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1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), και εξειδίκευςη των υποχρεώςεων των
Δηλοφντων Ελληνικών Χρηματοπιςτωτικών Ιδρυμάτων ωσ προσ τον χρόνο και τον τρόπο
υποβολήσ των ςτοιχείων ςχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
χρηματοοικονομικών λογαριαςμών δυνάμει του άρθρου ζκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017.
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ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1.

Τισ διατάξεισ:

α)
Του άρκρου ζκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017 (Α’ 164) «Κφρωςθ του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ
και τθσ Συμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Κυβζρνθςθσ των
Θνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ για τθ βελτίωςθ τθσ διεκνοφσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ και
τθν εφαρμογι του νόμου περί Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ Λογαριαςμϊν τθσ Αλλοδαπισ (FATCA),
κακϊσ και τθσ Συμφωνίασ Αρμόδιων Αρχϊν και διατάξεισ εφαρμογισ», ςε ςυνδυαςμό με τισ
διατάξεισ του άρκρου τρίτου παρ. 1, περίπτ. αϋ του ίδιου νόμου και των άρκρων 1 (ςτ), 3 (4) και (5)
και 6 (3) (β) τθσ κυρωκείςασ Συμφωνίασ.
β)
Του άρκρου 5 παρ. 1, 2, 5 και 8 του ν. 4170/2013 (Αϋ163) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/16/ΕΕ, ρφκμιςθ κεμάτων τθσ ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωςθ Οργανιςμοφ του Ν.Σ.Κ. και άλλεσ
διατάξεισ» και ιδίωσ για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (ΑΑΔΕ), για τον οριςμό τμιματοσ ι τμθμάτων διαςφνδεςθσ.
γ)
Του άρκρου 54 Γ του ν. 4174/2013 (Αϋ 170), αναφορικά με τα πρόςτιμα για παραβάςεισ
υποχρεϊςεων για τθν αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν χρθματοοικονομικϊν λογαριαςμϊν ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 29 του ίδιου Κϊδικα.
δ)
του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Ρρϊτου Μζρουσ
του ν. 4389/2016 (Αϋ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα των άρκρων 1, 2,
13, 14, 17 και 41, όπωσ ιςχφουν.
2.
Τθν Ανακοίνωςθ 2016-27 του Υπουργείου Οικονομικϊν και τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικϊν
Εςόδων των ΘΡΑ, ςε ςυνδυαςμό με τισ Ανακοινϊςεισ 2013-43, 2014-17, 2014-38 και 2015-66.
3.
Τθν από 07.12.2017 επιςτολι τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικϊν Εςόδων των ΘΡΑ, ςε ςυνδυαςμό
με τθν Ανακοίνωςθ 2017-46 του Υπουργείου Οικονομικϊν και τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικϊν Εςόδων
των ΘΡΑ.
4.
Τθν αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)».
5. Τθν αρικ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομικϊν και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν» και τθν
αρικ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.09.2013 (Β' 2417) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων
του Υπουργείου Οικονομικϊν», όπωσ τροποποιικθκαν, ςυμπλθρϊκθκαν και ιςχφουν, ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου α' τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016.
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6. Τθν αρικ. 1 τθσ 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και
διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου
Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 10 του άρκρου 41 του
ν. 4389/2016 και τθν αρικ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ
ΑΑΔΕ «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων»..
7.
Τθν ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ ΔΟΣ τθσ ΑΑΔΕ, ωσ αρμόδιασ αρχισ, κατά το άρκρο 5 παρ. 1 του ν.
4170/2013, δυνάμει τθσ διάταξθσ του άρκρου τρίτου, παρ. 1, περίπτ. α’ του ν. 4493/2017.
8.
Τθν ανάγκθ εξειδίκευςθσ των κανόνων και διαδικαςιϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ
αποτελεςματικισ και ςφμφωνθσ εφαρμογισ των υποχρεϊςεων υποβολισ ςτοιχείων και
δζουςασ επιμζλειασ που περιλαμβάνονται ςτθν κυρωκείςα Συμφωνία και τα Ραραρτιματα Ι και
ΙΙ αυτισ, κακϊσ και του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ από τα Δθλοφντα Ελλθνικά Χρθματοπιςτωτικά
Ιδρφματα, προκειμζνου να εφαρμοςτεί ομαλά και απρόςκοπτα θ αυτόματθ ανταλλαγι
πλθροφοριϊν χρθματοοικονομικϊν λογαριαςμϊν μεταξφ των Αρμόδιων Αρχϊν τθσ Ελλθνικισ
Δθμοκρατίασ και των ΘΡΑ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθ Συμφωνία Αρμόδιων Αρχϊν (ΣΑΑ).
9.
Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε
βάροσ του προχπολογιςμοφ τθσ ΑΑΔΕ.
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
Άρθρο 1
Αρμόδιεσ υπηρεςίεσ τησ ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του πλαιςίου
τησ αυτόματησ ανταλλαγήσ πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριαςμών
1.
Δυνάμει τθσ περίπτ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α’ 164), ςε
ςυνδυαςμό με τισ παρ. 2 και 8 του άρκρου 5 του ν. 4170/2013, το Τμιμα Γϋ Διεκνοφσ Διοικθτικισ
Συνεργαςίασ τθσ Δ/νςθσ ΔΟΣ τθσ ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα κζματα που εμπίπτουν ςτισ
αρμοδιότθτζσ του, ενεργεί ωσ αρμόδια αρχι κατ’ ανάκεςθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ
του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ, τθσ κυρωκείςασ Συμφωνίασ (Διακυβερνθτικι Συμφωνία ι ΔΚΣ) μαηί
με τα Ραραρτιματά τθσ και τθσ Συμφωνίασ Αρμόδιων Αρχϊν (ΣΑΑ), με τθν επιφφλαξθ των
ειδικότερα οριηόμενων ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. Ειδικά για τθν εφαρμογι των Ραραγράφων 4
και 5 τθσ ΣΑΑ, θ ωσ άνω υπθρεςία ενεργεί μόνο ωσ λαμβάνουςα και αποςτζλλουςα αρχι για τισ
γνωςτοποιιςεισ /ενθμερϊςεισ που προβλζπονται ςτισ Ραραγράφουσ 4.3.2.1, 4.3.2.2. και 5.3. τθσ
ΣΑΑ ςχετικά με τα κζματα ςθμαντικισ μθ ςυμμόρφωςθσ και πραγματικισ ι δυνθτικισ παραβίαςθσ
των μζτρων προςταςίασ τθσ εμπιςτευτικότθτασ και των δικλείδων αςφαλείασ.
2.
Δυνάμει τθσ περίπτ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου τρίτου του ν. 4493/2017, ςε ςυνδυαςμό με
τισ παρ. 5 και 8 του άρκρου 5 του ν. 4170/2013, ωσ «Τμιμα Διαςφνδεςθσ» ορίηεται το Τμιμα ΣΤ’
Αυτόματθσ Ανταλλαγισ Ρλθροφοριϊν και Υποδοχισ Στοιχείων τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ
ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα κζματα που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτζσ του, το οποίο ενεργεί ωσ
αρμόδια αρχι κατ’ ανάκεςθ για τθν υποδοχι και τθν αποςτολι πλθροφοριϊν ςτo πλαίςιο τθσ
αυτόματθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν χρθματοοικονομικϊν λογαριαςμϊν τθσ ΔΚΣ και τθσ ΣΑΑ, και
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ιδίωσ για τθν εφαρμογι τθσ Ραραγράφου 3 τθσ ΣΑΑ. Ειδικά για τθν εφαρμογι τθσ Ραραγράφου 4
τθσ ΣΑΑ, θ ωσ άνω υπθρεςία:
α. ενεργεί ωσ λαμβάνουςα ι αποςτζλλουςα αρχι για τισ γνωςτοποιιςεισ/ενθμερϊςεισ/εκ
νζου διαβιβάςεισ των πλθροφοριϊν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των περιπτϊςεων που
προβλζπονται ςτισ Ραραγράφουσ 4.2.2.1 και 4.3.1. τθσ ΣΑΑ ςχετικά με τα διαχειριςτικά ι άλλα
μικρά ςφάλματα, και
β. διαχειρίηεται ι/και επιλφει τα διαχειριςτικά ι άλλα μικρά ςφάλματα ςχετικά με τισ
αποςτελλόμενεσ αναφορζσ.
3.
Δυνάμει τθσ περίπτ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου τρίτου του ν. 4493/2017, ςε ςυνδυαςμό με
τθν παρ. 5 του άρκρου 5 του ν. 4170/2013, ωσ «Τμιμα Διαςφνδεςθσ» ορίηεται θ Δ/νςθ Ελζγχων
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
διενζργειασ των ελζγχων τιρθςθσ των κανόνων υποβολισ ςτοιχείων και δζουςασ επιμζλειασ από
τα Δθλοφντα Ελλθνικά Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα και των αποτελεςμάτων αυτϊν,
ενθμερϊνοντασ αμελλθτί τθν υπθρεςία τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου.
Άρθρο 2
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολήσ των πληροφοριών
1.
Tα Δθλοφντα Ελλθνικά Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα υποχρεοφνται να υποβάλουν
θλεκτρονικά ςτθν αρμόδια αρχι κατ’ ανάκεςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ τισ
πλθροφορίεσ που αφοροφν κάκε Δθλωτζο Λογαριαςμό προσ τισ ΘΡΑ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν περίπτ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου τρίτου του ν. 4493/2017 και ειδικότερα:
(i)

τισ πλθροφορίεσ του άρκρου 2 (2) (α) τθσ ΔΚΣ για το ζτοσ 2014, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 3 παρ. 3 α) (1) και 4 τθσ ΔΚΣ,

(ii)

τισ πλθροφορίεσ του άρκρου 2 (2) (α) και 4 (1) (β) τθσ ΔΚΣ για τα ζτθ 2015 και 2016,
ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 παρ. 3 α) (2) και 4 τθσ ΔΚΣ,

(iii)

τισ πλθροφορίεσ του άρκρου 2 (2) (α) τθσ ΔΚΣ για το ζτοσ 2017 και εφεξισ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ παρζκκλιςθσ που ορίηεται ςτο επόμενο άρκρο.

2.
Στθν περίπτωςθ μθ φπαρξθσ Δθλωτζων Λογαριαςμϊν προσ τισ ΘΡΑ, όπωσ αυτοί ορίηονται
ςτα άρκρα 2 (2) (α) και 4(1) (β) τθσ ΔΚΣ, τα Δθλοφντα Ελλθνικά Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα
υποχρεοφνται να υποβάλουν θλεκτρονικά ςτθν αρμόδια αρχι κατ’ ανάκεςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου
1 τθσ παροφςασ, το αργότερο μζχρι 31 Μαΐου εκάςτου ζτουσ, μθδενικι αναφορά (nil reporting),
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ οδθγίεσ που αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ.
Ειδικά, κατά τθν πρϊτθ υποβολι πλθροφοριϊν μζχρι τθν 31 θ Μαΐου 2018, τα Δθλοφντα Ελλθνικά
Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα υποβάλλουν μθδενικι αναφορά αναφορικά με τα ζτθ 2014, 2015,
2016 και 2017.
3.
Ο θλεκτρονικόσ μορφότυποσ για τθν υποβολι των πλθροφοριϊν που περιγράφονται ςτα
άρκρα 2(2) (α) και 4(1)(β) τθσ ΔΚΣ από τα Δθλοφντα Ελλθνικά Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα ςτθν
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αρμόδια αρχι κατ’ ανάκεςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ ορίηεται ςτθν παράγραφο
3.2.1. τθσ ΣΑΑ, εφαρμόηοντασ:

το Σχιμα για τθν Επεκτάςιμθ Γλϊςςα Σιμανςθσ του Νόμου FATCA (Σχιμα για τθν XML
FATCA), όπωσ απεικονίηεται ςτον Οδθγό Χριςθσ του Σχιματοσ για τθν XML FATCA (Δθμοςίευςθ
5124 τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικϊν Εςόδων των ΘΡΑ) *FATCA XML Schema User Guide (IRS
Publication 5124)+, και

το Σχιμα για τθν Επεκτάςιμθ Γλϊςςα Σιμανςθσ των Μεταδεδομζνων του Νόμου FATCA
(Σχιμα για τθν XML Μεταδεδομζνων FATCA), όπωσ απεικονίηεται ςτον Οδθγό Χριςθσ του
Σχιματοσ για τθν XML Μεταδεδομζνων FATCA (Δθμοςίευςθ 5188 τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικϊν
Εςόδων των ΘΡΑ) *FATCA Metadata XML Schema User Guide (IRS Publication 5188)+.
Τα παραπάνω Σχιματα και οι πικανζσ ενθμερϊςεισ τουσ αναρτϊνται ςτον ιςτότοπο του IRS
(http://www.irs.gov/FATCA), προσ τον οποίο παρζχεται ςφνδεςμοσ από τθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ.
4.
Τα Δθλοφντα Ελλθνικά Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα υποχρεοφνται να εγγραφοφν ςτο
Σφςτθμα Αμοιβαίασ Υποβολισ Στοιχείων (ΣΑΥΣ) FATCA τθσ ΑΑΔΕ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ οδθγίεσ
που αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ.
5.
Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ τεχνικισ αδυναμίασ ι αδυναμίασ διαδικαςτικοφ χαρακτιρα,
εκ μζρουσ των υπθρεςιϊν τθσ ΑΑΔΕ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εμπρόκεςμθσ υποβολισ
πλθροφοριϊν από τα Δθλοφντα Ελλθνικά Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα, θ προκεςμία υποβολισ
παρατείνεται ζωσ 20 Ιουνίου 2018 ϊςτε να ολοκλθρωκεί απρόςκοπτα θ υποχρζωςι τουσ.
Άρθρο 3
Ειδικζσ ρυθμίςεισ για την υποβολή πληροφοριών ςχετικά με Προχπάρχοντεσ Λογαριαςμοφσ
που είναι Δηλωτζοι Λογαριαςμοί προσ τισ ΗΠΑ για τα ζτη 2017, 2018, 2019
Αναφορικά με τθν υποβολι πλθροφοριϊν για Ρροχπάρχοντεσ Λογαριαςμοφσ, κατά τθν ζννοια του
Ραραρτιματοσ Ι, Τμιμα VI, Ενότθτα Β’ παρ. 5 τθσ ΔΚΣ, που αποτελοφν Δθλωτζουσ Λογαριαςμοφσ
προσ τισ ΘΡΑ, για τα θμερολογιακά ζτθ 2017, 2018 και 2019, ζνα Δθλοφν Ελλθνικό
Χρθματοπιςτωτικό Κδρυμα δεν κα κεωρθκεί ότι διαπράττει ςθμαντικι μθ ςυμμόρφωςθ κατά τθν
ζννοια τθσ Ραραγράφου 4.2.1. τθσ ΣΑΑ, απλϊσ και μόνο επειδι δεν κα αποκτιςει και υποβάλλει
ςτθν αρμόδια κατ’ ανάκεςθ αρχι τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ κάκε απαιτοφμενο
Αμερικανικό ΑΦΜ, εφόςον το Δθλοφν Ελλθνικό Χρθματοπιςτωτικό Κδρυμα:
(α)
αποκτά και υποβάλλει ςτθν αρμόδια κατ’ ανάκεςθ αρχι τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 τθσ
παροφςασ τθν θμερομθνία γζννθςθσ κάκε Δικαιοφχου Λογαριαςμοφ και κάκε Ελζγχοντοσ
Ρροςϊπου του οποίου ο ΑΦΜ δεν υποβάλλεται,
(β)
ηθτά ετθςίωσ από κάκε Δικαιοφχο Λογαριαςμοφ και κάκε Ελζγχον Ρρόςωπο τον
Αμερικανικό ΑΦΜ, και
(γ)
ερευνιςει ςτα θλεκτρονικϊσ αναηθτιςιμα αρχεία του τον Αμερικανικό ΑΦΜ, πριν από τθν
υποβολι πλθροφοριϊν ςτθν αρμόδια αρχι κατ’ ανάκεςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ
αναφορικά με το ζτοσ 2017.

5

ΑΔΑ: 6Ξ8Ζ46ΜΠ3Ζ-41Ι

Άρθρο 4
υντονιςμόσ υπηρεςιών τησ ΑΑΔΕ
για τη διαχείριςη των ειςερχόμενων πληροφοριών από την Αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ
1. Πταν οι υπθρεςίεσ των παρ. 1, 2 και 3 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ λαμβάνουν ζγγραφα ι
ςτοιχεία ι αιτιματα, εκτόσ του πεδίου των αρμοδιοτιτων τουσ, διαβιβάηουν αυτά αμελλθτί
ςτθν αρμόδια υπθρεςία και ενθμερϊνουν τθν υπθρεςία τθσ παρ. 1.
2. Θ υπθρεςία τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ διαβιβάηει τισ πλθροφορίεσ τθσ
Ραραγράφου 2.3 τθσ ΣΑΑ, ςχετικά με τα εγγεγραμμζνα Ελλθνικά Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα
που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο ΑΧΙ τθσ Υπθρεςίεσ Εςωτερικϊν Εςόδων των ΘΡΑ, ςτθν
υπθρεςία τθσ παρ. 3 του ίδιου άρκρου.
3. Θ υπθρεςία τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ:
(α) παρζχει πρόςβαςθ, ςφμφωνα με το ιςχφον πλαίςιο και τισ πολιτικζσ αςφάλειασ των
πλθροφοριϊν, ςτθν υπθρεςία τθσ παρ. 3 του ίδιου άρκρου, ςτισ πλθροφορίεσ που
αποςτζλλονται από τθν Αρμόδια Αρχι των ΘΡΑ.
(β) διαβιβάηει ςτθν υπθρεςία τθσ παρ. 3 του ίδιου άρκρου:
(i) τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ μθδενικζσ αναφορζσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 τθσ
παροφςασ, και
(ii) τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν παρζλευςθ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ των 120 θμερϊν,
ςφμφωνα με τθν Ραράγραφο 4.2.1.2. τθσ ΣΑΑ, από το υπόχρεο Δθλοφν Ελλθνικό
Χρθματοπιςτωτικό Κδρυμα για τθ διόρκωςθ διαχειριςτικϊν ι άλλων μικρϊν ςφαλμάτων.
4. Οι υπθρεςίεσ των παρ. 1, 2 και 3 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ, ανάλογα με τισ αρμοδιότθτζσ
τουσ, ςυντονίηουν τισ ενζργειζσ τουσ για τθν επίλυςθ όλων των κεμάτων που αφοροφν τθν
εφαρμογι τθσ ΔΚΣ και τθσ ΣΑΑ, ιδίωσ αναφορικά με τθν εφαρμογι του άρκρου 5 τθσ ΔΚΣ και
τθσ Ραραγράφου 4 τθσ ΣΑΑ.
Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εκνικό Τυπογραφείο
(ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ “webmaster.et@et.gr”), για δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ
2. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
3. Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν
(με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ και ςτθν Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ
τθσ ΑΑΔΕ)
4. Ρίνακεσ Αποδεκτϊν: Α’ (με α/α 1) εκτόσ των ωσ άνω υπθρεςιϊν με α/α 2 και 3, Β’ (με α/α 4 και
5) και Γ’
5. Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα
6. Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ εποπτευόμενουσ
φορείσ τθσ)
7. Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ εποπτευόμενουσ
φορείσ τθσ)
8. Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςε όλα τα μζλθ τθσ)
9. Ζνωςθ Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν Ελλάδοσ (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςε όλα τα μζλθ
τθσ)
10. Ελλθνικι Ζνωςθ Διαχειριςτϊν Συλλογικϊν Επενδφςεων (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςε
όλα τα μζλθ τθσ)
11. Σφνδεςμοσ Μελϊν Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςε όλα τα
μζλθ του)
12. Πμιλοσ Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν
13. Ζνωςθ Συνεταιριςτικϊν Τραπεηϊν (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςε όλα τα μζλθ τθσ)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Υπουργείο Οικονομικϊν
α) Γραφείο κ. Υπουργοφ
β) Γραφείο κασ. Υφυπουργοφ
γ) Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων
δ) Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα ΣΔΟΕ
ε) Γραφείο κασ. Γενικισ Γραμματζωσ Οικονομικισ Ρολιτικισ
ςτ) Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ Δ/νςθσ Οικονομικισ Ρολιτικισ
η) Δ/νςθ Χρθματοοικονομικισ Ρολιτικισ
θ) Δ/νςθ Φορολογικισ Ρολιτικισ
κ) Δ/νςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Διεκνϊν Σχζςεων
ι) Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου
2. Μόνιμθ Ελλθνικι Αντιπροςωπεία (ΜΕΑ) ςτον ΟΟΣΑ
3. Ρίνακεσ Αποδεκτϊν: Αϋ (με α/α 2 ζωσ 5), Β’ (με α/α 1 ζωσ 3), Ηϋ (με α/α 1, 3, 4 και 6), Θϋ (με α/α
1 ζωσ 3 και 5 ζωσ 9), Θϋ(με α/α 1 ζωσ 4, 8 ζωσ 10, 13 ζωσ 15 και 17), Ιϋ, ΙΑϋ (με α/α 2 και 3), ΙΒϋ
(με α/α 2 ζωσ 16), Κϋ
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ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο κ. Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Δ/νςεων τθσ ΑΑΔΕ
Δ/νςθ Ελζγχων, Τμιματα Α’, Β’, Γ’ και Δ’
Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ
Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων, Τμιματα Α’ και Γ’
Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
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