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ΡΟΣ

Ωσ Ρίνακασ Διανομισ

Θζμα: Κοινοποίηςη τησ αριθμ. 172/2018 Γνωμοδότηςησ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ (ΝΚ)
αναφορικά με την ερμηνεία των διατάξεων απαλλαγήσ από δαςμό, τζλοσ ταξινόμηςησ και ΦΠΑ
ειδών/αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από την Υπατη Αρμοςτεία των Ηνωμζνων Εθνών ςτην
Ελλάδα καθώσ και των υπηρεςιακών αυτοκινήτων τησ Αντιπροςωπείασ τησ Ε. Επιτροπήσ ςτην Ελλάδα.

Σασ κοινοποιοφμε τθν αρικμ. 172/2018 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ
(Τμιμα Βϋ), όπωσ ζγινε δεκτι από τον Διοικθτι ΑΑΔΕ, για ενθμζρωςθ και εφαρμογι.
Ειδικότερα, όςον αφορά ςτθν ερμθνεία των διατάξεων περί απαλλαγϊν από δαςμοφορολογικζσ
επιβαρφνςεισ κατά τθν παραλαβι από το Γραφείο τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ των Ηνωμζνων Εκνϊν ςτθν
Ελλάδα (ςτο εξισ «UNHCR») επιβατικϊν αυτοκινιτων και αγακϊν κακϊσ και των αυτοκινιτων που
παραλαμβάνονται από τθν Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα για υπθρεςιακι
χριςθ, το ΝΣΚ γνωμοδότθςε ωσ εξισ:
α) Ωσ προσ την απαλλαγή από τον ειςαγωγικό δαςμό, τον ΦΠΑ και το τζλοσ ταξινόμηςησ των
υπηρεςιακών ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων του Γραφείου UNHCR:
Επί του πρϊτου ερωτιματοσ, ςχετικά με το εάν ςτθν ζννοια των εςωτερικϊν φόρων κατανάλωςθσ
του Άρκρου Δεφτερου, Τμιματοσ 8 τθσ Συμβάςεωσ περί Ρρονομίων και Αςυλιϊν των Ηνωμζνων Εκνϊν
που ζχει κυρωκεί με το ν. 412/47 εμπίπτει, πζραν του ΦΡΑ, και το τζλοσ ταξινόμθςθσ, ϊςτε να
απαλλάςςεται θ ειςαγωγι και παραλαβι επιβατικϊν αυτοκινιτων για υπθρεςιακι χριςθ από τθν Φπατθ
Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ πρόςφυγεσ, ςφμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ, το τζλοσ ταξινόμθςθσ, όπωσ και
ο ΦΡΑ, εμπίπτουν ςτθν ζννοια των εςωτερικϊν φόρων κατανάλωςθσ του Άρκρου Δεφτερου, Τμιματοσ 8
τθσ ανωτζρω Σφμβαςθσ, με τθν επιςιμανςθ ότι για τθν απαλλαγι από τθν καταβολι ι τθν επιςτροφι
τουσ, δυνάμει τθσ ωσ άνω διάταξθσ, απαιτείται απόφαςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, προγενζςτερθ ι
μεταγενζςτερθ, αντιςτοίχωσ, τθσ ειςαγωγισ. Απαλλαγι από το ΦΡΑ παρζχεται και από τισ διατάξεισ του
άρκρου 27 παρ. 1 του ν. 2859/2000.
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Ειδικότερα, ςτο ςκεπτικό τθσ ανωτζρω γνωμοδότθςθσ (ςκζψθ αρ. 13) επιςθμαίνεται, ότι ο όροσ
«τελωνειακό δικαίωμα», όπωσ παρατίκεται ςτο Άρκρο Δεφτερο, Τμιμα 7 τθσ ανωτζρω Σφμβαςθσ, ζχει
γενικότερθ ζννοια και περιλαμβάνει οποιαδιποτε χρθματικι ειςφορά βαρφνει τα προϊόντα και
ειςπράττεται ωσ ζςοδο από τα τελωνεία κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτθ χϊρα και εξαιτίασ αυτισ.
Ρεραιτζρω, κατά το ςκεπτικό τθσ εν λόγω γνωμοδότθςθσ (ςκζψθ αρ. 15), ο ΟΗΕ δεν απαλλάςςεται
αμζςωσ από τουσ εςωτερικοφσ φόρουσ κατανάλωςθσ αλλά θ απαλλαγι από τουσ φόρουσ αυτοφσ είναι
δυνατι κατά περίπτωςθ, όταν προβαίνει, για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του, ςε ςθμαντικζσ αγορζσ
ειδϊν, που βαρφνονται με τουσ ανωτζρω φόρουσ, κατά τθν ουςιαςτικι, κάκε φορά, κρίςθ τθσ αρμόδιασ
αρχισ, θ οποία με απόφαςι τθσ, εκδιδόμενθ πριν τθν αγορά, μπορεί να ορίηει τθν ζκπτωςθ ι, μετά τθν
αγορά, τθν επιςτροφι τουσ.
Ευνόθτο είναι ότι θ απαλλαγι από το δαςμό των ΙΧ επιβατικϊν αυτοκινιτων που ειςάγονται από
το Γραφείο τθσ UNHCR για τθν υπθρεςιακι αυτοφ χριςθ χορθγείται με βάςθ το Άρκρο Δεφτερο, Τμιμα
7β) τθσ ανωτζρω Σφμβαςθσ.
Συνεπϊσ, ςφμφωνα με τθν κοινοποιοφμενθ γνωμοδότθςθ χορθγείται απαλλαγι από το τζλοσ
ταξινόμθςθσ ςτα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνθτα που παραλαμβάνει το Γραφείο τθσ UNHCR για τθν υπθρεςιακι
αυτοφ χριςθ, κακϊσ εξ αντικειμζνου τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνθτα αποτελοφν ςθμαντικζσ αγορζσ.
Πςον αφορά ςτον ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν κοινοποιοφμενθ γνωμοδότθςθ χορθγείται απαλλαγι από
τον φόρο κατά τθν ειςαγωγι και παραλαβι επιβατικϊν αυτοκινιτων για υπθρεςιακι χριςθ από τθν
Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ πρόςφυγεσ, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ του Άρκρου Δεφτερου
τθσ Σφμβαςθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του 27 παρ. 1 περ. ςτ) υποπερ. ββ) του ν. 2859/2000.
Υπενκυμίηεται ότι ςχετικϊσ εφαρμόηονται θ υπ’ αρ. Ρ. 6791/645/7-10-1986 ΑΥΟ (ΦΕΚ 703/21-10-1986/Β’)
για τισ περιπτϊςεισ ειςαγωγισ επιβατικϊν οχθμάτων για υπθρεςιακι χριςθ κακϊσ επίςθσ θ υπ’ αρ. ΡΟΛ.
1268/2012 ΑΥΟ (ΦΕΚ 39/20-1-2012/Β’) για τισ περιπτϊςεισ παραλαβισ οχθμάτων, για υπθρεςιακι χριςθ,
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ από φορολογικι αποκικθ οχθμάτων.
Ομοίωσ, θ υπ’ αρ. Ρ. 6791/645/7-10-1986 ΑΥΟ (ΦΕΚ 703/21-10-1986/Β’) εφαρμόηεται αναλογικά
και για τον περίπτωςθ τελωνιςμοφ του ΙΧ επιβατικοφ αυτοκινιτου για τθν υπθρεςιακι χριςθ του
Γραφείου τθσ UNHCR με απαλλαγι από το δαςμό και το τζλοσ ταξινόμθςθσ.
β) Ωσ προσ την ερμηνεία τησ ζννοιασ τησ «ατελοφσ ειςαγωγήσ» του αυτοκινήτου του προςωπικοφ του
Γραφείου τησ UNHCR:
Επί του δεφτερου ερωτιματοσ, ςχετικά με το εάν ςτθν ζννοια του όρου «ατελοφσ ειςαγωγισ»
(“import free of duty”) του άρκρου Ρζμπτου, Τμιματοσ 18 περ. θ’ τθσ Σφμβαςθσ περί προνομίων και
αςυλιϊν των Ηνωμζνων Εκνϊν που ζχει κυρωκεί με το ν. 412/47 (ΦΕΚ 205/Αϋ), εμπίπτουν o ειςαγωγικόσ
δαςμόσ, ο Φ.Ρ.Α. και το τζλοσ ταξινόμθςθσ, ϊςτε να απαλλάςςεται από όλεσ τισ δαςμοφορολογικζσ
επιβαρφνςεισ θ ειςαγωγι επιβατικϊν αυτοκινιτων για χριςθ από τουσ υπαλλιλουσ του Οργανιςμοφ,
ςφμφωνα με τθν γνωμοδότθςθ ςτθν ανωτζρω ζννοια εμπίπτει ο Φ.Ρ.Α. ειςαγωγισ και ο ειςαγωγικόσ
δαςμόσ, ενϊ δεν εμπίπτει το τζλοσ ταξινόμθςθσ ωσ εςωτερικόσ φόροσ.
Συνεπϊσ, με τθν εν λόγω γνωμοδότθςθ δυνάμει τθσ διάταξθσ του άρκρου Ρζμπτου, Τμιματοσ 18
περ. θ’ τθσ εν λόγω Σφμβαςθσ χορθγείται απαλλαγι από τον ειςαγωγικό δαςμό ςτο ΙΧ επιβατικό
αυτοκίνθτο του Αρχθγοφ και του λοιποφ αλλοδαποφ προςωπικοφ του Γραφείου UNHCR επ’ ευκαιρία τθσ
πρϊτθσ ανάλθψθσ τθσ υπθρεςίασ τουσ ςτθ χϊρα μασ.
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Πςον αφορά ςτθ χοριγθςθ απαλλαγισ από το τζλοσ ταξινόμθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ
κοινοποιοφμενθ γνωμοδότθςθ ζγινε αρμοδίωσ δεκτι, «πλην τησ απάντηςησ ςτο δεφτερο ερώτημα ωσ προσ
την απαλλαγή του τζλουσ ταξινόμηςησ δυνάμει των διατάξεων τησ παραγράφου 13 του άρθρου 132 του
Τελ/κοφ Κώδικα (ν.2960/01)», ςασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με το ςκεπτικό 18 του ΝΣΚ, κατά τθ ρθτι
διατφπωςθ του άρκρου Μόνου του ν.δ. 2402/53, ο Αντιπρόςωποσ και το μθ ελλθνικισ καταγωγισ
ανϊτερο προςωπικό ςτθν Ελλάδα εξομοιϊνονται ωσ προσ τισ απαλλαγζσ και ατζλειεσ με τουσ
διαπιςτευμζνουσ αρχθγοφσ των ξζνων διπλωματικϊν αποςτολϊν και το διπλωματικό προςωπικό αυτϊν.
Κατόπιν των ανωτζρω, χορθγείται απαλλαγι από το τζλοσ ταξινόμθςθσ του ΙΧ επιβατικοφ
αυτοκινιτου του Αρχθγοφ του Γραφείου τθσ UNHCR επ’ ευκαιρία τθσ πρϊτθσ ανάλθψθσ τθσ υπθρεςίασ
του ςτθ χϊρα μασ δυνάμει τθσ διάταξθσ του άρκρου Μόνου του ν.δ. 2402/1953, ςε ςυνδυαςμό με τθ
διάταξθ τθσ παραγράφου 12 του άρκρου 132 του ν. 2960/01. Πςον αφορά ςτθν χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ
από το τζλοσ ταξινόμθςθσ ςτο ανϊτερο προςωπικό του Γραφείου τθσ UNHCR κα ακολουκιςουν νεότερεσ
οδθγίεσ κατόπιν ςυνεργαςίασ με τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν αναφορικά με τον
προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ του ανϊτερου προςωπικοφ ςτο πλαίςιο τθσ διάταξθσ του άρκρου Μόνου του
ν.δ. 2402/1953.
Ωσ προσ το ΦΡΑ τονίηεται ότι θ ειςαγωγι επιβατικϊν αυτοκινιτων από τουσ υπαλλιλουσ του
Οργανιςμοφ επ’ ευκαιρία τθσ πρϊτθσ ανάλθψθσ τθσ υπθρεςίασ τουσ ςτθ χϊρα μασ απαλλάςςεται από τον
ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του Άρκρου Ρζμπτου, Τμιματοσ 18 περ. θ’ τθσ ςφμβαςθσ «Ρερί προνομίων
και αςυλιϊν των Ηνωμζνων Εκνϊν» που ζχει κυρωκεί με το ν. 412/47 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του
άρκρου 27 παρ. 1 περ. ςτ) υποπερ. ββ) του ν. 2859/2000. Σχετικά εφαρμόηεται θ υπ’ αρ. Ρ. 6791/645/710-1986 ΑΥΟ (ΦΕΚ 703/21-10-1986/Β’).
Ομοίωσ, θ υπ’ αρ. Ρ. 6791/645/7-10-1986 ΑΥΟ (ΦΕΚ 703/21-10-1986/Β’) εφαρμόηεται αναλογικά
και για τον τελωνιςμό του ΙΧ επιβατικοφ αυτοκινιτου του Αρχθγοφ του Γραφείου τθσ UNHCR με απαλλαγι
από το δαςμό και το τζλοσ ταξινόμθςθσ.

γ) Ωσ προσ την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και το τζλοσ ταξινόμηςησ κατά την παραλαβή ΙΧ επιβατικών
αυτοκινήτων από άλλο κράτοσ μζλοσ:
Επί του τρίτου ερωτιματοσ ςχετικά με το εάν οι διατάξεισ του άρκρου Ρζμπτου, Τμιματοσ 18 περ.
θ’ τθσ ανωτζρω Σφμβαςθσ ζχουν τθν ζννοια ότι απαλλάςςεται από φορολογικζσ επιβαρφνςεισ (Φ.Ρ.Α. και
τζλοσ ταξινόμθςθσ) πζραν τθν ειςαγωγισ και θ παραλαβι αυτοκινιτων οχθμάτων από άλλο κράτοσ μζλοσ
τθσ Ε.Ε. από τα μζλθ του αλλοδαποφ προςωπικοφ του Γραφείου, κακόςον κατά τθν θμερομθνία ζγκριςθσ
τθσ Σφμβαςθσ από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Η.Ε. δεν υπιρχε θ ζννοια τθσ εςωτερικισ αγοράσ και ςυνεπϊσ
τθσ παραλαβισ από άλλο κράτοσ μζλοσ (ενδοκοινοτικι απόκτθςθ), ςφμφωνα με τθ γνωμοδότθςθ θ
απαλλαγι από τον ΦΡΑ παρζχεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 27 παρ. 1 περ. ςτ’ υποπερίπτωςθ ββϋ ςε
ςυνδυαςμό με το άρκρο 29 παρ. 1 περ. α’ του ν. 2859/2000. Σε κάκε περίπτωςθ τόςο θ ειςαγωγι όςο και
θ παραλαβι αγακϊν, πρζπει να αντιμετωπίηονται όμοια, κατά τθν εφαρμογι των απαλλακτικϊν
διατάξεων, που προβλζπονται από διεκνείσ ςυνκικεσ.
Γίνεται με άλλα λόγια δεκτό, με τθν κοινοποιοφμενθ γνωμοδότθςθ, ότι όμοια μεταχείριςθ πρζπει
να επιφυλάςςεται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ τόςο για τισ περιπτϊςεισ ειςαγωγισ όςο και παραλαβισ
επιβατικϊν αυτοκινιτων από άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε..
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δ) Ωσ προσ την απαλλαγή από το δαςμό και τον ΦΠΑ των ειδών που ειςάγονται από το Γραφείο UNHCR
για τον εξοπλιςμό των χώρων υποδοχήσ προςφφγων:
Επί του τζταρτου ερωτιματοσ, ςχετικά με το εάν τα είδθ που προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν
αποκλειςτικά για τον εξοπλιςμό των χϊρων υποδοχισ προςφφγων και τα οποία ειςάγονται από το
Γραφείο UNHCR για τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ ίδρυςισ του, εμπίπτουν ςτθν ζννοια τθσ «επίςθμθσ» από
αυτό χριςθσ για τθν απαλλαγι από δαςμό και Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με τθ γνωμοδότθςθ, εφόςον τα εν λόγω
είδθ ειςάγονται για το ςκοπό ίδρυςισ του, που είναι θ προςταςία των προςφφγων, εμπίπτουν ςτθν ζννοια
τθσ «επίςθμθσ χριςθσ». Ειδικότερα και όπωσ αναφζρεται ςτο ςκεπτικό τθσ γνωμοδότθςθσ το Γραφείο του
Φπατου Αρμοςτι για τουσ πρόςφυγεσ αποτελεί επικουρικό όργανο του ΟΗΕ που ζχει αρμοδιότθτα να
ςυνδράμει τισ εμπλεκόμενεσ κυβερνιςεισ με ςτόχο τθν επίτευξθ μόνιμθσ λφςθσ και επομζνωσ πρζπει να
απολαμβάνει, όπωσ και τα κφρια όργανα όλων των προνομίων και ατελειϊν που προβλζπονται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Κατά ςυνζπεια, ςφμφωνα με τθν εν λόγω γνωμοδότθςθ και με τισ διατάξεισ των άρκρων 128 παρ.
1β) του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1186/2009 και 27 παρ. 1ςτ) περ. ββ) του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ) ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του ν.412/1947 (ΦΕΚ 205/Αϋ) περί κυρϊςεωσ τθσ Σφμβαςθσ περί προνομίων
και αςυλιϊν των Ηνωμζνων Εκνϊν και τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ 242/Αϋ) περί
κυρϊςεωσ τθσ Χάρτασ των Ηνωμζνων Εκνϊν, το Γραφείο UNHCR δφναται να παραλαμβάνει με απαλλαγι
από δαςμό και ΦΡΑ ειςαγωγισ είδθ για τθν επίςθμθ χριςθ αυτοφ, ςτα πλαίςια του ςκοποφ ίδρυςισ του
που είναι θ προςταςία των προςφφγων και τα οποία εξοπλίηουν τουσ χϊρουσ υποδοχισ προςφφγων.
Επιπλζον επιςθμαίνεται ότι, θ απαλλαγι από ΦΡΑ χορθγείται και θ παράδοςθ των ειδϊν
πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογι τθσ αρ. πρωτ. Ρ. 6791/645/7-10-1986 ΑΥΟ (ΦΕΚ 703/21-10-1986/Β’), με
τθν προχπόκεςθ ότι θ UNHCR κα κζτει ςτθ διάκεςθ τθσ τελωνειακισ αρχισ τα απαραίτθτα ςτοιχεία που
επιβεβαιϊνουν τθ διάκεςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ προςφφγων. Ομοίωσ θ προςκόμιςθ των εν
λόγω ςτοιχείων κα λαμβάνεται υπόψθ από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι και κατά τον τελωνιςμό ειδϊν
με απαλλαγι από τον ειςαγωγικό δαςμό.
Σε κάκε περίπτωςθ κι όςον αφορά ςτθ χρθςιμοποίθςθ των παραπάνω ειδϊν για το ςκοπό ι τθ
χριςθ που παραδόκθκαν κα πρζπει να προςκομίηεται ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι εντόσ προκεςμίασ
ενόσ (1) ζτουσ από τον ατελι τελωνιςμό των ειδϊν αυτϊν βεβαίωςθ παραλαβισ από τθν αρμόδια αρχι
διαχείριςθσ και εποπτείασ του χϊρου υποδοχισ των προςφφγων.

ε) Ωσ προσ την απαλλαγή από το τζλοσ ταξινόμηςησ των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από την
Αντιπροςωπεία τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ ςτην Ελλάδα για την υπηρεςιακή χρήςη:
Επί του πζμπτου ερωτιματοσ, ςχετικά με το εάν θ διάταξθ του άρκρου 3 του Ρρωτοκόλλου περί
των Ρρονομίων και Αςυλιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ε.Ε. ζχει τθν
ζννοια ότι χορθγείται απαλλαγι από το τζλοσ ταξινόμθςθσ των αυτοκινιτων που παραλαμβάνονται από
τθν Αντιπροςωπεία τθσ Ε. Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα για τθν υπθρεςιακι αυτισ χριςθ, ςφμφωνα με τθ
γνωμοδότθςθ, θ διάταξθ του άρκρου 3 του Ρρωτοκόλλου περί των Ρρονομίων και Αςυλιϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ε.Ε. ζχει τθν ζννοια ότι χορθγείται απαλλαγι από
το τζλοσ ταξινόμθςθσ των αυτοκινιτων που παραλαμβάνονται από τθν Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα για τθν υπθρεςιακι αυτισ χριςθ με τθν ζκδοςθ, κατά περίπτωςθ, απόφαςθσ τθσ
αρμόδιασ αρχισ, εφόςον, κατά τθν ουςιαςτικι αυτισ κρίςθ, πρόκειται για ςθμαντικζσ αγορζσ ειδϊν, που
επιφζρουν μεγάλθ οικονομικι επιβάρυνςθ.
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Συνεπϊσ, απαλλάςςονται από το τζλοσ ταξινόμθςθσ τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνθτα που
παραλαμβάνονται από τθν Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Ελλάδα για τθν υπθρεςιακι
αυτισ χριςθ, κακϊσ εξ αντικειμζνου αυτά εμπίπτουν ςτθν ζννοια των ςθμαντικϊν αγορϊν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ TH ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Συνθμμζνα:
Η αρικ. 172/2018 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ.
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Α) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για ενθμζρωςθ των τελωνείων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ)
2. Τελωνειακζσ Αρχζσ
3. Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ «Ηλεκτρονικισ
Βιβλιοκικθσ»), Email: siteadmin@aade.gr
4. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Τελωνείου - Τμιμα Αϋ (για ανάρτθςθ ςτο Portal του ICISnet)
Email: p.bampali@aade.gr

Β) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν κ. Ευκ. Τςακαλϊτου
Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν κασ Κ. Ραπανάτςιου
Υπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικισ).
Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων
Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ ΑΑΔΕ
Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ
γ) Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
δ) Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν
9. Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων & ΕΦΚ
α) Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ
β) Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ
10. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 18532 Ρειραιάσ),
E-mail: oete@oete.gr
11. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Ρειραιϊσ (Τςαμαδοφ 38, 18531 Ρειραιάσ),
E-mail: sepa@otenet.gr
12. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ (Κουντουριϊτου 13, 54625 Θες/νίκθ),
E-mail: info@seth.gr
13. Αποδζκτεσ Ρίνακα Η (Σφλλογοι Λογιςτϊν και Εκτελωνιςτϊν)
14. Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων & Δικφκλων (με τθν παράκλθςθ ενθμζρωςθσ των
μελϊν), Email: info@seaa.gr
15. Σφνδεςμοσ Εμπόρων Ειςαγωγζων Αυτοκινιτων Ελλάδασ (με τθν παράκλθςθ ενθμζρωςθσ των μελϊν),
Εmail: info@seeae.gr
16. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ
α) Γραφείο Υπουργοφ
β) Δ/νςθ Εκιμοτυπίασ
γ) Ειδικι Νομικι Υπθρεςία
–Τμιμα Δθμοςίου Διεκνοφσ Δικαίου
–Τμιμα Δικαίου Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Email: protocole@mfa.gr
17. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ
α) Δ/νςθ Τεχνολογίασ Οχθμάτων
β) Δ/νςθ Επιβατικϊν Μεταφορϊν
γ) Δ/νςθ Τεχνικοφ Ελζγχου Εγκαταςτάςεων Εξυπθρζτθςθσ Οχθμάτων
18. ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΑ ΤΗΣ Ε. ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Εmail: georgios.markopouliotis@ec.europa.eu
19. ΓΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΥΡΑΤΗΣ ΑΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Εmail: great@unhcr.org
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Γ) ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων κ. Γ. Ριτςιλισ
2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν-Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ
4. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
5. Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΡΑ – Τμιμα Εϋ
6. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων
7. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Τελωνείου
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