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ΠΡΟΣ
Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: ∆ιατήρηση ΑΦΜ ∆ηµοτικών και περιφερειακών συνδυασµών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και
δηµοτικές εκλογές» (ΦΕΚ Α΄ 138), στους δηµοτικούς και περιφερειακούς συνδυασµούς
α) χορηγείται ειδικός αυτοτελής Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο
όνοµα του συνδυασµού και ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δηµοτικής
περιόδου.
β) για τη χορήγηση του Α.Φ.Μ. υποβάλλεται στην οικεία ∆.Ο.Υ. γραπτή δήλωση,
στην οποία αναγράφεται η επωνυµία του συνδυασµού και το όνοµα του επικεφαλής του.
Με βάση τα ανωτέρω επισηµαίνονται τα εξής:
Οι δηµοτικοί και περιφερειακοί συνδυασµοί, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν
οικονοµική δραστηριότητα (άρα υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο) καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιφερειακής και δηµοτικής περιόδου, θα διατηρήσουν το χορηγηθέντα ειδικό αυτοτελή
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
Οι δηµοτικοί και περιφερειακοί συνδυασµοί µπορούν να κλείσουν τον ως άνω
Α.Φ.Μ. εφόσον έχουν παύσει την οικονοµική τους δραστηριότητα, δηλαδή δε θα προβούν
σε δαπάνες ή δε θα έχουν κατά την ίδια χρονική περίοδο έσοδα ή ακόµη δεν πρόκειται να
συµµετάσχουν στις επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Υπουργείο Οικονοµικών
Καραγεώργη Σερβίας 10
∆/νση Μητρώου, Τµήµα Α΄

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

2. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας
(Για ενηµέρωση των Επιτροπών Ελέγχου ∆απανών
των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών)
3. Περιφέρειες της χώρας
4. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
5. ∆ήµους της χώρας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
3. Γεν. ∆/νση Ηλ/κής ∆ιακυβ/σης και Εκλογών
4. ∆/νση Εκλογών
5. ∆/νση Ηλ. ∆ιακ/σης
(για την ανάρτηση της παρούσας
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)

