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Ωσ προσ τον πίνακα
διανομισ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 61 του νόμου 4758 /2020 (242 Αϋ) «Περιςτολι του
λακρεμπορίου-Κφρωςθ του Πρωτοκόλλου για τθν εξάλειψθ του παράνομου εμπορίου καπνοφ,
διατάξεισ περί κοινωφελϊν περιουςιϊν και ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν, διατάξεισ για τα τζλθ
κυκλοφορίασ και τα τζλθ ταξινόμθςθσ, κίνθτρα για τθν προςζλκυςθ φορολογικϊν κατοίκων».

Σασ κοινοποιείται για ενθμζρωςθ και εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 61 του νόμου 4758 /2020
(Αϋ242), με τισ οποίεσ αντικακίςτανται οι διατάξεισ του άρκρου 53 Α του ν.2960/01 (Αϋ265), και επζρχονται
οι ακόλουκεσ αλλαγζσ:

Α. Με τισ τροποποιιςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 53Α, αποςαφθνίηεται και επικαιροποιείται το
νομοκετικό πλαίςιο για οριςμζνα προϊόντα του άρκρου αυτοφ, ωσ ακολοφκωσ:
1. Θ περ. α) τθσ παρ.1, αντικακίςταται και επικαιροποιοφνται οι κωδικοί Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ
των υγρϊν αναπλιρωςθσ θλεκτρονικϊν τςιγάρων και των ςυςκευϊν αυτϊν ςφμφωνα με το ιςχφον κοινό
Δαςμολόγιο (Κανονιςμόσ 2019/1776 τθσ Επιτροπισ) για λόγουσ ακριβοφσ αποτφπωςθσ των κωδικϊν
ςυνδυαςμζνθσ ονοματολογίασ ςτο εκνικό μασ δίκαιο.
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2. Θ περίπτωςθ δ) τθσ παρ.1 του άρκρου 53Α αντικακίςταται και πλζον περιλαμβάνεται ςτον νόμο θ
πλιρθσ περιγραφι τθσ κλάςθσ Σ.Ο 2101 11 00, «Εκχυλίςματα, αποςτάγματα και ςυμπυκνϊματα καφζ», με
τθν διατιρθςθ του προκζματοσ ΕΧ και με ρθτι αναφορά ςτα προϊόντα που εξαιροφνται, ιτοι αυτά που
προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν ςτα παραςκευάςματα διατροφισ (π.χ. ςτθ ηαχαροπλαςτικι).
Θ περίπτωςθ ε) τθσ παρ.1 του άρκρου 53Α, αντικακίςταται, με τθν απαλοιφι του προκζματοσ «EX», πριν
τουσ κωδικοφσ Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ 21011290 και 21011298, αφοφ οι εν λόγω κωδικοί αφοροφν
όλα τα προϊόντα που κατατάςςονται ςτουσ εν λόγω κωδικοφσ, από τουσ οποίουσ δεν εξαιροφνται κάποιεσ
υποκατθγορίεσ προϊόντων.
Επιπλζον των ανωτζρω και με αφορμι τθν παροφςα εγκφκλιο, ςασ γνωρίηουμε ότι κατόπιν
αλλθλογραφίασ τθσ Υπθρεςία μασ με το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, διευκρινίςτθκε ότι ςτα «εκχυλίςματα,
αποςτάγματα και ςυμπυκνϊματα του καφζ» του κωδικοφ ΣΟ 2101 11 00, δεν περιλαμβάνονται προϊόντα
ςτα οποία περιζχονται άλλα ςυςτατικά όπωσ π.χ. ηάχαρθ, αρωματικζσ ουςίεσ, καραμζλα κ.λ.π. Στθν
περίπτωςθ που περιζχονται ςτο προϊόν τα ωσ άνω ςυςτατικά, τότε αυτό κατατάςςεται δαςμολογικά ςτθ
διάκριςθ Σ.Ο. 210112 (Ραραςκευάςματα με βάςη τα εκχυλίςματα, αποςτάγματα ή ςυμπυκνώματα του καφέ ή με
βάςη τον καφέ), για τα οποία επιςθμαίνεται ότι με βάςθ το ςτοιχείο ε) τθσ παρ.2 του άρκρου 53 Α,
φορολογοφνται ανά κιλό κακαροφ βάρουσ που περιζχεται ςτο τελικό προϊόν και με βάςθ το ιςχφον
κανονιςτικό πλαίςιο το κακαρό βάροσ που περιζχεται ςτο τελικό προϊόν προκφπτει από τισ δθλϊςεισ
ςφςταςθσ των προϊόντων.
Β. Με τισ τροποποιιςεισ τθσ περ. β) και δ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 53Α, επζρχονται αλλαγζσ ωσ προσ τθν
φορολογικι βάςθ επιβολισ του φόρου κατανάλωςθσ ςτα προϊόντα που κατατάςςονται ςτουσ κωδικοφσ
Σ.Ο. 0901 21 00 και 0901 22 00 (καβουρδιςμζνοσ καφζσ) και Σ.Ο. 2101 11 00 (Εκχυλίςματα, Αποςτάγματα
και Συμπυκνϊματα καφζ) και ςυγκεκριμζνα προβλζπεται θ φορολόγθςι τουσ με βάςθ τθν περιεκτικότθτά
τουσ ςε καφζ, ιτοι επί του κακαροφ βάρουσ που περιζχεται ςτο τελικό προϊόν.
Με τθν εν λόγω τροποποίθςθ, ρυκμίηεται θ φορολόγθςθ οριςμζνων υποκατθγοριϊν προϊόντων, τα οποία
υπάγονται ςτισ ωσ άνω δαςμολογικζσ κλάςεισ, πλθν όμωσ δεν ζχουν 100% περιεκτικότθτα καφζ, όπωσ για
παράδειγμα:
α) Σφνολα προϊόντων, ςυςκευαςμζνων για τθ λιανικι πϊλθςθ, τα οποία περιλαμβάνουν ςε μία
ςυςκευαςία, εκτόσ από καφζ και άλλα ςυςτατικά (π.χ. γάλα ςε ςκόνθ με ηάχαρθ), τα οποία κατατάςςονται
ωσ καβουρδιςμζνοσ καφζσ του Κεφαλαίου 9, με βάςθ τον Γενικό Κανόνα 3β του Δαςμολογίου, ότι ο
ουςιϊδθσ χαρακτιρασ του ςυνόλου δίδεται από τον καφζ και ςυνεπϊσ όλο το ςφνολο κατατάςςεται ςτον
κωδικό 0901 21 00.
β) Καβουρδιςμζνοσ καφζσ που περιζχει μικρι ποςότθτα άλλων ουςιϊν (π.χ. ρυκμιςτι οξφτθτασ), ο οποίοσ
κατατάςςεται ςτο Κεφάλαιο 9 ωσ καφζσ και όχι ςτο 21 ωσ παραςκεφαςμα, κακϊσ κρίνεται ότι οι
πρόςκετεσ ουςίεσ δεν επθρεάηουν τον ουςιϊδθ χαρακτιρα του προϊόντοσ ωσ προϊόντοσ καφζ.
γ) Ρροϊόντα ςε υγρι μορφι κακϊσ και προϊόντα που ζχουν παραχκεί από καφζ και υποκατάςτατα καφζ,
τα οποία κατατάςςονται ςτον κωδικό Σ.Ο. 2101 11 00 «Εκχυλίςματα, αποςτάγματα και ςυμπυκνϊματα
του καφζ».
Συνεπϊσ με βάςθ τισ ανωτζρω αλλαγζσ, όταν τίκενται ςε ανάλωςθ υποκατθγορίεσ προϊόντων, οι οποίεσ
κατατάςςονται ςτισ δαςμολογικζσ Κλάςεισ Σ.Ο. 0901 21 00, 0901 22 00 και 2101 11 00 και οι οποίεσ δεν
περιζχουν 100% περιεκτικότθτα καφζ, κα ςυνυποβάλλονται με το κατά περίπτωςθ τελωνειακό
παραςτατικό, Διαςάφθςθ ειςαγωγισ ι ΔΕΦΚ και Δθλϊςεισ Σφςταςθσ για τα προϊόντα αυτά, με τθν
ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 44.2 «Επιςυναπτόμενα ζγγραφα» τθσ ΔΕΦΚ του κωδικοφ 1Ε21 και τθσ κζςθσ 44.2
«Επιςυναπτόμενα ζγγραφα» του ΕΔΕ του κωδικοφ 1Ε23.
Πςον αφορά τουσ Εκνικοφσ Ρρόςκετουσ Κωδικοφσ, ιςχφουν τα εξισ:
1. Ωσ προσ τουσ κωδικοφσ εμπορεφματοσ των δαςμολογικϊν διακρίςεων 0901 21 και 0901 22:
1.1. Χρθςιμοποιείται ο εκνικόσ πρόςκετοσ 1078 «Καβουρδιςμζνοσ καφζσ (ςυντελεςτισ 3 ευρϊ ανά κιλό
κακαροφ βάρουσ με χαμθλό ςυντελεςτι ΦΡΑ 13%» που αποδίδει 3.000 EUR/KGM και ΦΡΑ 13%, για
προϊόντα τα οποία ζχουν περιεκτικότθτα καφζ ςε ποςοςτό 100%.
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1.2. Χρθςιμοποιείται ο εκνικόσ πρόςκετοσ 1144 «Καβουρδιςμζνοσ καφζσ με ςυντελεςτι 3 ευρϊ ανά κιλό
κακαρό βάροσ καφζ (περιεκτικότθτα)» που αποδίδει 3.000 EUR/061 και ΦΡΑ 13%, για προϊόντα τα οποία
με βάςθ τθν Διλωςθ Σφςταςθσ δεν ζχουν περιεκτικότθτα καφζ ςε ποςοςτό 100%.

2. Ωσ προσ τον κωδικό εμπορεφματοσ τθσ δαςμολογικισ διάκριςθσ 2101 11:
2.1. Χρθςιμοποιείται ο εκνικόσ πρόςκετοσ 1514 «Εκχυλίςματα, αποςτάγματα και ςυμπυκνϊματα καφζ, ςε
υγρι ι ςτερει μορφι, εκτόσ από εκείνα που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν ςτα παραςκευάςματα
διατροφισ με ςυντελεςτι 4 ευρϊ ανά κιλό κακαροφ βάρουσ καφζ» που αποδίδει 4.000 EUR/KGM και
ΦΡΑ 13%, για τα προϊόντα τα οποία ζχουν περιεκτικότθτα καφζ ςε ποςοςτό 100%.
2.2. Χρθςιμοποιείται ο εκνικόσ πρόςκετοσ 1145 «Εκχυλίςματα, αποςτάγματα και ςυμπυκνϊματα καφζ, ςε
υγρι ι ςτερει μορφι, εκτόσ από εκείνα που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν ςτα παραςκευάςματα
διατροφισ με ςυντελεςτι 4 ευρϊ ανά κακαρό βάροσ καφζ (περιεκτικότθτα)» που αποδίδει 4.000 EUR/061
και ΦΡΑ 13%, για τα προϊόντα τα οποία με βάςθ τθν Διλωςθ Σφςταςθσ δεν ζχουν περιεκτικότθτα καφζ ςε
ποςοςτό 100%.
Διευκρινίηεται ότι ο κωδικόσ 061 είναι μονάδα μζτρθςθσ ςτο Taric που υπολογίηει το κακαρό βάροσ καφζ
(περιεκτικότθτα).
Κατά τα λοιπά, παραμζνουν ωσ ζχουν οι εκνικοί πρόςκετοι κωδικοί των εμπορευμάτων των
δαςμολογικϊν διακρίςεων Σ.Ο. 0901 11, 0901 12 (μθ καβουρδιςμζνοσ καφζσ – ςυντελεςτισ 2 ευρϊ ανά
κιλό κακαροφ βάρουσ) και Σ.Ο. 2101 12 92 και 2101 12 98 (Ραραςκευάςματα με βάςθ τα εκχυλίςματα,
αποςτάγματα, ι ςυμπυκνϊματα του καφζ ι με βάςθ τον καφζ - ςυντελεςτισ 4 ευρϊ ανά κιλό κακαροφ
βάρουσ που περιζχεται ςτο τελικό προϊόν).

Γ. Με τισ τροποποιιςεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 53Α, ρυκμίηεται το κζμα τθσ αντιμετϊπιςθσ
περιπτϊςεων ολικισ καταςτροφισ ι ανεπανόρκωτθσ απϊλειασ προϊόντων καφζ και υγρϊν αναπλιρωςθσ,
υποκείμενων ςε φόρο κατανάλωςθσ που τελοφν υπό κακεςτϊσ αναςτολισ.
Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ προβλζπεται θ κατ’ αναλογία εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 65 του
ν.2960/2001, προκειμζνου να ειςαχκεί νομικι βάςθ για τθν πρόβλεψθ φυρϊν οφειλόμενων ςτθ φφςθ των
προϊόντων, κακϊσ και λοιπζσ περιπτϊςεισ καταςτροφισ ι απϊλειασ προϊόντων, οι οποίεσ δεν κεωροφνται
ωσ κζςθ ςε ανάλωςθ και ωσ εκ τοφτου δεν κακίςταται απαιτθτόσ ο φόροσ κατανάλωςθσ.
Επιπλζον, κακορίηεται με ςαφινεια το πλαίςιο και θ διαδικαςία καταςτροφισ που ακολουκείται για τα
προϊόντα του καφζ και των υγρϊν αναπλιρωςθσ θλεκτρονικοφ τςιγάρου και ςυγκεκριμζνα, θ καταςτροφι
των εν λόγω προϊόντων που τελοφν υπό κακεςτϊσ αναςτολισ προβλζπεται να διενεργείται από τθν
επιτροπι του άρκρου 37 του ν.2960/01, κατόπιν αίτθςθσ του ενδιαφερόμενου προςϊπου.
Πςον αφορά το μείγμα καπνοφ για θλεκτρονικά κερμαινόμενο προϊόν καπνοφ, με τισ εν λόγω διατάξεισ
προβλζπεται ότι θ καταςτροφι κα πραγματοποιείται από τθν επιτροπι του άρκρου 105 του ν.2960/01.

Δ. Με τισ τροποποιιςεισ τθσ παραγράφου 5α του άρκρου 53Α, ρυκμίηονται για τα υγρά αναπλιρωςθσ
θλεκτρονικϊν τςιγάρων και τα προϊόντα καφζ των περιπτϊςεων (β), (δ) και (ε) τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 53Α, θ, υπό προχποκζςεισ, απαλλαγι από τον φόρο κατανάλωςθσ που υπόκεινται τα εν λόγω
προϊόντα, εφόςον αυτά αποκτϊνται από ιδιϊτεσ για δικι τουσ χριςθ και μεταφζρονται αυτοπροςϊπωσ
από άλλο κ-μ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ.
Με τον τρόπο αυτό δίδεται θ δυνατότθτα ςε ταξιδιϊτεσ από άλλα κράτθ μζλθ να μεταφζρουν για ατομικι
χριςθ μικρι ποςότθτα από τα εν λόγω προϊόντα, χωρίσ τθν καταβολι του φόρου κατανάλωςθσ και χωρίσ
τθν τιρθςθ διατυπϊςεων. Ραράλλθλα, ςτθν εν λόγω ρφκμιςθ απαλλαγισ ςυμπεριλαμβάνονται και οι
ταξιδιϊτεσ από τρίτεσ χϊρεσ για λόγουσ ίςθσ μεταχείριςθσ των ταξιδιωτϊν από Τρίτεσ Χϊρεσ με αυτοφσ
από Κ-Μ τθσ Ε.Ε.

Ε. Με τισ τροποποιιςεισ των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρκρου 53Α και τθν προςκικθ νζασ
παραγράφου 9α, αναγνωρίηεται το δικαίωμα επιςτροφισ του φόρου κατανάλωςθσ των προϊόντων καφζ,
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των περιπτϊςεων β), γ) δ) και ε) τθσ παραγράφου 1 του ωσ άνω άρκρου, για τα οποία ζχει καταβλθκεί ο
φόροσ κατανάλωςθσ και εν ςυνεχεία, εξάγονται ι αποςτζλλονται ςε άλλα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Οι ωσ άνω
διατάξεισ επιςτροφισ του φόρου κατανάλωςθσ, κα τεκοφν ςε εφαρμογι με τθν ζκδοςθ τθσ
προβλεπόμενθσ Απόφαςθσ ςτθν παρ. 10 του άρκρου 53Α, με τθν οποία κα κακοριςτοφν α) οι όροι και οι
προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ ζγκριςθσ υποβολισ αίτθςθσ επιςτροφισ φόρου κατανάλωςθσ ςτα
δικαιοφχα επιςτροφισ πρόςωπα κακϊσ και β) θ διαδικαςία επιςτροφισ του φόρου κατανάλωςθσ.
Ειδικότερα:
1) Με τθν τροποποίθςθ τθσ παρ.7 του άρκρου 53Α, με προςκικθ ςε αυτι τθσ περίπτωςθσ εϋ, παρζχεται θ
δυνατότθτα, ςε πρόςωπα που δεν ζχουν άδεια εγκεκριμζνου αποκθκευτι και τα οποία ζχουν εγκρικεί
ωσ δικαιοφχα υποβολισ αίτθςθσ επιςτροφισ του φόρου κατανάλωςθσ καφζ, να υποβάλλουν τα ίδια
τθν Διλωςθ ΕΦΚ, για τα προϊόντα καφζ που αποκτοφν από τον Εγκεκριμζνο Αποκθκευτι,
καταβάλλοντασ τον φόρο κατανάλωςθσ ςτο Τελωνείο για τθν ζξοδο των προϊόντων από το κακεςτϊσ
αναςτολισ.
2) Με τθν τροποποίθςθ τθσ παρ.8 του άρκρου 53Α, με αντικατάςταςθ τθσ περίπτωςθσ δϋ, προβλζπεται
για τισ ωσ άνω αναλϊςεισ που πραγματοποιοφνται από τα ωσ άνω πρόςωπα τα οποία ζχουν εγκρικεί
ωσ δικαιοφχα υποβολισ αίτθςθσ επιςτροφισ του φόρου κατανάλωςθσ καφζ, θ βεβαίωςθ και είςπραξθ
του φόρου κατανάλωςθσ που αναλογεί ςτα προϊόντα καφζ, να πραγματοποιείται με τθν ζξοδο των
προϊόντων από το κακεςτϊσ αναςτολισ, και όχι τθν 25θ θμζρα του επόμενου μινα από το μινα τθσ
εξόδου όπωσ ιςχφει ςτθν περίπτωςθ κζςθσ ςε ανάλωςθ από τον ίδιο τον εγκεκριμζνο αποκθκευτι.

3) Με τθν τροποποίθςθ τθσ παρ.9 του άρκρου 53Α, προβλζπεται ότι ειδικότερα για τισ περιπτϊςεισ κζςθσ
ςε ανάλωςθσ προϊόντων καφζ τθσ παρ.8, περ. δ, εδάφιο βϋ ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α., βεβαιϊνεται και
ειςπράττεται με διλωςθ που υποβάλλεται από τον εγκεκριμζνο αποκθκευτι-πωλθτι, το αργότερο
μζχρι τισ 25 του επόμενου μινα από το μινα εξόδου από το κακεςτϊσ αναςτολισ. Σθμειϊνεται ότι ο
φόροσ κατανάλωςθσ ςτισ εν λόγω περιπτϊςεισ καταβάλλεται από τα πρόςωπα που ζχουν εγκρικεί ωσ
δικαιοφχα υποβολισ αίτθςθσ επιςτροφισ φόρου κατανάλωςθσ κατά το χρόνο κζςθσ ςε ανάλωςθ των
προϊόντων με τθν υποβολι Δ.Ε.Φ.Κ.

4) Με τθν προςκικθ παραγράφου 9α ςτο άρκρο 53Α, προβλζπεται θ επιςτροφι του ποςοφ του φόρου
κατανάλωςθσ που ζχει ειςπραχκεί για α) τα ειςαγόμενα από τρίτεσ χϊρεσ, β) προερχόμενα από άλλα
Κράτθ-Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γ) εγχωρίωσ παραγόμενα και δ) εξερχόμενα από φορολογικι
αποκικθ, προϊόντα καφζ των περιπτϊςεων βϋ, γϋ, δϋ και εϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 53 Α του
ν.2960/01, τα οποία μετά τθν κζςθ τθσ ςε ανάλωςθ, αυτοφςια ι κατόπιν οποιαςδιποτε επεξεργαςίασ
τουσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυνικων εργαςιϊν που δεν μεταβάλουν τθ Δαςμολογικι τουσ
Κλάςθ, εξάγονται ςε τρίτεσ χϊρεσ ι αποςτζλλονται ςε άλλα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Ωσ δικαιοφχα
επιςτροφισ του φόρου κατανάλωςθσ αναγνωρίηονται τα πρόςωπα τθσ παρ.7, του άρκρου 53Α, τα
οποία διενεργοφν τθν εξαγωγι ι τθν παράδοςθ των προϊόντων ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ.
Συγκεκριμζνα τα πρόςωπα αυτά είναι:

τα πρόςωπα που κζτουν ςε ανάλωςθ τα ανωτζρω προϊόντα καφζ, ιτοι α) ο Ειςαγωγζασ,
β) ο Εγκεκριμζνοσ Αποκθκευτισ (Φορολογικι Αποκικθ), γ) ο Εγγεγραμμζνοσ Ραραλιπτθσ από άλλα
κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, δ) το Ρρόςωπο που παράγει εγχϊρια προϊόντα καφζ εκτόσ κακεςτϊτοσ αναςτολισ
δ) το Ρρόςωπο που αποκτά προϊόντα καφζ από Εγκεκριμζνο Αποκθκευτι – Ρωλθτι, εφόςον
υποβάλλει το ίδιο τθν Διλωςθ ΕΦΚ καταβάλλοντασ τον φόρο κατανάλωςθσ ςτο Τελωνείο για τθν ζξοδο
των προϊόντων από το κακεςτϊσ αναςτολισ και

τα οποία διενεργοφν (τα ίδια ωσ άνω πρόςωπα), τθν εξαγωγι ι τθν παράδοςι τουσ ςε
άλλο κράτοσ μζλοσ.
και
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τα οποία ζχουν λάβει ςχετικι ζγκριςθ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ, με όρουσ και
προχποκζςεισ που κα κακοριςτοφν με Υπουργικι Απόφαςθ, για τθν υποβολι αίτθςθσ επιςτροφισ
του φόρου κατανάλωςθσ.
Θ ιςχφσ των διατάξεων του άρκρου 61 αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ του νόμου, ιτοι 4/12/2020.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν ορκι εφαρμογι των εν λόγω διατάξεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια:
1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για ενθμζρωςθ των Τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ)
2. Τελωνεία Α’, Β’ και Γ’ Τάξθσ
3. Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Κεμάτων & Ειδικϊν Κακεςτϊτων Απαλλαγϊν
4. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν Υποδ/νςθ Βϋ Απαιτιςεων & Ελζγχου Εφαρμογϊν Τελωνείων
Τμιμα Εϋ(για ανάρτθςθ ςτο Portal του ICISnet (E-mail: p . bampali @ aade . gr)
5. Δ/νςθ υποςτιριξθσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν(για ενθμζρωςθ τθσ «Θλεκτρονικισ Βιβλιοκικθσ»)
Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ:
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
3. Υπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
4. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
5. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ
6. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Κεςςαλονίκθσ
7. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων (Δ.Ο.Σ.)
8. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Τμιμα Β'
γ) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε.
9. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Γ.Γ.Δ.Ε.
10. Αυτοτελζσ Γραφείο Επικοινωνίασ και Δθμοςίων Σχζςεων Γ.Γ.Δ.Ε.
11. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ
Τςαμαδοφ 38 — Τ.Κ.. 18531, Ρειραιάσ
12. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν, Ακινασ – Ρειραιά
Τςαμαδοφ 38 — Τ. Κ: 18531, Ρειραιάσ
13. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Κεςςαλονίκθσ
Κουντουριϊτου 13 - Τ.Κ. 54626, Κεςςαλονίκθ
14. Καταςτιματα Αφορολογιτων Ειδϊν (Κ.Α.Ε.)
23ο χλμ. Ε.Ο. Ακθνϊν - Λαμίασ Τ.Κ. 14565, Άγιοσ Στζφανοσ
15. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ
- Δ/νςθ Αλκοόλθσ και Τροφίμων
- Δ/νςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν & Χθμικϊν Ρροϊόντων
- Χθμικι Υπθρεςία Αν. Μακεδονίασ & Κράκθσ – Τμιμα Χ.Υ Σερρϊν,
τζρμα Άνδρου, Σζρρεσ, ΤΚ 62125
16. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι
Ρειραιϊσ 46 - Τ.Κ. 18510, Ρειραιάσ
17. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
3θσ Σεπτεμβρίου 36, ΤΚ 1 0432-Ακινα
18. Κεντρικι 'Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ
Ακαδθμίασ 7, 10671, Ακινα
19. Επιμελθτιριο Θμακίασ,
Κεντρικισ 3, Τ.Κ. 59100, Βζροια
20. Εμπορικό, και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Ακαδθμίασ 7, Τ.Κ. 1067 Λ-Ακινα
21. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Ακαδθμίασ 7, Τ.Κ. 106 71-Ακινα
22. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων
Κρατίνου 11 Ενταφκα
23. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων- Εξαγωγζων
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Λουδοβίκου, 1, Τ.Κ. 185 31 Ρειραιάσ
24. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ)
Ξενοφϊντοσ 5, Τ.Κ. 105 57, Ακινα
25. ΓΣΕΒΕΕ Αριςτοτζλουσ 46, Τ.Κ. 104 33, Ακινα
26. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Καφεκοπτϊν
Κλειςκζνουσ 17, Τ.Κ. 105 52, Ακινα
27. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Καφεκοπτϊν και Εκμετάλλευςθσ Καφεκοπτικϊν Μθχανθμάτων
Γοφναρθ 21-23, Τ.Κ. 185 31, Ρειραιάσ
28. Συνεταιριςμόσ Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ
Νθλζωσ 35, Τ.Κ. 11851, Ακινα
29. Ομοςπονδία Καφεπωλϊν Ελλάδοσ,
Βουλισ 16 Τ.Κ. 105 63, Ακινα
30. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Καπνοβιομθχανιϊν (Σ.Ε.Κ.)
Ρανεπιςτθμίου 6 – Τ.Κ. 10671, Ακινα
31. JT International Hellas AEBE
40,2 χλμ. Αττικισ Οδοφ – Σ.Ε.Α. Μεςογείων - Τ.Κ. 19002 – Ραιανία Αττικισ
32. Imperial Tobacco Hellas
Κλειςκζνουσ 300, Τ.Κ.15344 – Γζρακασ Αττικισ
33. British American Tobacco Hellas A.E.
Αγίου Κωμά 27, Τ.Κ 15124 – Μαροφςι Αττικισ
34. Καπνοβιομθχανία «ΡΑΡΑΣΤΑΤΟΣ ΑΒΕΣ»
Ιμεροσ Τόποσ, Κορορζμι - Τ.Κ. 19300, Αςπρόπυργοσ
35. Καπνοβιομθχανία «REAL TOBACCO CIGARETTES PRODUCTION S.A.»
26ο χλμ. Ρ.Ε.Ο Κεςςαλονίκθσ - Τ.Κ. 61100 – Κιλκίσ
36. Καπνοβιομθχανία ΣΕΚΑΡ Α.Ε.
6 χλμ Ε.Ο. Ξάνκθσ – Καβάλασ, Τ.Κ. 67100 – Ξάνκθ
37. Καπνοβιομθχανία «ΚΑΕΛΛΑ»
Ακθνϊν 20, Αςπρόχωμα, 24100, Μεςςθνίασ
38.«E.L. THE WOLFWAY TOBACCO LTD»
Ναυπλίου 18, Τ.Κ.: 14452 - Μεταμόρφωςθ Αττικισ
39. EURO PACK COMPANY E.E.
5ο χιλιόμετρο Ρεριφερειακισ Εκνικισ Οδοφ Λάριςασ – Βόλου Τ.Κ. 41500
40. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Ρροϊόντων Ατμίςματοσ (Σ.Ε.Ε.Ρ.Α.)
3θσ Σεπτεμβρίου 144, 11251, Ακινα

Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.
2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
3. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων
4. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
5. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Τελωνειακϊν, Ελεγκτικϊν και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν Υποδ/νςθ
Τελωνειακϊν Εφαρμογϊν
6. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. - Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ Δϋ, Εϋ
7. ΔΛΕΡΛΔΛ/Υποδιεφκυνςθ Βϋ
8. ΔΛΕΡΛΔΛ/Τμιματα Θϋ & Η

7|Σελίδα

