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1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2960/2001«Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ Α΄ 265), φπσο ηζρχεη.   

θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 3, 11, 53Α, 109, 110, 111, 130 ηνπ λ.2960/2001.  

2. Σελ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε  ηεο παξ.9 ηνπ άξζξνπ 109 θαη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ 

λ.2960/2001, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.4389/2016 (ΦΔΚ Α΄ 94 ) «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 7, ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηνπ άξζξνπ  

41 απηνχ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 251), φπσο ηζρχεη. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα ΦΠΑ» (ΦΔΚ Α΄ 248), φπσο ηζρχεη. 

6. Σελ αξηζκ. Γ19Α5041533ΔΞ2013/2-12-2013 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ Β΄ 3051)«Καζηέξσζε 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ICISnet θαη ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ζε πιήξε εθαξκνγή». 

7. Σελ αξηζκ. Φ.254/167/22-03-2001 ΑΤΟ (ΦΔΚ Β΄ 356) κε ηίηιν «Καζηέξσζε εληχπνπ κε ηελ 

νλνκαζία Γήισζε Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο θαη ινηπψλ θνξνινγηψλ». 

8. Σελ αξηζκ. Γ.ΟΡΓ.Α1036960ΔΞ2017/10-03-2017 (ΦΔΚ Β΄ 968 θαη Β΄ 1238)  Απφθαζε 

Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ. «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)», 

φπσο ηζρχεη. 

9. Σελ αξηζκ. Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013/28-1-2013 (ΦΔΚ Β΄ 130 θαη Β΄ 372) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», 

φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ α΄, ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 

41, ηνπ λ.4389/2016. 

10. Σελ αξηζκ. 1/20.01.2016 (ΦΔΚ 18 η.ΤΟΓΓ) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ  «Δπηινγή θαη 

δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ» ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ 

άξζξνπ 41 ηνπ λ.4389/2016 θαη ηελ αξηζκ. 39/3/30-11-2017(ΦΔΚ 689 η.ΤΟΓΓ) Απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 

11. Σελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο βεβαίσζεο θαη 

είζπξαμεο ή απαιιαγήο ηνπ Δ.Φ.Κ., ηνπ Φ.Π.Α., ηνπ Σέινπο Σαμηλφκεζεο, ηνπ Φφξνπ 

Καηαλάισζεο θαη ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, κε ηελ θαζηέξσζε ππνρξεσηηθήο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο Γήισζεο Δηδηθνχ Φφξνπ 

Καηαλάισζεο θαη ινηπψλ Φνξνινγηψλ (Γ.Δ.Φ.Κ.), εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαη ηνλ 

ηφπν ηήξεζεο απηψλ απφ ηνλ ππφρξεν ππνβνιήο ηνπ ελ ιφγσ ηεισλεηαθνχ παξαζηαηηθνχ.    

12. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 
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 ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

Άπθπο 1 

κοπόρ-Πεδίο εθαπμογήρ  

1. θνπφο ηεο παξνχζαο είλαη ε θαζηέξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ηεο Γήισζεο Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο θαη ινηπψλ Φνξνινγηψλ (Γ.Δ.Φ.Κ.), 

εγγξάθσλ, ζην πιαίζην βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ή απαιιαγήο ηνπ Δ.Φ.Κ., ηνπ Φ.Π.Α., ηνπ 

Σέινπο Σαμηλφκεζεο, ηνπ Φφξνπ Καηαλάισζεο θαη ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ θαζψο θαη ν 

θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ηφπνπ ηήξεζεο απηψλ ζε αξρείν, απφ ηνπο ππφρξενπο ππνβνιήο 

ηνπ σο άλσ ηεισλεηαθνχ παξαζηαηηθνχ. 

2.  Η ππνρξεσηηθή ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. εγγξάθσλ ηα νπνία 

δειψλνληαη ζην πεδίν 44.2 «Δπηζπλαπηφκελα έγγξαθα» απηήο, θαζηεξψλεηαη:  

α)  ζηηο  πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε ππνβνιή απηήο θαη    

β) ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε δηφξζσζε  ή 

αθχξσζε απηήο. 

3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο:  

α) ηα απαηηνχκελα ππνζηεξηθηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηεο Γήισζεο Δηδηθνχ Φφξνπ 

Καηαλάισζεο θαη ινηπψλ Φνξνινγηψλ (Γ.Δ.Φ.Κ.) αλαθέξνληαη σο,  ππνζηεξηθηηθά ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. 

έγγξαθα, 

β)  σο αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή λνείηαη, ε Σεισλεηαθή Αξρή ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε 

Γ.Δ.Φ.Κ.. 

 

Άπθπο 2 

Υπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ ηων ςποζηηπικηικών ηηρ Γ.Δ.Φ.Κ. εγγπάθων 

1. Ο ππφρξενο ππνβνιήο ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. κε ηελ απφδνζε ηνπ Μνλαδηθνχ Αξηζκνχ Καηαρψξεζεο 

(MRN) ζηε Γ.Δ.Φ.Κ, ζπλππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηα ππνζηεξηθηηθά απηήο έγγξαθα.  

2. Η Γ.Δ.Φ.Κ. κε ηα ππνζηεξηθηηθά ζε απηή έγγξαθα, θαηαξηίδεηαη κε επζχλε ηνπ ππφρξενπ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 109, 110 θαη 130 ηνπ λ.2960/2001, ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ 
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Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Σεισλείσλ ICISnet θαη απνηειεί δέζκεπζε αλαθνξηθά κε ηελ 

αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζε απηή. 

 

Άπθπο 3 

Ζλεκηπονική ςποβολή και πποζκόμιζη ζε ππωηόηςπη μοπθή ηων ςποζηηπικηικών ηηρ 

Γ.Δ.Φ.Κ. εγγπάθων 

Σα ππνζηεξηθηηθά ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. έγγξαθα, εθηφο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 1 ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδνληαη θαη ζε πξσηφηππε κνξθή ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή 

Αξρή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο: 

 α) θπζηθνχ ειέγρνπ,  

β)ειέγρνπ εγγξάθσλ, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή,  

γ)εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπ, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή. 

 

Άπθπο 4  

Δθεδπικέρ διαδικαζίερ 

1. Όηαλ ην ππνζχζηεκα Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο ηνπ Πιεξνθνξηθνχ πζηήκαηνο ICISnet  

ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ ππνβνιή ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. αθνινπζείηαη ε ρεηξφγξαθε δηαδηθαζία 

βάζεη ησλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί θαη ηα ππνζηεξηθηηθά  απηήο έγγξαθα πξνζθνκίδνληαη 

ζε θπζηθή κνξθή, κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ελ ιφγσ παξαζηαηηθνχ εγγξάθνπ, ζηελ αξκφδηα 

Σεισλεηαθή Αξρή.  

2. Όηαλ ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή γηα ηελ ππνβνιή ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. εγγξάθσλ 

ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, ηα ππνζηεξηθηηθά ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. έγγξαθα απνζηέιινληαη απφ ηνλ 

ππφρξεν ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή, κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν απνζηνιήο.  

3. Με ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ICISnet ή/θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο γηα ηελ ππνβνιή ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. εγγξάθσλ, ν 

ππφρξενο ππνβνιήο ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά ηα ππνζηεξηθηηθά 

έγγξαθα, γηα ηα νπνία έρεη αθνινπζεζεί  ε εθεδξηθή δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 
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Άπθπο 5 

Έλεγσοι -Γιοικηηικά μέηπα  

ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ειέγρνπ, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηε δηεμαγσγή ηνπ, ν αξκφδηνο γηα ηνλ έιεγρν ππάιιεινο, δηαζηαπξψλεη φηη ηα ππνζηεξηθηηθά ηεο 

Γ.Δ.Φ.Κ. έγγξαθα πνπ δειψλνληαη ζην πεδίν 44.2 «Δπηζπλαπηφκελα έγγξαθα», έρνπλ 

ππνβιεζεί ειεθηξνληθά απφ ηνλ ππφρξεν. Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ δηαπηζησζεί φηη 

ππνζηεξηθηηθά ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. έγγξαθα δελ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, αλαζηέιιεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο βεβαίσζεο θαη ηεο είζπξαμεο ησλ θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ, κέρξη 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο. 

 

      Άπθπο 6 

Σήπηζη απσείος ηων ςποζηηπικηικών ηηρ Γ.Δ.Φ.Κ. εγγπάθων -Τποσπεώζειρ Σελωνείος  

1. Ο ππφρξενο ππνβνιήο ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. ηεξεί ζε θπζηθφ αξρείν ηα ππνζηεξηθηηθά απηήο έγγξαθα 

είηε ζηελ έδξα ηνπ είηε ζε νπνηνδήπνηε άιιν ηφπν γηα δέθα (10) έηε θαζψο θαη γηα φζν ρξφλν 

εθθξεκεί ζρεηηθή ππφζεζε ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ Γηθαζηηθψλ Αξρψλ. Τπνζηεξηθηηθά ηεο 

Γ.Δ.Φ.Κ. έγγξαθα πνπ βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαηάμεσλ πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξκφδηα 

Σεισλεηαθή Αξρή ζε πξσηφηππε κνξθή ελψ απαηηείηαη ε κεηέπεηηα παξάδνζή ηνπο ζε άιιε 

Γεκφζηα Τπεξεζία/Αξρή ζε πξσηφηππε κνξθή, ηεξνχληαη  αληίγξαθα απηψλ απφ ηνλ ππφρξεν 

ζην αξρείν ηνπ. 

2. Ο ηφπνο ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ ζε θάζε πεξίπησζε δειψλεηαη, πξνο έγθξηζε, ζηελ αξκφδηα 

Σεισλεηαθή Αξρή, κε ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο/Γήισζεο ηνπ ηφπνπ ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. εγγξάθσλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε. Οη 

Αηηήζεηο-Γειψζεηο ηεξνχληαη ζε αξρείν απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή. 

3. Ο ππφρξενο ππνβνιήο ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. δχλαηαη κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε λα νξίζεη 

ηεισλεηαθφ αληηπξφζσπν γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. 

εγγξάθσλ, ν νπνίνο θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

Αίηεζε/Γήισζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπκπιεξψλεηαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηεισλεηαθνχ αληηπξνζψπνπ θαη ζπλππνγξάθεηαη απφ απηφλ.  
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4. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Αίηεζεο/Γήισζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν ππφρξενο  ππνβνιήο ηεο Γ.Δ.Φ.Κ., ππνρξενχηαη άκεζα 

λα ελεκεξψλεη  εγγξάθσο ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή. 

5. Ο ππφρξενο ππνβνιήο ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο 

ππνρξενχηαη, εθφζνλ απηφ δεηεζεί, λα επηδεηθλχεη θαη λα πξνζθνκίδεη ζε θάζε έιεγρν ζηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο ηα ππνζηεξηθηηθά ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. έγγξαθα. 

6. Σα ππνζηεξηθηηθά ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ηεξνχληαη ζε θπζηθφ αξρείν απφ ηηο 

Σεισλεηαθέο Αξρέο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξαδίδνληαη ζηνλ ππφρξεν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

     Άπθπο 7 

Παπαβάζειρ –Ππόζηιμα 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, 

επηβάιιεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξί ιαζξεκπνξίαο δηαηάμεσλ, πνηλή αλαθξηβνχο δήισζεο ή 

πξφζηηκν απιήο ηεισλεηαθήο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2960/2001.  

 

Άπθπο 8 

Έναπξη Ηζσύορ  

Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ 01.01.2020. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ 
 ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ  

ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

                                                           Γ. ΠΗΣΗΛΖ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΒΣΨ46ΜΠ3Ζ-2Ε7



7 

 

 
 
 
 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ  ΓΗΑΝΟΜΖ 

 

 

   

Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ   

Δζληθφ Σππνγξαθείν   

(Γηα δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο)   

Β. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ   

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ   

2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ   

Γ.ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ   

1. Γξαθείν Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ.   

2. Γεληθή Γ/λζε Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ.    

3. Γ/λζε Δ.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.   

4. Γ/λζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ Δηδηθψλ Καζεζηψησλ θαη Απαιιαγψλ   

5. Γ/λζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ   

6. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθψλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ    

7.  Γεληθή Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο –Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ        
                                                                                               Αξ. Πξση. : 

 
                              Ηκ/λία Καη.: 
  

ΑΙΣΗΗ/ΓΗΛΩΗ 
ηνπ ηφπνπ ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ  

ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. εγγξάθσλ  
 

 
 

ΠΡΟ ΣΔΛΩΝΔΙΟ:  
 
 
1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΥΡΔΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ Γ.Δ.Φ.Κ.  
 
ΔΠΩΝΤΜΙΑ/ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ…………………………………………… 
 
Α.Φ.Μ……………………………………. 
 
ΣΗΛ…………………………………ΦΑΞ……………………………e-mail:………………………………… 
 
ΟΓΟ……………………………………………..ΑΡΙΘΜΟ…………..ΣΑΥ.ΚΩΓΙΚΑ……………………. 
 
ΠΟΛΗ………………………….........ΓΗΜΟ.........................................ΝΟΜΟ………………………… 
 
2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ (*) 
 
ΔΠΩΝΤΜΙΑ/ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ…………………………………………… 
 
Α.Φ.Μ……………………………………. 
 
ΣΗΛ…………………………………ΦΑΞ……………………………e-mail:………………………………… 
 
ΟΓΟ……………………………………………..ΑΡΙΘΜΟ…………..ΣΑΥ.ΚΩΓΙΚΑ…………………… 
 
ΠΟΛΗ………………………….........ΓΗΜΟ.........................................ΝΟΜΟ…………………… 
 
3. ΣΟΠΟ ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ ΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΣΗ Γ.Δ.Φ.Κ. ΔΓΓΡΑΦΩΝ 
 

ΔΓΡΑ       □                 ΑΛΛΟ ΣΟΠΟ  □             ΣΟΠΟ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ   □       
 
ΟΓΟ……………………………………………..ΑΡΙΘΜΟ…………..ΣΑΥ.ΚΩΓΙΚΑ…………………… 
 
ΠΟΛΗ………………………….........ΓΗΜΟ.........................................ΝΟΜΟ………………………… 
 
(*) πκπιεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ηεισλεηαθνχ αληηπξνζψπνπ απφ ηνλ 
ππφρξεν ππνβνιήο ηεο Γ.Δ.Φ.Κ.  
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4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΩΠΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
ΔΠΩΝΤΜΟ……………………………………..ΟΝΟΜΑ…………………………….. 
 
ΣΗΛ…………………………………ΦΑΞ……………………………e-mail:………………………………… 
 
 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη: 
α) Σα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή. 
 
β) ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ άκεζα ζα ελεκεξψζσ ηελ 
Σεισλεηαθή Αξρή εγγξάθσο.  
 
γ) Σα ππνζηεξηθηηθά ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. έγγξαθα ζα είλαη άκεζα δηαζέζηκα, ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ζην 
δεισζέληα ηφπν ηήξεζεο.  
 
δ)Σα ππνζηεξηθηηθά ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. έγγξαθα ζα επηδεηθλχνληαη ή θαη ζα πξνζθνκίδνληαη ζηηο 
Σεισλεηαθέο Αξρέο, εθφζνλ απηφ δεηείηαη. 
 
ε) Σα ππνζηεξηθηηθά ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. έγγξαθα ζα δηαηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εηψλ θαη 
νπσζδήπνηε γηα φζν εθθξεκεί ζρεηηθή ππφζεζε ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ Γηθαζηηθψλ Αξρψλ. 
 
ζη) Έρσ εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνλ ππφρξεν ππνβνιήο ηεο Γ.Δ.Φ.Κ. λα ηεξψ ηα  ππνζηεξηθηηθά ηεο 

Γ.Δ.Φ.Κ. έγγξαθα,  θαη ππνβάιισ ζπλεκκέλα ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε     □       

 
Ηκ/λία Γήισζεο………………….                   
Ηκ/λία Έγθξηζεο…………………  
 
Τπνγξαθέο: 

Σεισλείν: 
Ο ππφρξενο ππνβνιήο ηεο Γ.Δ.Φ.Κ.                

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σεισλείνπ 
    

 
     
 
 
 

 
 
Ο ηεισλεηαθφο αληηπξφζσπνο 
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