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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΚΑΙ 
Φ.Π.Α. 
ΣΜΗΜΑ  Α΄ 

 ΑΔΑ: 
Αθήνα, 02/08/2018 
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦΑ 1124874ΕΞ2018 

Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 ΠΡΟ: Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ 
Σαχ. Κϊδικασ : 10184, Ακινα 
Πλθροφορίεσ : Μ. Προγουλάκθ  

Κ.Κοράκθσ  
Σθλζφωνο : 210 6987419-421 
Fax : 210 6987424-408 
E-Mail : finexcis@otenet.gr, 

finexcis@2001.syzefxis.gov.gr  
Url : www.aade.gr  
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων του άρθρου 124, του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14) καθώσ και τησ 

αριθμ. ΔΕΦΚΦΑ 1026034 ΕΞ 2018/13-02-2018 Απόφαςησ Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θζμα «Καθοριςμόσ 

των οργάνων και τησ διαδικαςίασ βεβαίωςησ και είςπραξησ του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί ςτα προϊόντα 

των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρηςιμοποιηθοφν ή 

διατίθενται προσ πώληςη ή χρηςιμοποιοφνται ωσ καφςιμα θζρμανςησ ή κινητήρων.» 

 

Κοινοποιοφνται ςυνθμμζνα για ενθμζρωςθ και εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 124 του ν. 

4514/2018 (ΦΕΚ Αϋ14), με τισ οποίεσ τροποποιικθκαν οι διατάξεισ των άρκρων 74 και 109, του 

ν.2960/2001 κακϊσ και θ εν κζματι Απόφαςθ, θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 572/Βϋ/21-2-2018 και 

ζλαβε αρικμό ΑΔΑ:6ΠΤΣ46ΜΠ3Η-ΤΒ8. 

Ειδικότερα, διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

Α. Με τισ κοινοποιοφμενεσ διατάξεισ του ν.4514/2018: 

1. Tροποποιικθκε θ παράγραφοσ 1, του άρκρου 74, του ν.2960/2001, προκειμζνου να 

κακορίηεται με ςαφινεια ότι το απαιτθτό του φόρου για τα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 

του άρκρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ι διατίκενται προσ πϊλθςθ 

ι χρθςιμοποιοφνται ωσ καφςιμα κζρμανςθσ ι κινθτιρων, ςυνδζεται με τισ γενεςιουργζσ αιτίεσ 

που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ αυτζσ. 
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2. Προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 8Α ςτο άρκρο 109, του ν.2960/2001 με τθν οποία κακορίςτθκε 

ότι θ βεβαίωςθ και είςπραξθ του ΕΦΚ για τα ωσ άνω προϊόντα, διενεργείται το αργότερο μζχρι τθν 

εικοςτι (20θ) θμζρα του επόμενου μινα, από τον μινα που πραγματοποιικθκε θ πϊλθςθ ι θ 

ιδιοκατανάλωςι τουσ.  

Β. Με τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ Α.Α.Δ.Ε. κακορίηεται θ διαδικαςία βεβαίωςθσ και είςπραξθσ του 

Ε.Φ.Κ. που αναλογεί ςτα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρκρου 73, του ν.2960/2001, που 

πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ι διατίκενται προσ πϊλθςθ ι χρθςιμοποιοφνται ωσ καφςιμα 

κζρμανςθσ ι κινθτιρων. 

Ειδικότερα επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 

1. το άρκρο 1, τθσ εν λόγω Απόφαςθσ, ορίηονται τα προϊόντα για τα οποία εφαρμόηεται 

αυτι και κακορίηεται ότι θ αρμόδια Σελωνειακι Αρχι για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του 

Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των κατά περίπτωςθ λοιπϊν επιβαρφνςεων, για τθ διαδικαςία 

προςδιοριςμοφ του ιςοδυνάμου καυςίμου και για τθν παρακολοφκθςθ και ζλεγχο των 

προϊόντων αυτϊν, είναι θ Σελωνειακι Αρχι ςτθ χωρικι δικαιοδοςία τθσ οποίασ βρίςκεται 

θ εγκατάςταςθ του επιτθδευματία και υπόχρεου των φορολογικϊν επιβαρφνςεων, όπωσ 

αυτόσ αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ εν λόγω Απόφαςθσ. Επιςθμαίνεται ότι, εγκατάςταςθ 

του επιτθδευματία κεωρείται εκεί όπου τα εν λόγω προϊόντα παράγονται ι/και  

χρθςιμοποιοφνται, ι/και από όπου διατίκενται. 

 

2. το άρκρο 2, τθσ Απόφαςθσ, ορίηεται ότι οι υπόχρεοι για τθν καταβολι του Ε.Φ.Κ., του 

Φ.Π.Α. και των κατά περίπτωςθ λοιπϊν επιβαρφνςεων, είναι οι επιτθδευματίεσ που 

διακζτουν προσ πϊλθςθ ι χρθςιμοποιοφν (ιδιοκαταταναλϊνουν) τα ωσ άνω προϊόντα ωσ 

καφςιμα κινθτιρων ι κζρμανςθσ, είτε τα παράγουν οι ίδιοι, είτε τα ειςάγουν από Σρίτθ 

χϊρα ι τα αποκτοφν από άλλο κράτοσ μζλοσ. Επίςθσ υπόχρεοσ κεωρείται και ο 

επιτθδευματίασ που τα ζχει αποκτιςει αρχικά για χριςθ άλλθ από αυτι των καυςίμων 

και τα οποία τελικά τα χρθςιμοποιεί (ιδιοκαταναλϊνει) ι διακζτει προσ πϊλθςθ ωσ 

καφςιμα κινθτιρων ι κζρμανςθσ. 

 

3. το ίδιο άρκρο, ορίηεται ότι θ βεβαίωςθ και είςπραξθ του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των κατά 

περίπτωςθ λοιπϊν επιβαρφνςεων διενεργείται με τθν υποβολι ςυγκεντρωτικισ Διλωςθσ 

ΕΦΚ μζχρι τθν 20θ θμζρα του επόμενου μινα από τον μινα εντόσ του οποίου 

πραγματοποιικθκε θ πϊλθςθ ι ιδιοκατανάλωςθ των προϊόντων αυτϊν.  
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4. Για τθν παρακολοφκθςθ των εν λόγω προϊόντων, ςτο άρκρο 3, προβλζπεται οι 

επιτθδευματίεσ να τθροφν βιβλίο αποκικθσ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ) κεωρθμζνο από τθν 

αρμόδια Σελωνειακι Αρχι, ςτο οποίο κα καταγράφονται ςτοιχεία αναφορικά με τισ 

παραγόμενεσ, παραλθφκείςεσ από άλλο κ-μ ι από το εςωτερικό τθσ χϊρασ, ειςαγόμενεσ 

από Σρίτθ χϊρα, ποςότθτεσ (ειςροζσ) κακϊσ και τισ χρθςιμοποιοφμενεσ 

(ιδιοκαταναλωκείςεσ), εξαγόμενεσ προσ Σρίτθ χϊρα, αποςτελλόμενεσ προσ άλλο κ-μ  ι 

πωλθκείςεσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ,  ποςότθτεσ (εκροζσ). Επιπλζον προβλζπεται θ 

αυκθμερόν ςυμπλιρωςθ Δελτίου Χρθςιμοποίθςθσ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙV) για τισ θμεριςιεσ 

ποςότθτεσ των προϊόντων που χρθςιμοποιικθκαν (ιδιοκαταναλϊκθκαν) κακϊσ και θ 

τιρθςθ κατάςταςθσ παραλθπτϊν (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ V) ςτθν περίπτωςθ πϊλθςθσ των εν λόγω 

προϊόντων, ςτθν οποία περιλαμβάνονται όλοι οι παραλιπτεσ αςχζτωσ του προοριςμοφ 

χριςθσ των εν λόγω προϊόντων (ωσ καφςιμα ι λοιπζσ χριςεισ).     

 

5. Για τα εν λόγω προϊόντα, ςτο άρκρο 4, προβλζπεται διαδικαςία  προςδιοριςμοφ, του 

ιςοδυνάμου καυςίμου, για το οποίο ζχει οριςτεί ιδθ ςυντελεςτισ Ε.Φ.Κ. ςτθ παράγραφο 

1, του άρκρου 73, του ν.2960/2001. Ειδικότερα μετά από αίτθςθ του 

επιτθδευματία/υπόχρεου, με ςυνθμμζνα οριςμζνα δικαιολογθτικά και υποβολι 

αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ του υπό κρίςθ προϊόντοσ, ανατίκεται ςε επιτροπι, θ οποία 

ςυγκροτείται ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι και αποτελείται από ζνα Σελωνειακό 

υπάλλθλο, ζνα Χθμικό υπάλλθλο και ζναν Μθχανικό (Μθχανολόγο ι Θλεκτρολόγο ι 

Χθμικό) από τθν οικεία Περιφζρεια, το ζργο του προςδιοριςμοφ του ιςοδφναμου 

καυςίμου. ε περίπτωςθ που το εν λόγω προϊόν δεν χρθςιμοποιείται από τον 

επιτθδευματία/υπόχρεο των φορολογικϊν επιβαρφνςεων, αλλά διατίκεται από αυτόν ςε 

άλλθ επιχείρθςθ ωσ καφςιμο, θ ανωτζρω επιτροπι ςυγκροτείται ςτθν Σελωνειακι Αρχι 

όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ αυτι.  

 

Επιςθμαίνεται ότι για τον προςδιοριςμό του ιςοδυνάμου καυςίμου από τθν 

ςυγκροτθκείςα επιτροπι, λαμβάνονται υπόψθ θ χθμικι ςφςταςθ του υπό κρίςθ 

προϊόντοσ, το προϊόν που υποκακίςταται, ο κινθτιρασ ι ςυςκευι που το προϊόν κα 

χρθςιμοποιθκεί ωσ καφςιμο, κακϊσ και θ παραγωγικι διαδικαςία που κα λάβει χϊρα. 

 

ε περίπτωςθ που ο επιτθδευματίασ/υπόχρεοσ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων, 

διακζτει περιςςότερεσ των μία εγκαταςτάςεων ι το υπό κρίςθ προϊόν διατίκεται προσ 

πϊλθςθ ωσ καφςιμο ςε περιςςότερεσ των μία επιχειριςεων/παραλθπτϊν, θ διαδικαςία 

του προςδιοριςμοφ του ιςοδυνάμου καυςίμου, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο άρκρο 4 
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τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ, ακολουκείται ξεχωριςτά για κάκε μία εγκατάςταςθ ι 

επιχείρθςθ/παραλιπτθ, αντίςτοιχα.   

 

6. Ειδικι μνεία γίνεται ςτο άρκρο 6, αναφορικά με τθν αποκικευςθ και διακίνθςι των 

ενεργειακϊν προϊόντων για τα οποία δεν ζχει οριςτεί ςυγκεκριμζνοσ ςυντελεςτισ ςτο 

άρκρο 73 του ν.2960/2001 και τα οποία υπόκεινται ςτισ διατάξεισ περί ελζγχου και 

κυκλοφορίασ του Σρίτου Μζρουσ του Ε.Σ.Κ. (ν.2960/2001), ιτοι οφείλουν να διακινοφνται 

με το θλεκτρονικό διοικθτικό ζγγραφο (e-ΔΕ) και να παράγονται ι να κατζχονται εντόσ 

φορολογικϊν αποκθκϊν.  

 

7. Επίςθσ ςτο άρκρο 7, προβλζπονται τακτικοί και ζκτακτοι ζλεγχοι ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

επιτθδευματία/υπόχρεου κακϊσ και δειγματολθπτικοί ζλεγχοι ςτουσ παραλιπτεσ των εν 

λόγω προϊόντων, προκειμζνου για τθ διαπίςτωςθ τθσ νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν.   

 

8. Επιπλζον, για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου, προβλζπεται ςφμφωνα με 

το άρκρο 5, θ κατάκεςθ εγγφθςθσ, από  τουσ επιτθδευματίεσ/υπόχρεουσ, φψουσ 10%  επί 

του ςυνόλου του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί ςτισ ποςότθτεσ των προϊόντων που 

χρθςιμοποιικθκαν ι τζκθκαν προσ πϊλθςθ ωσ καφςιμα κινθτιρων ι κζρμανςθσ, κατά το 

προθγοφμενο ζτοσ ι ςε περίπτωςθ πρϊτθσ δραςτθριότθτασ ίςθ με το 10% του Ε.Φ.Κ. που 

αναλογεί ςτα προϊόντα που κατά διλωςθ του ενδιαφερομζνου πρόκειται να 

χρθςιμοποιθκοφν ι να τεκοφν προσ πϊλθςθ ωσ καφςιμα. ε περίπτωςθ που τα εν λόγω 

προϊόντα υπόκεινται ςτισ διατάξεισ περί ζλεγχου και κυκλοφορίασ του, ιτοι είναι 

προϊόντα φορολογικισ αποκικθσ, εφαρμογι ζχουν οι εγγυιςεισ που αναφζρονται ςτθν 

αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-7-2017 Απόφαςθ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν (ΦΕΚ 

2744/Βϋ) «Κακοριςμόσ όρων και προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ άδειασ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι προϊόντων υποκείμενων ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ».  

 

Σζλοσ επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια τελωνειακι αρχι, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

προςδιοριςμοφ ιςοδυνάμου καυςίμου, ενθμερϊνει άμεςα εγγράφωσ τθν Δ/νςθ ΕΦΚ και ΦΠΑ - 

Σμιμα Αϋ, αναφορικά με τον κωδικό .Ο. του προϊόντοσ κακϊσ και το ιςοδφναμο ενεργειακό προϊόν 

του άρκρου 73, του ν.2960/2001 όπωσ αυτό ζχει προςδιοριςτεί από τθν ςυγκροτθκείςα για αυτό το 

λόγο επιτροπι, προκειμζνου για τθ δθμιουργία νζου Εκνικοφ Πρόςκετου Κωδικοφ φορολογίασ (ΕΠΚ) 

ι ςφνδεςθ του ςυγκεκριμζνου κωδικοφ .Ο. προϊόντοσ με υπάρχοντα Εκνικό Πρόςκετο Κωδικό(ΕΠΚ) 

φορολογίασ, ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Σελωνείων (Icisnet). τθ ςυνζχεια θ αρμόδια Σελωνειακι 

Αρχι ενθμερϊνει τον υπόχρεο/επιτθδευματία, προκειμζνου για τθν ςυμπλιρωςθ του ςχετικοφ ΕΠΚ 
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κατά τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ ΕΦΚ, με τθν οποία καταβάλλεται ο ΕΦΚ, ΦΠΑ και οι κατά περίπτωςθ 

λοιπζσ επιβαρφνςεισ. ε περίπτωςθ που το ανωτζρω προϊόν ειςάγεται, παραλαμβάνεται, παράγεται, 

μεταποιείται ι κατζχεται ςε φορολογικι αποκικθ, ο επιτθδευματίασ/υπόχρεοσ, αιτείται ςτθν 

αρμόδια τελωνειακι αρχι τθν χοριγθςθ Εκνικοφ Κωδικοφ Προϊόντοσ προκειμζνου για τθν 

μθχανογραφικι παρακολοφκθςθ αυτοφ ςτο  Πλθροφοριακό φςτθμα Σελωνείων (Icisnet). 

 

     Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
     Α.Α.Δ.Ε. 

      
      

   ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια: 

1.Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ 

2.Σελωνεία Αϋ, Βϋ& Γϋ τάξθσ 

3. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ ‘Θλεκτρονικισ 

Βιβλιοκικθσ’) e-mail: siteadmin@gsis.gr 

4.Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal ICISnet) 

e-mail: e.andreopoulou@1926.syzefxis.gov.gr 

Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη: 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν 

2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. υντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (.Ε.Κ.)  

4. Τπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 

5. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ – Θεςςαλονίκθσ 

6. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

7. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (Δ.Ο..) 

8. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Σμιμα Β' 

γ) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Α.Α.Δ.Ε. 

δ) Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν 

9. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 

10. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ, Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ. 

11. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ 

Σςαμαδοφ 38 — Σ.Κ.. 18531, Πειραιάσ 

12. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Σελωνειακϊν Αντιπροςϊπων, Ακινασ - Πειραιά 

Σςαμαδοφ 38 — Σ. Κ: 18531, Πειραιάσ 

13. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ 

Κουντουριϊτου 13 - Σ.Κ. 54626, Θεςςαλονίκθ 

14. Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι 

Πειραιϊσ 46 - Σ.Κ. 18510, Πειραιάσ 

15. Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ  

α)Γενικι Δ/νςθ Ενζργειασ (Μεςογείων 119, 10192, Ακινα) 

Δ/νςθ Τδρογονανκράκων 

β)Γενικι Δ/νςθ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ  
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 -Δ/νςθ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ, Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Πατθςίων 147,11251, Ακινα) 

 -Δ/νςθ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ (Λ. Αλεξάνδρασ 11, 11473, Ακινα) 

16.Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 

3θσ επτεμβρίου 36, ΣΚ 1 0432-Ακινα 

17. Κεντρικι 'Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ 

Ακαδθμίασ 7, 10671, Ακινα 

18. Εμπορικό, και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 

Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 1067 Ι-Ακινα, 

19. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 

Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 106 71-Ακινα 

20. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (ΕΒ) 

Ξενοφϊντοσ 5, Σ. Κ. 105 57 Ακινα 

21. Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Εξαγωγζων 

22. ΓΕΒΕΕ 

Αριςτοτζλουσ 46, Σ. Κ. 104 33 Ακινα 

23. φνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Πετρελαιοειδϊν (ΕΕΠΕ) 

'Ιωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528, Ιλίςια 

24. Ελλθνικά Πετρζλαια Α.Ε. 

Γενικι Δ/νςθ Εφοδιαςμοφ & Εμπορίασ 

Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ Παραγωγισ – Σμιμα Προδιαγραφϊν και χζςεων με το Δθμόςιο - 

Χειμάρασ 8Α, 15125 

25. MOTOR OIL (ΕΛΛΑ) Α.Ε. 

α) ΔΙΤΛΙΣΘΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 

β) Θρϊδου Αττικοφ 12Α ,15 124 Μαροφςι. 

26.φνδεςμοσ Βιομθχάνων Βιοντίηελ Ελλάδασ (.ΒΙ.Β.Ε.) 

Ι. Σςαλουχίδθ 4, 542 48 – Θεςςαλονίκθ 

27. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν (.Ε.Χ.Β.) 

Βαςιλζωσ Θρακλείου 8, Σ.Κ. 10682 Ακινα 

28. Ζνωςθ Εμπόρων Τγρϊν Καυςίμων νομοφ Αττικισ 

Πάροδοσ Σαφρου 41, ΣΚ 18233 Ακινα 

29. Πανελλινιοσ φλλογοσ Εφοδιαςτϊν Πλοίων- Εξαγωγζων 

Λουδοβίκου, 1, Σ.Κ. 185 31 Πειραιάσ 

Εςωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Δ/νςθσ Σελωνείων κα Ε.Φ.Κ.  
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντι Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ 
4. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ 
Δ/νςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν & Χθμικϊν Προϊόντων 
5. Γενικι Δ/νςθ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
α) Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
β) Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 
γ) Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν 
δ) Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου 
ε)Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ 

ΑΔΑ: ΩΛΦ146ΜΠ3Ζ-Η30
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