

ε) Δηο δηαηαγή. 
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2.5 Αλαθνξηθά κε ζπλαιιαγέο θαξηώλ πιεξωκήο (ρξεσζηηθψλ, πηζησηηθψλ, 

πξνπιεξσκέλσλ θιπ) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπκβεβιεκέλεο κε ηηο 

ηξάπεδεο επηρεηξήζεηο, δηαβηβάδνληαη:  

α) Τξηςήθηνο θσδηθφο ηξάπεδαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο,  

β) ΑΦΜ επηρείξεζεο,  

γ) Δπσλπκία επηρείξεζεο,  

δ) Γηαθξηηηθφο ηίηινο επηρείξεζεο,  

ε) Πιήζνο ζπλαιιαγψλ θαξηψλ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, βάζεη ηεο 

εκεξνκελίαο επεμεξγαζίαο ηεο ζπλαιιαγήο απφ ηελ ηξάπεδα,  

ζη) Αμία ζπλαιιαγψλ θαξηψλ ζε επξψ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, βάζεη ηεο 

εκεξνκελίαο επεμεξγαζίαο ηεο ζπλαιιαγήο απφ ηελ ηξάπεδα.  

Σην πιήζνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζηνηρείνπ (ε) πξνζκεηξνχληαη νη ζπλαιιαγέο 

αγνξψλ θαη επηζηξνθψλ (αθπξψζεσλ). 

Σηελ αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζηνηρείνπ (ζη) αθαηξνχληαη ηα πνζά ησλ 

επηζηξνθψλ / αθπξψζεσλ απφ ηα πνζά ησλ αγνξψλ (net balance). Σηελ αμία ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο αγνξάο ζε πεξηπηψζεηο 

δφζεσλ (θαη φρη ην πνζφ ηεο δφζεο).  

 

Άξζξν 3 

Σξόπνο δηαβίβαζεο ζηνηρείωλ 

Ζ δηαβίβαζε ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη απεπζείαο ζηε Γ.Γ.Π.Σ. κέζσ αζθαινχο 

ζπζηήκαηνο κεηαθφξησζεο αξρείνπ κε ηε ρξήζε δηαδηθηχνπ. Δηδηθά γηα ηα ηξαπεδηθά 

θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ζα γίλεηαη κέζσ ηεο «Γηαηξαπεδηθά Σπζηήκαηα Α.Δ.» 

(ΓΗΑΣ). Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ αξρείνπ, ν ηξφπνο δηαβίβαζεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

δνθηκαζηηθήο δηαβίβαζεο αξρείσλ ηφζν απεπζείαο φζν θαη κέζσ ηεο ΓΗΑΣ Α.Δ. πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζεο, ζα αλαξηεζνχλ έγθαηξα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Π.Σ. 

 

Άξζξν 4 

Υξόλνο δηαβίβαζεο θαη ηήξεζεο ηωλ ζηνηρείωλ 

4.1 Ζ ζπρλφηεηα δηαβίβαζεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη κεληαία θαη πξέπεη λα γίλεηαη έσο 

ηελ 20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην κήλα αλαθνξάο. 
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4.2 Οη θνξείο ηεξνχλ ηα ζηνηρεία πνπ απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Π.Σ., ζηε κνξθή κε ηελ 

νπνία ηα απνζηέιινπλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εξγάζηκσλ 

εκεξψλ. 

4.3 Ζ Γ.Γ.Π.Σ. ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζα ηεξεί ηα σο άλσ ζηνηρεία γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έμη εηψλ. 

 

Άξζξν 5 

Κπξώζεηο κε ηήξεζεο θαη δηαβίβαζεο ηωλ ζηνηρείωλ  

Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ, εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3943/2011 (ΦΔΚ 

66 Α΄), δειαδή νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2523/1997. 

 

Άξζξν 6 

Έλαξμε ηζρύνο 

6.1 Ζ παξνχζα ηζρχεη γηα ηα ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 2009 θαη επφκελσλ. 

6.2  Ζ πξψηε απνζηνιή αξρείσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 2 γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 01/01/2009 – 31/07/2011 ζα γίλεη έσο ηηο 31/10/2011. 

Δλ ζπλερεία, ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ζα είλαη κεληαία θαη ζα γίλεηαη έσο ηελ 

20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην κήλα αλαθνξάο, κε εμαίξεζε ηνπο 

πξψηνπο κήλεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο, φπνπ ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν 01/08/2011 – 31/10/2011 ζα γίλεη έσο ηηο 30/11/2011. 

 

Άξζξν 7 

Παξάξηεκα 

Ζ παξνχζα ζπλνδεχεηαη απφ παξάξηεκα φπνπ θαζνξίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο 

απνζηνιήο ησλ αξρείσλ ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηελ 

Γ.Γ.Π.Σ.  
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Άξζξν 8 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

 

 

   

 

   

   

     

  Αθξηβέο Αληίγξαθν 

   Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 

  

 

 Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

                    

   ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2) 

2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

3. Κεληξηθή Υπεξεζία Σ.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο απηήο 

4. Γ.Γ.Π.Σ. - Γ/λζε Eθαξκνγψλ H/Y (Γ30) 

5. Υπεξεζία ΤΑΦISnet (γηα αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν) 

6. Δζληθφ Τππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο) 

 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, ΣΤ΄ (κφλν ν αξηζκφο 7), Ε΄(εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 

θαη 7), Ζ΄ (εθηφο ησλ αξηζκψλ 8, 9, 10), Θ΄, Η΄, ΗΑ΄(κφλν ν αξηζκφο 2), ΗΒ΄,ΗΓ΄, 

ΗΣΤ΄(κφλν νη αξηζκνί 1, 2, 5, 21, 26, 37) ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄(κφλν νη αξηζκνί 11, 14, 15, 16, 

21, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 45)  Κ΄, θαη ΚΓ΄ 

2. Υπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, 

Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο, 101 80 ΑΘΖΝΑ 

3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), 

Δξκνχ θαη Κνξλάξνπ 1, 105 63 ΑΘΖΝΑ 

4. Διιεληθή Έλσζε Τξαπεδψλ, Ακεξηθήο 21Α-10672 ΑΘΖΝΑ 

5. Παλειιήληα Έλσζε Ηδησηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο, 

Μπνπκπνπιίλαο 18, 10682 ΑΘΖΝΑ 

6. Σχλδεζκνο Ηδξπηψλ Διιεληθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ, 3εο Σεπηεκβξίνπ 75, 10434 

ΑΘΖΝΑ 

7.Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Διιάδνο, Ξελνθψληνο 10, 10557 ΑΘΖΝΑ 

 

 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θνπ Αλ. Υπνπξγνχ 

 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Τεισλεηαθψλ Θεκάησλ 

 4. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα ΓΓΠΣ 

 5. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο (2) 

 6. Γξαθεία θ. θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

 7. Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ (20) 

 8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

 9. Γελ. Γ/λζε Οηθ/θήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5, 101 84 ΑΘΖΝΑ 

10.ΓΓΠΣ-Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Υ (Γ30) (10) 

11.Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Τκήκαηα Α΄ (20), Β΄ (8), Γ΄ (5) 

12.Γξαθείν θ. Γηεπζπληνχ Γ12 
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