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Ωσ Πίνακασ Διανομισ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίθςθ τθσ αρ.πρωτ. Α.1097/29.04.2020 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. “Σροποποίθςθ τθσ
αρικμ. ΠΟΛ.1101/4.07.2017 (ΦΕΚ Β΄2540) Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.- Διαδικαςία παραλαβισ με
απαλλαγι
από
Φ.Π.Α.
πρώτων
και
βοθκθτικών
υλών
κυριότθτασ
του
πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ εργαςιών ναυπιγθςθσ και επιςκευισ
πλοίων”»
ΧΕΣ: α. Η αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1118/27.07.2017 (ΑΔΑ: 6ΗΡΞ46ΜΠ3Ζ-9ΚΘ) εγκφκλιοσ διαταγι Α.Α.Δ.Ε.
β. Η αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1151/29.09.2017 (ΑΔΑ: 63Φ346ΜΠ3Ζ-ΦΗΒ) εγκφκλιοσ διαταγι Α.Α.Δ.Ε.
Κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τθν αρ.πρωτ. Α.1097/29.04.2020 Απόφαςθ Διοικθτι
Α.Α.Δ.Ε.(ΑΔΑ: 6ΓΞΟ46ΜΠ3Η-Χ99), θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο αρ. 1827 Φ.Ε.Κ. Σεφχοσ Β και ιςχφει από τθν
13 Μαϊου 2020.
Με τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ, πζραν τθσ κακοριςκείςασ με τθν αρ.πρωτ. ΠΟΛ 1101/04.07.2017
Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε, διαδικαςίασ για τθν απαλλαγι από Φ.Π.Α. αγακών που αγοράηονται από τθν
ναυπθγικι επιχείρθςθ που λειτουργεί ωσ Ελεφκερο Σελωνειακό υγκρότθμα για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
ναυπιγθςθσ/επιςκευισ/ςυντιρθςθσ πλοίου κακορίηεται νζα διαδικαςία για τθν απαλλαγι από Φ.Π.Α.
αγακών που αγοράηονται από τον πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμετελλευτι ομοίωσ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν
ςτουσ χϊρουσ τθσ επιχείρθςθσ που λειτουργεί ωσ Ε.Σ.. Με τθν νζα ωσ άνω διαδικαςία, διευκολφνεται θ
άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτον κλάδο ναυπιγθςθσ, επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των
πλοίων, ενιςχφοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων του κλάδου ςτθ χϊρα μασ.
Ειδικότερα, με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 τροποποιείται θ αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφαςθ
Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. με τθν προςκικθ μετά το άρκρο 7, του άρκρου 7Α και κακορίηεται διαδικαςία απαλλαγισ
από
Φ.Π.Α.
για
τισ
πρώτεσ
και
βοθκθτικζσ
φλεσ
που
αποκτοφνται
από
τον
πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι, ωσ ακολοφκωσ:
Α. Ωσ προσ τθν είςοδο των αγακών ςτο Ε.Σ..
1. Κατά τθν παράδοςθ αγακών: Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ ορίηεται ότι, κατά τθν παράδοςθ
αγακϊν ςτον πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι θ ΑΙΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ για τθ χοριγθςθ ζγκριςθσ απαλλαγισ
από Φ.Π.Α. αγακϊν που προβλζπεται ςτο άρκρο 3 (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ) τθσ αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/2017 Απόφαςθσ
Διοικθτι
Α.Α.Δ.Ε.,
υποβάλλεται
ςτο
Σελωνείο
Ελζγχου
από
τον
ίδιο
τον
πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι, ενϊ παρζχεται θ δυνατότθτα κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ να
υποβλθκεί και από το Ε.Σ.. Επί τθσ ΑΙΣΘΘ-ΔΘΛΩΘ αναφζρεται θ ςχετικι ςφμβαςθ ανάλθψθσ τθσ
υποχρζωςθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από το Ε.Σ.. και επιςυνάπτεται και ο Πίνακασ (Παράρτθμα IV) τθσ
ανωτζρω Απόφαςθσ για τθν αγορά αγακϊν ςε τζςςερα αντίτυπα (ζνα επιπλζον αντίτυπο), τα οποία το
Σελωνείο Ελζγχου εγκρίνει και ενεργεί επί αυτϊν ςχετικι πράξθ. Επιςθμαίνεται ότι, για τθν παρακολοφκθςθ
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των αγακϊν και τθν ενθμζρωςθ τθσ λογιςτικισ αποκικθσ το ζνα επιπλζον αντίτυπο του Πίνακα παραδίδεται
ςτο Ε.Σ..
2. Κατά τθν ειςαγωγι αγακών: Ακολουκείται ομοίωσ θ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο διαδικαςία από
τον πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι. Περαιτζρω, θ ΔΙΑΑΦΗΗ ΕΙΑΓΩΓΗ των αγακϊν υποβάλλεται
ςτο Σελωνείο Ειςαγωγισ από τον ίδιο τον πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι ι κατόπιν ςχετικισ
εξουςιοδότθςθσ και από το Ε.Σ.. Για τθν χοριγθςθ απαλλαγισ από Φ.Π.Α. ςυμπλθρϊνεται ςτθ Θζςθ 44 ςτο
Πεδίο "Κωδικόσ Ατζλειασ" τθσ καρτζλασ "Είδθ" ο Κωδικόσ Ατελείασ Ι13 «Απαλλαγι από Φ.Π.Α. αγακϊν που
ειςάγονται από πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι /εκμεταλλευτι πλοίου ςε Ε.Σ.. (άρκρο 25 ν.2859/2000ΠΟΛ.1097/29.04.2020 (ΦΕΚ 1827/Β) Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.». Επιςθμαίνεται ότι, θ εν λόγω απαλλαγι
αφορά τον ΦΠΑ και τυχόν οφειλόμενοσ ειςαγωγικόσ δαςμόσ ι άλλεσ επιβαρφνςεισ, βεβαιϊνονται και
ειςπράττονται επί τθσ Διαςάφθςθσ Ειςαγωγισ ι απαλλάςςονται με βάςθ τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ τθσ
εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ.
υνοπτικά, θ εν λόγω διαδικαςία αφορά τισ παραδόςεισ (πωλιςεισ) αγακϊν προσ τον
πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι του πλοίου με τθν ζκδοςθ τιμολογίου προσ αυτόν ι τθν ειςαγωγι από
τον ίδιο αυτόν τον πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι του πλοίου.
3. Επιςθμαίνεται ότι, τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ ειςαγωγζσ αγακϊν από τον πλοιοκτιτθ, καταχωροφνται
επίςθσ ςτο ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΟΤ, το οποίο τθρείται από τθν επιχείρθςθ που λειτουργεί ωσ Ε.Σ.. και ζχει
αναλάβει τθν εκτζλεςθ εντόσ των χϊρων τθσ των απαιτοφμενων εργαςιϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου.
Εξυπακοφεται
ότι,
και
ςτισ
πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι,
Σελωνείο Ελζγχου.

περιπτϊςεισ
αγοράσ
αγακϊν
από
τον
ίδιο
τον
οι ΑΙΣΘΕΙ-ΔΘΛΩΕΙ λαμβάνουν αρικμό πρωτοκόλλου από το

4. ε ότι αφορά τα ΔΕΛΣΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V), αυτά κα ςυντάςςονται από το
Ε.Σ.. και κα ςυςχετίηονται επί του Ειδικοφ Βιβλίου Ζργου με τισ αντίςτοιχεσ ΑΙΣΘΕΙ-ΔΘΛΩΕΙ ϊςτε να
απεικονίηεται ςε κάκε ζλεγχο θ πραγματικι κατάςταςθ των αποκεμάτων. Εφιςτάται θ προςοχι ςτθν
αυκθμερόν καταχϊρθςθ των ΔΕΛΣΙΩΝ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΘΘ ΑΓΑΘΩΝ.
Β. Ωσ προσ τθν ζξοδο των αγακών από το Ε.Σ..
1. Με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ναυπιγθςθσ/επιςκευισ/ςυντιρθςθσ πλοίου και ςτθν περίπτωςθ αυτι
(όπου τα αγακά είναι κυριότθτασ του πλοιοκτιτθ) το Ε.Σ.. ςυντάςςει και υποβάλλει ςτο Σελωνείο Ελζγχου
«ΔΗΛΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΟΤ»(ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VI) ςε δφο αντίτυπα (επιπλζον ζνα). Σο ζνα επιπλζον
αντίτυπο παραδίδεται ςτον πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι, ο οποίοσ κα το επιςυνάψει ςτο κατά
περίπτωςθ τελωνειακό παραςτατικό που κα υποβάλλει ςτθν ςυνζχεια ςτο Σελωνείο Ελζγχου, ανάλογα με τον
προοριςμό που κα λάβει το πλοίο (εξαγωγι, αποςτολι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, κζςθ ςε ανάλωςθ ςτο
εςωτερικό τθσ χϊρασ).
2. Σο τελωνειακό παραςτατικό υποβάλλεται από τον πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι που ζχει και τθν
κυριότθτα των αγακϊν και είναι το πρόςωπο ςτο οποίο κα χορθγθκεί τελικά θ οριςτικι απαλλαγι από Φ.Π.Α.
ι κα καταβλθκεί από αυτόν το οφειλόμενο ποςό Φ.Π.Α. εφόςον δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθ
χοριγθςθ απαλλαγισ.
3. Για τθν παρακολοφκθςθ των αγακών και τθν ενθμζρωςθ τθσ λογιςτικισ αποκικθσ τα ςτοιχεία εξόδου
(ΕΔΕ Εξαγωγισ, ΔΕΦΚ κ.λ.π) καταχωροφνται ςτο Ειδικό Βιβλίο Ζργου και ενθμερϊνεται με αυτά ο
Εκκακαριςτικόσ Λογαριαςμόσ.
Κατά τα λοιπά εφαρμογι ζχουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/2017 Απόφαςθσ Διοικθτι
Α.Α.Δ.Ε.
Γ. Ωσ προσ τον Εκκακαριςτικό Λογαριαςμό
Ο Εκκακαριςτικόσ Λογαριαςμόσ (Παράρτθμα VII) ςυντάςςεται από το Ε.Σ.. και αποςτζλλεται ςτον
πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι δεδομζνου ότι πρόκειται για αγακά κυριότθτάσ του, προκειμζνου να
ςυνυποβλθκεί ςτο Σελωνείο Ελζγχου με το κατά περίπτωςθ προβλεπόμενο τελωνειακό παραςτατικό.
θμειϊνεται ότι ςε αυτόν τον Εκκακαριςτικό Λογαριαςμό ςτθ κζςθ «Παρατθριςεισ» κα αναγράφεται ότι «τα
αγακά είναι κυριότθτασ του πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι και κα αναγράφονται τα ςτοιχεία αυτοφ.
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Δ. Ωσ προσ τα τθροφμενα βιβλία
Σο Ειδικό Βιβλίο Ζργου (Παράρτθμα VIII)
που προβλζπεται από το άρκρο 7 τθσ αρ.πρωτ.
ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφαςθσ Διοικθτι, τθρείται
από το Ε.Σ.., με ρθτι αναφορά του
πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι (ςτοιχεία επιχείρθςθσ) ςτθ κζςθ «Ζργο» ενϊ τίκεται επιπλζον θ
παρατιρθςθ ότι «τα αγακά είναι κυριότθτασ του πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι».
Ε. Ωσ προσ τθν παραλαβι (για το ίδιο ζργο) πρώτων και βοθκθτικών υλών από το Ε.Σ.. και από τον
πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι
Με τισ διατάξεισ του νζου άρκρου 7Α, ορίηεται ότι, για το ίδιο ζργο δφναται να αγοράηονται από το
εςωτερικό τθσ χϊρασ ι και να ειςάγονται πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ με απαλλαγι από ΦΠΑ τόςο από τον
πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι του πλοίου όςο και από τθν επιχείρθςθ που λειτουργεί ωσ Ε.Σ.., για
τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ναυπιγθςθσ/επιςκευισ/μετατροπισ και ςυντιρθςθσ πλοίου που πραγματοποιοφνται
εντόσ των χϊρων τθσ.
τθν περίπτωςθ αυτι πζραν των εφαρμοηομζνων διατάξεων του κοινοποιοφμενου άρκρου 7Α από τον
πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι, εφαρμόηονται ανάλογα και από τθν επιχείρθςθ του Ε.Σ.. για τα
αγακά κυριότθτάσ του, οι διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τθν αρ.πρωτ.ΠΟΛ 1101/04.07.2017 Απόφαςθ
Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε (υποβολι ΑΙΣΘΘ -ΔΘΛΩΘ ςφμφωνα με το άρκρο 3 κ.λ.π.).
Επιπλζον, για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ Ενότθτασ αυτισ διευκρινίηονται τα ακόλουκα:
 θ «Διλωςθ Ολοκλιρωςθσ Ζργου» ςυντάςςεται από το Ε.Σ.. και υποβάλλεται ςτο Σελωνείο Ελζγχου
ςε δφο αντίτυπα, ζνα εκ των οποίων παραδίδεται ςτον πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι
προκειμζνου να το ςυνυποβάλλει ςτο Σελωνείο Ελζγχου με το κατά περίπτωςθ και ανάλογα με τον
προοριςμό του πλοίου τελωνειακό παραςτατικό,
 ο «Εκκακαριςτικόσ Λογαριαςμόσ» ςυντάςςεται από το Ε.Σ.. με διακριτι αποτφπωςθ επί αυτοφ του
προςϊπου (πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι ι Ε.Σ..) που ζχει τθν κυριότθτα των αγακϊν και με
ανάλογθ ςυμπλιρωςθ ανά πρόςωπο τθσ «υνολικισ Φορολογθτζασ Αξίασ για καταβολι Φ.Π.Α.» και
τθσ «υνολικισ Φορολογθτζασ Αξίασ για απαλλαγι Φ.Π.Α.» και αποςτζλλεται και ςτον
πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι προκειμζνου να το ςυνυποβάλλει ςτο Σελωνείο Ελζγχου με το
κατά περίπτωςθ και ανάλογα με τον προοριςμό του πλοίου τελωνειακό παραςτατικό,
 το «Ειδικό Βιβλίο Ζργου» τθρείται από το Ε.Σ.. με αναφορά ςτθ Θζςθ "Ζργο" και των ςτοιχείων του
πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι του πλοίου και με τθν παρατιρθςθ ότι "τα αγακά είναι
κυριότθτασ και του πλοιοκτιτθ",
 υποβάλλονται ςτο Σελωνείο Ελζγχου δφο τελωνειακά παραςτατικά και από τα δφο πρόςωπα ( από το
Ε.Σ.. και από τον πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/εκμεταλλευτι) το κακζνα για τα αγακά κυριότθτάσ του για
τθν οριςτικι απαλλαγι από το Φ.Π.Α. ι τθν καταβολι αυτοφ εφόςον δεν πλθροφνται οι
προχποκζςεισ απαλλαγισ, κατά το μζροσ που αφορά το κάκε πρόςωπο.
Επιςθμαίνεται ότι, τθν ευκφνθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ διαχείριςθσ και ενςωμάτωςθσ των πρϊτων και
βοθκθτικϊν υλϊν που παραλαμβάνονται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ με απαλλαγι από τον αναλογοφντα Φ.Π.Α.
ζχει θ επιχείρθςθ που λειτουργεί ωσ Ε.Σ..
Σζλοσ, οι οδθγίεσ (περιλαμβανομζνων και των κωδικϊν ατελείασ) που ζχουν παραςχεκεί λεπτομερϊσ με τθν
αρ.πρωτ.ΠΟΛ.1151/29.09.2017 (ΑΔΑ: 63Φ346ΜΠ3Η-ΦΘ3) εγκφκλιο διαταγι κοινοποίθςθσ τθσ
αρ.πρωτ.ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφαςθσ Διοικθτι, ιςχφουν και για τθν εφαρμογι των κοινοποιοφμενων
διατάξεων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
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2. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ.) τθσ ΓΔ.ΘΛΕ.Δ. για ενθμζρωςθ
τθσ «Θλεκτρονικισ Βιβλιοκικθσ» e-mail: siteasmin@aade.gr
3. ΔΙΕΠΙΔΙ-Τποδιεφκυνςθ Βϋ-Σμιμα Εϋ (για ανάρτθςθ ςτο Portal του ICISnet)
e-mail: p.bambali@aade.gr
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

1. Γραφείο Πρωκυπουργοφ
2. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
3. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
4. Τπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
5. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
6. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
7. Αυτοτελζσ Σμιμα Νομικισ Τποςτιριξθσ
8. Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ
9. Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεςςαλονίκθσ
10. Επιτελικι Τπθρεςία Σελωνείων (Ε.Τ.Σ.Ε.)
11. υντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (.Ε.Κ.)
12. Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ
α) Δ/νςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
β) Δ/νςθ Οργάνωςθσ –Σμιμα Βϋ
13. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
α) Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Σελωνειακϊν, Ελεγκτικϊν
και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Σ.Ε.)
Σμιμα ΑϋΕφαρμογϊν Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
β) Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν
Τποδιεφκυνςθ Βϋ Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογϊν Σελωνείων
Σμιματα Εϋ, Σϋ, Ηϋ, Θϋ
14. Διεφκυνςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (Δ.Ο..) τθσ ΑΑΔΕ
15. Διεφκυνςθ Φορολογικισ και Σελωνειακισ Ακαδθμίασ
16. Δ.Ο.Τ. Πλοίων
17. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ
α) Γραφείο κ. Τφυπουργοφ
β) Γραφείο κ. Γεν.Γραμματζα Βιομθχανίασ
γ) Γεν.Γραμματεία Βιομθχανίασ
Δ/νςθ Βιομθχανικισ Πολιτικισ
18. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ
α) Γραφείο κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ
β) Γεν.Γραμματζα Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων
Δ/νςθ Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων και Θαλάςςιου Σουριςμοφ
19. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ
20. Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Πειραιά
21. Ναυτικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
22. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
23. Αποδζκτεσ Πίνακα ΚΓϋ (Ενϊςεισ Επαγγελματικϊν Ναυτικϊν Μεταφορϊν)
24. Αποδζκτεσ Πίνακα Θϋ (φλλογοι Λογιςτϊν και Εκτελωνιςτϊν)
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.
2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.
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3. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
4. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων & Παραβάςεων
5. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν – Σμ. Αϋ - Β’ - Γ’
6. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α Σμιμα Εϋ
7. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
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