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α) Τηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κ.Φ.Δ. όπσο ηζρύνπλ
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΄).
β) Τελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ δηαζηαπξώζεσλ πνπ δηελεξγεί ην Υπνπξγείν γηα
ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ επίηεπμε θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο.
γ) Τελ αξηζ. 07927/19.09.2012 (Φ.Δ.Κ. 2574/Β/24.09.2012) απόθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνύ θαη

Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ

Υθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε.
δ) Όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Γηα ην είδνο ησλ ππνβαιιόκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ, ηνλ ηξόπν θαη ρξόλν
ππνβνιήο απηώλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθό ζέκα νξίδνπκε ηα αθόινπζα:

Άπθπο 1
Έκηαζη εθαπμογήρ
Τα πηζησηηθά ηδξύκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ
αιινδαπώλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα, νη θνξείο
εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγώλ κε ρξήζε θαξηώλ πιεξσκώλ θαη ηα ηδξύκαηα πιεξσκώλ
πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, ηα Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα ΑΔ, ηα ηδησηηθά
εθπαηδεπηήξηα θάζε βαζκίδαο, ηα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα, ηα δεκόζηα ζεξαπεπηήξηα
θαη νη θιηληθέο ησλ ηακείσλ αζθάιηζεο, νη επηρεηξήζεηο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ηα
ηακεία θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, νη εηαηξείεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο
ηειεθσλίαο, νη πάξνρνη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζώο θαη νη εηαηξείεο ύδξεπζεο,
ππνρξενύληαη λα δηαβηβάδνπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ
(Γ.Γ.Π.Σ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ αξρεία κε ζηνηρεία νηθνλνκηθνύ θαη
θνξνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, θαη’ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 8 ηνπ άξζξνπ
82 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο.
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Άπθπο 2
Σποποποιήζειρ ηηρ ΠΟΛ.1077/2012 Α.Τ.Ο.
2.1. Σηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε σο εμήο: «ζ) Δίδνο
ζπλαιιαγήο».
2.2. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5.1. Οη επηρεηξήζεηο ηδησηηθήο αζθάιηζεο δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.Σ. ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζε ειεθηξνληθή θαηάζηαζε, πεξηερόκελν ησλ
βεβαηώζεσλ πνπ ρνξεγνύλ ζηνπο πειάηεο ηνπο γηα λα ηύρνπλ ηεο σθέιεηαο
ηεο κείσζεο θόξνπ πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ πεξίπησζε ε’ ηεο παξαγξάθνπ
4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.2238/1994, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ N.4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α’)».
2.3. Τν άξζξν 6 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Άπθπο 6
Τποσπεώζειρ ηαμείων αζθάλιζηρ
6.1. Τα ηακεία θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.Σ. ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζε ειεθηξνληθή θαηάζηαζε, πεξηερόκελν ησλ
βεβαηώζεσλ πνπ ρνξεγνύλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο γηα ηηο ππνρξεσηηθέο
ηνπο εηζθνξέο ζε απηά, θαζώο θαη γηα ηηο πξναηξεηηθέο ηνπο εηζθνξέο, εθόζνλ
ηα ηακεία έρνπλ ζπζηαζεί κε λόκν, ζύκθσλα κε ηελ πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2238/1994, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε παξάγξαθν ε΄ ηνπ
άξζξνπ 38 ηνπ λ.4024/2011(Φ.Δ.Κ. 226Α΄).

6.2.

Τα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη είλαη ηα αθόινπζα:
α) ΑΦΜ ππόρξενπ αζθαιηζκέλνπ,
β) Πνζό εηζθνξώλ πνπ θαηέβαιε ν ππόρξενο ή ν εξγνδόηεο ηνπ ππέξ απηνύ,
γ) Ζκεξνινγηαθό έηνο είζπξαμεο,
δ) ΑΜΚΑ ππόρξενπ αζθαιηζκέλνπ.
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6.3. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη αζθαιηζκέλνη ησλ ηακείσλ απηώλ είλαη κηζζσηνί, ηα
ηακεία ζα δηαβηβάδνπλ

ζηε Γ.Γ.Π.Σ. κόλν ηα πνζά πνπ αθνξνύλ ηηο

πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε απηά».
2.4. Σηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαζίζηαληαη νη
πεξηπηώζεηο ε΄ θαη ε΄ αληίζηνηρα σο εμήο:
«ε) Ζκεξνινγηαθό έηνο αλαθνξάο».
2.5. Τν άξζξν 10 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άπθπο 10
ςναλλαγέρ καπηών πληπωμών εκδοηών εκηόρ Δλλάδορ
10.1. Οη θνξείο (ηξάπεδεο θ.ι.π.) εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγώλ κε ρξήζε θαξηώλ
πιεξσκώλ (πηζησηηθώλ ή θαη ρξεσζηηθώλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπλαιιαγώλ αλάιεςεο ζε ειιεληθά Α.Τ.Μ. (Απηόκαηεο Τακεηνινγηζηηθέο
Μεραλέο) δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.Σ. ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ ζε ζπλαιιαγέο θαξηώλ πιεξσκώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηελ
αιινδαπή από πηζησηηθό ίδξπκα, κε έδξα εθηόο Διιάδαο.
10.2. Τα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη είλαη:
α) Τξηςήθηνο θσδηθόο ηξάπεδαο όπσο νξίδεηαη από ηελ Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο.
β) Αξηζκόο θάξηαο πιεξσκώλ ηξάπεδαο εθδόηε πνπ δελ ιεηηνπξγεί ζηελ
Διιάδα, ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα αζθαιείαο.
γ) Πιήζνο ζπλαιιαγώλ θαξηώλ πνπ εθθαζαξίζηεθαλ, αλά κήλα γηα ηα έηε
2010 θαη 2011, βάζεη ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο από ηελ ηξάπεδα.
δ) Αμία ζπλαιιαγώλ θαξηώλ ζε επξώ πνπ εθθαζαξίζηεθαλ, αλά κήλα γηα ηα
έηε 2010 θαη 2011, βάζεη ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο από ηελ ηξάπεδα.
Σην πιήζνο ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ ζηνηρείνπ (β) πξνζκεηξνύληαη νη
εθθαζαξηζζείζεο ζπλαιιαγέο αγνξώλ θαη επηζηξνθώλ (αθπξώζεσλ). Σηελ αμία
ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ ζηνηρείνπ (δ) αθαηξνύληαη ηα πνζά ησλ επηζηξνθώλ
(αθπξώζεσλ) από ηα πνζά ησλ αγνξώλ (net balance). Σηελ αμία ησλ
ζπλαιιαγώλ θαηαγξάθεηαη ην ζύλνιν ηνπ πνζνύ ηεο αγνξάο ζε πεξηπηώζεηο
δόζεσλ (θαη όρη ην πνζό ηεο δόζεο).»
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2.6. Τν άξζξν 15 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άπθπο 15
Έναπξη ιζσύορ
15.1. Ζ παξνύζα ηζρύεη γηα ηα ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 2011 θαη εθεμήο, εθηόο ησλ
ζηνηρείσλ ησλ πεξηπηώζεσλ ησλ παξαγξ.1,2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπ
άξζξνπ 10 ηεο παξνύζεο, ηα νπνία δύλαηαη λα αθνξνύλ ρξήζεηο από ην 2010
θαη εθεμήο θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνύζεο, ηα νπνία
δύλαηαη λα αθνξνύλ ρξήζεηο από ην 2009 θαη εθεμήο.
15.2. Ζ πξώηε απνζηνιή αξρείσλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ 3 έσο θαη 10 ζα γίλεη
έσο ηελ 20ε ηνπ 8νπ κήλα από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο. Δηδηθά γηα ηα
ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 10, ε απνζηνιή απηή ζα αθνξά ηα έηε 2010 έσο θαη 2011,
ελώ γηα ηα ζηνηρεία ησλ άξζξσλ 3 έσο θαη 9 ζα αθνξά κόλν ην έηνο 2011».
2.7.Ζ παξάγξαθνο 12.2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«12.2.Ζ ζπρλόηεηα δηαβίβαζεο όισλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ είλαη εηήζηα θαη σο
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νξίδεηαη ε 28ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο
ηνπ έηνπο αλαθνξάο».
Άπθπο 3
Τποσπεώζειρ ηων ιδιωηικών εκπαιδεςηηπίων
3.1. Τα ηδησηηθά ζρνιεία ζηνηρεηώδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο, κε εμαίξεζε ηα
εζπεξηλά γπκλάζηα θαη ιύθεηα, θαζώο θαη ηα εηδηθά ζρνιεία αηόκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο,πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ
Ν.2238/1994, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Ν.3842/2010 (Φ.Δ.Κ. 58 Α΄), δηαβηβάδνπλ ζηε Γ.Γ.Π.Σ. ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ θαηάζηαζε

θαηαβιεζέλησλ

δηδάθηξσλ θαη

πιεξσκώλ γηα

πξόζζεηεο παξνρέο αλά εκεξνινγηαθό έηνο.
3.2. Τα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη είλαη ηα αθόινπζα:
α) ΑΦΜ ππόρξενπ πξνο θαηαβνιή,
β) Ολνκαηεπώλπκν ππόρξενπ, εθόζνλ δελ ππάξρεη Α.Φ.Μ. εσο ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο παξνύζεο.
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γ) Πνζό θαηαβιεζέλησλ δηδάθηξσλ θαη ακνηβώλ γηα πξόζζεηεο παξνρέο.
3.3. Τηο παξαπάλσ ππνρξεώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3.2. θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 48, ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 θαη
ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, έρνπλ θαη όια ηα
ινηπά ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα θάζε βαζκίδαο πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηε
ρώξα

(Παλεπηζηήκηα,

Κνιιέγηα,

Παξαξηήκαηα

μέλσλ

Παλεπηζηεκίσλ,

Φξνληηζηήξηα, Σρνιέο, Δξγαζηήξηα ειεπζέξσλ ζπνπδώλ, Η.Η.Δ.Κ., θ.ι.π.).
Άπθπο 4
Υπόνορ διαβίβαζηρ και διαηήπηζηρ ηων ζηοισείων

4.1.

Ζ ζπρλόηεηα δηαβίβαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζεο είλαη
εηήζηα θαη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νξίδεηαη ε 28ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ
επόκελνπ έηνπο ηνπ έηνπο αλαθνξάο.

4.2.

Οη θνξείο δηαηεξνύλ ηα ζηνηρεία πνπ απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Π.Σ., ζηε κνξθή
κε ηελ νπνία ηα απνζηέιινπλ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε
εξγάζηκσλ εκεξώλ.

4.3.

Ζ Γ.Γ.Π.Σ. ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζα δηαηεξεί ηα σο άλσ ζηνηρεία γηα
ρξνληθό δηάζηεκα έμη εηώλ.

Άπθπο 5
Σπόπορ διαβίβαζηρ ζηοισείων
Ζ δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζεο ζα γίλεηαη απεπζείαο ζηε
Γ.Γ.Π.Σ. κέζσ αζθαινύο ζπζηήκαηνο κεηαθόξησζεο αξρείνπ κε ηε ρξήζε
δηαδηθηύνπ. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ αξρείνπ, ν ηξόπνο δηαβίβαζεο θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα δηαβίβαζεο αξρείσλ, ζα αλαξηεζνύλ έγθαηξα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Γ.Γ.Π.Σ..
Άπθπο 6
Κςπώζειρ μη διαβίβαζηρ και διαηήπηζηρ ηων ζηοισείων
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Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
παξνύζεο, εθαξκόδνληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ νη θπξώζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2523/1997, έηζη όπσο
ηζρύνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.
3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α΄).
Άπθπο 7
Έναπξη ιζσύορ

7.1.

Ζ παξνύζα αλαθνξηθά κε ην άξζξν 3 απηήο, ηζρύεη γηα ηα ζηνηρεία ηεο
ρξήζεο 2011 θαη εθεμήο.

7.2.

Ζ πξώηε απνζηνιή αξρείσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 3 ζα γίλεη έσο ηελ 20ε
ηνπ 2νπ κήλα από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο.

Άπθπο 8
Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΓΔΩΡΓ. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ

Σελίδα 7

ΑΔΑ: Β433Η-ΝΧΥ
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ:

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2)
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο
3. Κεληξηθή Υπεξεζία ΥΠ.Δ.Δ. θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο απηήο
4. Γ.Γ.Π.Σ. - Γ/λζε Eθαξκνγώλ H/Y (Γ30)
5. Υπεξεζία ΤΑΦISnet (γηα αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν)
6. Δζληθό Τππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο)

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, ΣΤ΄ (κόλν ν αξηζκόο 7), Ε΄(εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4
θαη 7), Ζ΄ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 8, 9, 10), Θ΄, Η΄, ΗΑ΄(κόλν ν αξηζκόο 2), ΗΒ΄,ΗΓ΄,
ΗΣΤ΄(κόλν νη αξηζκνί 1, 2, 5, 21, 26, 37), ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄(κόλν νη αξηζκνί 11, 14, 15, 16,
21, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 45), Κ΄ θαη ΚΓ΄
2. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο Υπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ,
Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο, 10180 Αζήλα (πξνο
ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθώλ επνπηεπόκελσλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ)
3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ
(ΔΛΤΔ), Δξκνύ θαη Κνξλάξνπ 1, 10563 Αζήλα
4. Διιεληθή Έλσζε Τξαπεδώλ, Ακεξηθήο 21Α, 10672 Αζήλα
5. Tξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δι.Βεληδέινπ 21, 10250 Αζήλα
6.Έλσζε Σπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ Διιάδνο, Σθνπθά 50, 106 72 Αζήλα
7. Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Α.Δ., Λ. Αζελώλ 110, 10442 Αζήλα
8. Υπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, Αθηή Βαζηιεηάδε, 18510 Πεηξαηάο (πξνο
ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθώλ επνπηεπόκελσλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ)
9. Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Ακαιηάδνο 17,
11523 Αζήλα (πξνο ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθώλ επνπηεπόκελσλ θνξέσλ θαη
επηρεηξήζεσλ)
10. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη
Γηθηύσλ, Νίθεο 5-7, 10180 Αζήλα (πξνο ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθώλ επνπηεπόκελσλ
θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ)
11. Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, Σηαδίνπ 19,
10110 Αζήλα (πξνο ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθώλ επνπηεπόκελσλ θνξέσλ θαη
επηρεηξήζεσλ)
12. Υπνπξγείν Υγείαο, Αξηζηνηέινπο 17, 10187 Αζήλα (πξνο ελεκέξσζε ησλ
ζρεηηθώλ επνπηεπόκελσλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ)
13. Παλειιήληα Έλσζε Ηδησηηθώλ Κιηληθώλ, Ηνπζηηληαλνύ 28, 54631 Θεζ/θε
14. Έλσζε Δηαηξηώλ Κηλεηήο Τειεθσλίαο, Λ. Κεθηζίαο 56, 15125, Αζήλα
15. Παλειιήληα Έλσζε Ηδησηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & Καηάξηηζεο,
Μπνπκπνπιίλαο 18, 10682 Αζήλα
16. Σύλδεζκνο Ηδξπηώλ Διιεληθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ, 3εο Σεπηεκβξίνπ 75,
10434 Αζήλα
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17.Έλσζε Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ Διιάδνο, Ξελνθώληνο 10, 10557 Αζήλα
18. Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, Α.
Παπαλδξένπ 37, 15180 Μαξνύζη (πξνο ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθώλ επνπηεπόκελσλ
θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ)
19. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ηδηνθηεηώλ Φξνληηζηεξίσλ Ξέλσλ Γισζζώλ,
Λπθαβεηνύ 2, 10671 Αζήλα
20. Οκνζπνλδία Δθπαηδεπηηθώλ Φξνληηζηώλ Διιάδνο, Σόισλνο 142, 10677 Αζήλα
21. Σύλδεζκνο Διιεληθώλ Κνιιεγίσλ, Μπνπκπνπιίλαο 18, 10682 Αζήλα

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Τεισλεηαθώλ Θεκάησλ
4. Γξαθείν Κ. Γελ. Γξακκαηέα ΓΓΠΣ
5. Γξαθείν Κ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο
6. Γξαθεία θ. θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
7. Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ (20)
8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
9. Γελ. Γ/λζε Οηθ/θήο Δπηζεώξεζεο, Θεκηζηνθιένπο 5, 101 84 ΑΘΖΝΑ
10.ΓΓΠΣ-Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Υ (Γ30) (10)
11.Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Τκήκαηα Α΄ (10), Β΄ (5), Γ΄ (10)
12.Γξαθείν θ. Γηεπζπληνύ Γ12
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