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ΘΔΜΑ: «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. ζε ξνθήκαηα κε βάζε ην γάια». 

       

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα, θαη ζε ζπλέρεηα ζρεηηθώλ εξσηεκάησλ ηόζν από ηεισλεηαθέο θαη 

θνξνινγηθέο αξρέο όζν θαη από νηθνλνκηθνύο θνξείο,  ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα, κε ζθνπό 

ηελ νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ θαζώο θαη ηνπ Ν. 2859/00 (Κώδηθαο ΦΠΑ) 

γηα ηα ελ ιόγσ πξντόληα: 

 

Α. Γενικέρ παπαηηπήζειρ ωρ ππορ ηον εθαπμοζόμενο ζςνηελεζηή Φ.Π.Α. και ηη 

δαζμολογική καηάηαξη. 

 

1.  Σύκθσλα κε ην άξζξν 98 ηεο νδεγίαο 2006/112 ηνπ Σπκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ην θνηλό 

ζύζηεκα ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο», αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κεησκέλσλ 

ζπληειεζηώλ ΦΠΑ, ηα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε Σπλδπαζκέλε 

Ολνκαηνινγία γηα λα νξηνζεηνύλ επαθξηβώο ηελ νηθεία θαηεγνξία ησλ αγαζώλ γηα ηελ 

νπνία εθαξκόδνληαη νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο θόξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο. 

 

2.  Οη δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο ΦΠΑ ελζσκαηώλνληαη ζην εζληθό καο δίθαην  κε ην 

άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκό κε ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ λ. 2859/00 «Κώδηθαο ΦΠΑ» ζην νπνίν 

ηα εκπνξεύκαηα πνπ ππόθεηληαη ζε κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ πξνζδηνξίδνληαη πέξαλ 

ηεο πεξηγξαθήο ηνπο θαη κε ηελ  αληίζηνηρε Γαζκνινγηθή θιάζε (ΓΚ) ηνπ Γαζκνινγίνπ 

ηεο Δ.Δ 

 

3.  Σπλεπώο κε ηελ ρξήζε ηεο Σπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο θαζίζηαηαη ζαθήο ε βνύιεζε 

ηνπ λνκνζέηε γηα ηελ ππαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ ζε κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 

θαη δηαζθαιίδεη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ζπληειεζηώλ ΦΠΑ από θνξνινγηθέο, 

ηεισλεηαθέο θαη  ειεγθηηθέο αξρέο θαζώο θαη νηθνλνκηθνύο θνξείο  
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Δπλόεην είλαη κε βάζε ηα αλσηέξσ όηη νη ζρεηηθέο κε ηνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ δηαηάμεηο 

εθαξκόδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πεξί ΦΠΑ (λ.2859/00)  θαη ηεο 

Σπλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο θαη όρη κε βάζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη 

θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (π.ρ. θώδηθαο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ). 

Δπηπιένλ όπσο είλαη γλσζηό νη εξκελεπηηθέο εγθύθιηνη δελ έρνπλ λνκηθά δεζκεπηηθή 

ηζρύ θαη δελ ππνθαζηζηνύλ ηνλ λόκν.   

 

4.  Δηδηθόηεξα ζαο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

2859/2000 (ΦΔΚ 248/Α)  « Κύξσζε Κώδηθα ΦΠΑ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ν 

ζπληειεζηήο ηνπ ΦΠΑ νξίδεηαη ζε είθνζη ηξία ηνηο εθαηό  (23%) ζηε θνξνινγεηέα αμία. 

Καη’ εμαίξεζε, γηα ηα αγαζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, ηνπ λόκνπ απηνύ 

ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ νξίδεηαη ζε δεθαηξία ηνηο εθαηό (13%).  

Γηα ηα αγαζά γηα ηα νπνία ππάξρεη εηδηθή πξόβιεςε ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, ν ζπληειεζηήο 

θόξνπ νξίδεηαη ζε έμη ηνηο εθαηό (6%). 

 

Β. Ωρ ππορ ηην δαζμολογική καηάηαξη. 

 

1. Όπσο είλαη γλσζηό, ε δαζκνινγηθή θαηάηαμε όισλ ησλ εκπνξεπκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη 

αποκλειζηικά κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζην Κνηλό Γαζκνιόγην ηεο Δπξ. Έλσζεο 

[Καλνληζκόο (ΔΟΚ) 2658/87, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Καλνληζκό αξηζκ.1101/2014 

(Σπλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία-Σ.Ο.) γηα ην έηνο 2015], ηνπο Γεληθνύο Καλόλεο εξκελείαο 

απηνύ θαζώο θαη κε ηηο Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο ηεο Σπλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο 

(Σ.Ο.) θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ. 

Γεληθά, ηα πξντόληα θαηαηάζζνληαη ζην Γαζκνιόγην ζύκθσλα κε ηα σαπακηηπιζηικά 

ηοςρ καηά ηην ειζαγωγή ή ηην πώληζη (παπάδοζη) ζηην εζωηεπική αγοπά  και όσι 

ζύμθωνα με ηην σπήζη ηοςρ. 

 

2. Σπλεπώο, γηα ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ δελ έρεη πξνζδηνξηζηηθή θαη 

λνκηθά δεζκεπηηθή αμία ε πεξηγξαθή νπνηνπδήπνηε πξντόληνο ζηελ ππόινηπε λνκνζεζία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (πιελ ηεο πξναλαθεξόκελεο Σπλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο), 

αιιά νύηε θαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ Κξαηώλ Μειώλ (π.ρ. Κώδηθαο Τξνθίκσλ, 

ΔΟΦ θ.ιπ. ). 

 

3. Σε ό, ηη αθνξά εηδηθόηεξα ηα ζνθνιαηνύρα γάιαηα, ηα γάιαηα κε γεύζε θαθέ θαη 

παξόκνηα ξνθήκαηα κε βάζε ην γάια, κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηον Γενικό 

Δπμηνεςηικό Κανόνα 1 ηηρ .Ο., απηά κπνξνύλ λα θαηαηαγνύλ λόκηκα ζύκθσλα κε ην 

θείκελν ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ζεκεηώζεσλ ησλ ηκεκάησλ ή ησλ Κεθαιαίσλ ηεο Σ.Ο.   

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ην Γεληθό Καλόλα 1, ιακβάλεηαη αξρηθά ππόςε ην θείκελν ηεο 

δαζκνινγηθήο θιάζεο 0402 [«Γάια θαη θρέκα γάιαθτος (αλζόγαια), σσκπσθλωκέλα ή κε 

προσζήθε δάταρες ή άιιωλ γισθαλτηθώλ»].  

Δηδηθόηεξα: 

- Σύκθσλα κε ην θείκελν ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 0402, απηή πεξηιακβάλεη ην γάια 

θαη ηελ θξέκα γάιαθηνο (αλζόγαια), ζπκππθλσκέλα ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ 

γιπθαληηθώλ. Καηά ζπλέπεηα, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θιάζεο απηήο δελ επεθηείλεηαη 

ζε όια ηα πξντόληα πνπ έρνπλ σο βάζε ή πεξηέρνπλ γάια, αιιά πεξηνξίδεηαη ζην γάια 

θαη ηελ θξέκα γάιαθηνο πνπ είηε είλαη ζπκππθλσκέλα, είηε πεξηέρνπλ δάραξε ή άιια 

γιπθαληηθά.  

Γηα ην ιόγν απηό, θαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ γεληθνύ θαλόλα 1, δελ δύλαηαη λα ππαρζνύλ 

ζηελ θιάζε απηή πξντόληα κε βάζε ην γάια πνπ πεξηέρνπλ άιιεο νπζίεο πιελ απηώλ 

πνπ θαηνλνκάδνληαη ξεηά ζην θείκελν ηεο θιάζεο, όπσο είλαη π.ρ. ην θαθάν ή ν 

θαθέο, ή άιιεο νπζίεο όπσο βαλίιηα ή εθρπιίζκαηα θξνύησλ θιπ. 
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- Σύκθσλα, εμάιινπ, κε ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ Δ.Σ. ηνπ Π.Ο.Τ. γηα ηελ 

θιάζε 22.02, εμαηξνύληαη από ηελ θιάζε 0402 «τα ποτά ποσ αποτειούλταη από γάια 

αρωκατησκέλο κε θαθάο ή άιιες οσσίες (κλάση 22.02)». Οκνίσο, γηα ηελ θιάζε 2202 

οη πξναλαθεξόκελεο Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο αλαθέξνπλ όηη ζηελ θιάζε απηή 

πεξηιακβάλνληαη «ορησκέλα άιια ποτά έτοηκα γηα θαταλάιωσε, όπως εθείλα κε βάσε 

τα γάια ή το θαθάο».  

- Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηό, κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζεκεηώζεηο δελ ακθηζβεηείηαη ην 

γεγνλόο όηη ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ είλαη έλα «γαιαθηνθνκηθό πξντόλ» κε βάζε ην 

γάια, σζηόζν δηεπθξηλίδεηαη όηη απηό εμαηξείηαη  από ην Κεθάιαην 4 θαη 

θαηαηάζζεηαη ζην Κεθάιαην 22, αλεμαξηήησο κάιηζηα από ηελ αλαινγία ηνπ 

γάιαθηνο ζην ηειηθό πξντόλ.  

- Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε δηεπθξίληζε απηή ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο ηνπ Π.Ο.Τ. 

ζε θακία πεξίπησζε δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην λνκηθό θείκελν ησλ θιάζεσλ 0402 

θαη 2202, θαζώο ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, ε θιάζε 0402 δελ 

δύλαηαη λα ζπκπεξηιάβεη πξντόληα κε βάζε ην γάια πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο άιιεο από 

ηε δάραξε θαη ινηπά γιπθαληηθά. Καηά ζπλέπεηα, ηέηνηα πξντόληα πξέπεη λα 

θαηαηάζζνληαη ζηε δαζκνινγηθή θιάζε 2202, σο άιια κε αιθννινύρα πνηά, 

ζύκθσλα κε ην θείκελν ηεο ελ ιόγσ θιάζεο. 

- Τέινο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ, δελ 

κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζην γεληθό θαλόλα 3β) γηα ηε λνκηθή αηηηνιόγεζε ηεο 

θαηάηαμεο ηνπο ζηε Γ.Κ. 0402 (ζύλζεηα – αλακεκεηγκέλα είδε ησλ νπνίσλ ν 

νπζηώδεο ραξαθηήξαο δίλεηαη από ην γάια), θαζώο ε θαηάηαμή ηνπο ζηε Γ.Κ. 2202 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ (ηεξαξρηθά αλώηεξνπ) Γεληθνύ Καλόλα 1, 

ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα. 

 

4. Όζνλ αθνξά ηε λνκηθή ηζρύ ησλ πξναλαθεξόκελσλ επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ ηνπ 

Δ.Σ. ηνπ Π.Ο.Τ., δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

-  Οη επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ηνπ Δ.Σ. ηνπ Π.Ο.Τ. γίλνληαη απνδεθηέο από ηελ 

Δ.Δπηηξνπή κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ αξηζκνύ αλαθνξάο ηνπο ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ., ζεηξά C, θαη απνηεινύλ βάζε γηα ηελ αλάθιεζε Γεζκεπηηθώλ 

Γαζκνινγηθώλ Πιεξνθνξηώλ.  

- Σύκθσλα κε πάγηα λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δ.Δ., ε νπνία πξέπεη λα εθαξκόδεηαη 

ππνρξεσηηθά ηόζν από ηα θξάηε κέιε όζν θαη από ηα όξγαλα θαη ηνπο ζεζκνύο ηεο 

Δ.Δ., νη ελ ιόγσ επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, παξά ην γεγνλόο όηη δελ δεκνζηεύνληαη 

ζηε ζεηξά L (Ννκνζεζία) ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δ.Δ., εληνύηνηο απνηεινύλ 

ζεκαληηθό κέζν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπ θνηλνύ 

δαζκνινγίνπ θαη επνκέλσο παξέρνπλ αμηόπηζηα ζηνηρεία γηα ηελ εξκελεία ηνπ (βι. 

ελδεηθηηθά απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δ.Δ. ηεο 12
εο

 Ινπλίνπ 2014 ζηελ ππόζεζε 

C-330/13, απνθάζεηο Kloosterboer Services, C-173/08, EU:C:2009:382, ζθέςε 25, 

θαη Agroferm, C-568/11, EU:C:2013:407, ζθέςε 28).  

Γηα ηνλ ιόγν απηό, ζύκθσλα κε ην Γ.Δ.Δ., νη Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηώζεηο ηνπ 

Δλαξκνληζκέλνπ Σπζηήκαηνο ηνπ ΠΟΤ, εθόζνλ δελ αληηβαίλνπλ ηα νξηδόκελα ζην 

λνκηθό θείκελν ηεο Σ.Ο., πηνζεηνύληαη θαη ηεξνύληαη απαξέγθιηηα από όιεο ηηο 

Τεισλεηαθέο Αξρέο ησλ Κξαηώλ Μειώλ ηεο Δ.Δ.  

Οη ελ ιόγσ Σεκεηώζεηο αλαθέξνληαη εμάιινπ θαη ζηα θείκελα ηεο λνκηθήο 

αηηηνινγίαο ησλ Καλνληζκώλ θαηάηαμεο πνπ ςεθίδνληαη από ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή.   

Αλάινγα ηζρύνπλ θαη γηα ηε λνκηθή ηζρύ ησλ επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ ηεο ΣΟ 

(βι. απνθάζεηο Develop Dr. Eisbein, C-35/93, EU:C:1994:252, ζθέςε 21, θαη British 

Sky Broadcasting Group θαη Pace, EU:C:2011:248, ζθέςε 92). 
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5. ςμπεπαζμαηικά: 

Σύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ηα ζνθνιαηνύρα γάιαηα, ηα ξνθήκαηα γάιαθηνο κε γεύζε 

θαθέ θαζώο θαη παξόκνηα ξνθήκαηα κε βάζε ην γάια, ηα νπνία πεξηέρνπλ νπζίεο άιιεο 

από απηέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζαθώο ζην θείκελν ηεο Γ.Κ. 0402, εμαηξνύληαη από ην 

Κεθάιαην 4 ηεο Σπλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο θαη θαηαηάζζνληαη ζηε δαζμολογική 

κλάζη 2202 απηήο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ γεληθνύ θαλόλα 1 γηα ηελ εξκελεία ηεο Σ.Ο. 

 

Γ. Ωρ ππορ ηο θόπο πποζηιθέμενηρ αξίαρ, Φ.Π.Α. 

Όζνλ αθνξά ηνλ εθαξκνζηέν ζπληειεζηή ΦΠΑ γηα ηα ζνθνιαηνύρα γάιαηα θαη ηα ξνθήκαηα 

γάιαθηνο κε γεύζε θαθέ θαζώο θαη  παξόκνηα ξνθήκαηα κε βάζε ην γάια, ηα νπνία πεξηέρνπλ 

άιιεο νπζίεο από απηέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζαθώο ζην θείκελν ηεο Γ.Κ 0402, πνπ απνηεινύλ 

αληηθείκελν εμέηαζεο ζην παξόλ έγγξαθν, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα : 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξάγξαθν 03 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ  ηνπ 

λ.2859/2000 (ΦΔΚ 248/Α) «Κύξσζε Κώδηθα Φ.Π.Α.», γηα ηα γάιαηα θαη ηα πξντόληα 

γαιαθηνθνκίαο ηνπ Κεθ. 4, κεηαμύ άιισλ εθείλα πνπ  ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

θαηαηάζζνληαη ζηελ Γ.Κ 0402 ήηοι, γάια θαη θξέκα γάιαθηνο (αλζόγαια), 

ζπκππθλσκέλα ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ, ο ζςνηελεζηήρ Φ.Π.Α. 

πος εθαπμόζεηαι  είναι 13%, 
 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκό κε  ην Παξάξηεκα ΙΙΙ  ηνπ λ.2859/2000 (ΦΔΚ 

248/Α) «Κύξσζε Κώδηθα Φ.Π.Α.», γηα ηα πξντόληα πνπ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

θαηαηάζζνληαη ζηελ Γ.Κ 2202 ήηοι, ζνθνιαηνύρα γάιαηα,  ξνθήκαηα γάιαθηνο κε 

γεύζε θαθέ θαζώο θαη  παξόκνηα ξνθήκαηα κε βάζε ην γάια, ο ζςνηελεζηήρ Φ.Π.Α. 

πος εθαπμόζεηαι  είναι 23%. 

 

Γ. Παξαθαινύκε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ αλαθνξηθά κε ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε 

θαη ην ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ θαη εηδηθά ησλ ξνθεκάησλ γάιαθηνο 

κε γεύζε θαθέ, ζνθνιαηνύρνπ γάιαθηνο θαη παξόκνησλ ξνθεκάησλ κε βάζε ην γάια, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα.  

 

Οη αξκόδηεο Τεισλεηαθέο θαη Φνξνινγηθέο Αξρέο θαζώο θαη νη αξκόδηεο Διεγθηηθέο Αξρέο, ζηηο 

νπνίεο θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαινύληαη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ηα δηαιακβαλόκελα ζε 

απηή, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζε δηεμαγσγή εθ ησλ 

πζηέξσλ ειέγρσλ ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ απηό θξίλεηαη ζθόπηκν, αλαθνξηθά κε ηε δηαπίζησζε 

ηεο νξζήο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο θαη ηνπ εθαξκνδόκελνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ζηα ελ ιόγσ 

είδε. 

 

                                                                Η  ΓΔΝΙΚΗ  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

                                                                                ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ  &  Δ.Φ.Κ. 

 

                                                                                       ΔΙΡ.ΓΙΑΛΟΤΡΗ 

 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 

 

Ο/Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ /Η                                                 

      ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 1. Τεισλεία Α΄ θαη Β΄ Τάμεο 

             2. Γ.Ο.Υ. 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Τεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο 

2. ΔΛ.Υ.Τ Αηηηθήο θαη  Θεζ/λίθεο 

3. Σ.Γ.Ο.Δ  - Κεληξηθή Υπεξεζία θαη Πεξηθ/θέο Γ/λζεηο ηνπ  

4. Υπεξεζία Δξεπλώλ & Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Υ.Δ.Γ.Γ.Δ.) 
5. Γ/λζε Δζσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ, Αζήλα – Θεζ/λίθε 

6. Γ/λζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ, Αζήλα  - Θεζ/λίθε 

7. Γεληθό Φεκείν ηνπ Κξάηνπο – Γ/λζε Σρεδηαζκνύ, Υπνζηήξημεο Δξγαζηεξίσλ & 

Φεκηθνηερληθήο Γαζκνινγίνπ (Αλ. Τζόρα 16, 115 21 Αζήλα) 

8. Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα (Αζελώλ, Πεηξαηώο θαη Θεζζαινλίθεο) 

9. Δπαγγεικαηηθά θαη Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα (Αζελώλ, Πεηξαηώο θαη Θεζζαινλίθεο) 

10. Σύλδεζκνο Διιήλσλ Βηνκεράλσλ (Ξελνθώληνο 5, 105 57 Αζήλα) 

11. Σύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Γαιαθηνθνκηθώλ Πξντόλησλ (Λεσθ. Κεθηζίαο 

340 Ν. Χπρηθό 15451) 

12. Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ (Μεηξνπόιεσο 42, 10563 Αζήλα) 

13. Σύλδεζκνο Βηνκεράλσλ Β. Διιάδνο (Πι. Μνξηρόβνπ 1, 54625 Θεζ/λίθε) 

14. Σύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Β. Διιάδνο (Πι. Μνξηρόβνπ 1, 546 25 Θεζ/λίθε)  

15. Α.Δ.Τ.Α 

16. Eιιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή – Τκήκα Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ –Πεηξαηώο 46 & 

Δπνληηώλ – 185 10 – Πεηξαηάο 

17. Παλειιήλην Σύιινγνο Δθνδηαζηώλ Πινίσλ (Λνπδνβίθνπ 1, 18531 Πεηξαηάο) 

 

Γ.            ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ Η’ 

                  ύλλογοι Λογιζηών και Δκηελωνιζηών 

 

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ 

2. Γξαθείν αλαπιεξσηή  Γελ. Γξακκαηέα 

3. Γξαθείν θαο Γελ. Γ/ληξηαο Τεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. 

4. Γ/λζε ΔΦΚ & ΦΠΑ 

i. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο,  Τκήκα Γ’     

5.     Γ/λζε Γαζκνινγηθώλ Θεκάησλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τεισλεηαθώλ Καζεζηώησλ :   

ii. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο,  Τκήκα Α 

6.     Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο , Τκήκα Α’  

7.     Γξαθείν Δλεκέξσζεο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

8.     Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 
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