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Θζμα: «Κοινοποίθςθ τθσ αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.02.2018 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. –
Εκπτϊςεισ Φ.Π.Α. ειςροϊν ενεργειακϊν προϊόντων, αλκοόλθσ και αλκοολοφχων ποτϊν και
βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν»
χετ.: Οι αρ.πρωτ. Δ.634/435/29.04.1993 και Δ.635/436/29.04.1993 (ΦΕΚ 343/Β) Α.Τ.Ο.
Κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τθν αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.02.2018 Απόφαςθ
Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 602346ΜΠ3Ζ-ΕΓΣ), θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο αρ.816 ΦΕΚ Σεφχοσ Β με
κζμα «Διαδικαςία ζκπτωςθσ Φ.Π.Α. ειςροϊν ενεργειακϊν προϊόντων, αλκοόλθσ και αλκοολοφχων
ποτϊν και βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν» και ιςχφει, από τθν 08/03/2018.
Με τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. καταργοφνται οι αρ.πρωτ.
Δ.634/435/29.04.1993 και Δ.635/436/29.04.1993 (ΦΕΚ 343/Β) Α.Τ.Ο. και ενοποιοφνται ςε μία ενιαία
Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. με τθν οποία κακορίηεται νζα απλοφςτερθ διαδικαςία ζκπτωςθσ Φ.Π.Α.
ειςροϊν των εγκεκριμζνων αποκθκευτϊν ενεργειακϊν προϊόντων, αλκοόλθσ και αλκοολοφχων
ποτϊν και βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν. Θ κζςπιςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ κρίκθκε απαραίτθτθ για
λόγουσ αποφόρτιςθσ των τελωνειακϊν αρχϊν, μείωςθσ του διοικθτικοφ βάρουσ και διευκόλυνςθσ
των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ εμπορίου των εν λόγω προϊόντων. Με τθν
εν λόγω Απόφαςθ επζρχονται οι ακόλουκεσ αλλαγζσ:
 πρόβλεψθ διαδικαςίασ ζκπτωςθσ του Φ.Π.Α. ειςροϊν ςε μία Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. και
για τα τρία ωσ άνω προϊόντα,
 υποβολι υγκεντρωτικισ Κατάςταςθσ παραςτατικϊν αντί τθσ προςκόμιςθσ των πρωτότυπων
παραςτατικϊν ςτο τελωνείο,
 ςυμπερίλθψθ παραςτατικϊν προσ ζκπτωςθ του Φ.Π.Α. ειςροϊν εκτόσ εκείνων που
εκδόκθκαν και εκείνων που παραλιφκθκαν τον προθγοφμενο τθσ υποβολισ τθσ Δ.Ε.Φ.Κ.
μινα,
 επζκταςθ τθσ δυνατότθτασ μεταφοράσ του προσ ζκπτωςθ ποςοφ Φ.Π.Α. ειςροϊν από μία
φορολογικι αποκικθ ςε άλλθ εκτόσ των εγκεκριμζνων αποκθκευτϊν των αλκοολοφχων
προϊόντων και ςτουσ εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ ενεργειακϊν προϊόντων και
βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν.
Ειδικότερα, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:
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Α. Ωσ προσ το Άρκρο 1
Παράγραφοσ 1
α. φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1, ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ αςκεί
το δικαίωμα ζκπτωςθσ του Φ.Π.Α. των ειςροϊν του με τθν υποβολι Δ.Ε.Φ.Κ. και για τθν περίπτωςθ
των βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν με τθν υποβολι τθσ προβλεπόμενθσ από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
κατάςταςθσ φορολογίασ. Θ ζκπτωςθ διενεργείται για το ςφνολο των αγακϊν και υπθρεςιϊν που
αφοροφν τθ φορολογικι του αποκικθ κατά το μζροσ που ςχετίηονται με αυτι.
β. Προσ καλφτερθ κατανόθςθ των ανωτζρω επιςθμαίνεται ότι, για τθν ζκπτωςθ των ειςροϊν κα
πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά οι ωσ άνω δφο προχποκζςεισ, θ εταιρία δθλαδι να είναι
εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ και οι δαπάνεσ να αφοροφν αγακά και υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφνται
ςτα πλαίςια τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι μζςω τθσ φορολογικισ
του αποκικθσ. Ο Φ.Π.Α. ειςροϊν που αφορά δαπάνεσ που ςχετίηονται με δραςτθριότθτα τθσ
εταιρίασ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι πζραν τθσ φορολογικισ του αποκικθσ, δεν εκπίπτει από το
Φ.Π.Α. ειςροϊν. Ευνόθτο είναι ότι, εφόςον θ εμπορικι δραςτθριότθτα αςκείται αποκλειςτικά μζςω
τθσ φορολογικισ αποκικθσ ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ αςκεί το δικαίωμα ζκπτωςθσ για το ςφνολο
των ειςροϊν του.
Παράγραφοσ 2
α.
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1, ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ που
αςκεί τθν εμπορικι του δραςτθριότθτα αποκλειςτικά μζςω τθσ φορολογικισ του αποκικθσ δφναται
να αςκεί το δικαίωμα ζκπτωςθσ Φ.Π.Α. ειςροϊν και για τα αγακά επζνδυςθσ που αποκτά, ενϊ ο
εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ που ζχει εμπορικι δραςτθριότθτα και πζραν τθσ φορολογικισ του
αποκικθσ αςκεί το δικαίωμα για τα επενδυτικά αγακά που αφοροφν μόνο τθ φορολογικι του
αποκικθ.
β.
Τπενκυμίηεται ότι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 33 του
ν.2859/2000 ειδικά για τα αγακά επζνδυςθσ, θ ζκπτωςθ του Φ.Π.Α. ειςροϊν που ενεργικθκε
υπόκεινται ςε πενταετι διακανονιςμό με αφετθρία το ζτοσ χρθςιμοποίθςισ τουσ. Ο
διακανονιςμόσ ενεργείται κάκε ζτοσ για το ζνα πζμπτο του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τα αγακά,
ανάλογα με τισ μεταβολζσ του δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ. Επιπλζον, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3
του άρκρου 33 του ν.2859/2000, ςε περίπτωςθ παράδοςθσ αγακϊν επζνδυςθσ ι οριςτικισ παφςθσ
τθσ χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν ςε φορολογθτζεσ πράξεισ, κατά τθ διάρκεια τθσ πενταετοφσ περιόδου
ενεργείται εφάπαξ διακανονιςμόσ μζςα ςτο ίδιο ζτοσ και τα αγακά αυτά κεωροφνται για τα ζτθ που
απομζνουν ότι χρθςιμοποιικθκαν αποκλειςτικά και μόνο ςε αφορολόγθτεσ δραςτθριότθτεσ.
γ.
Επίςθσ, ενεργείται εφάπαξ διακανονιςμόσ εάν εντόσ τθσ πενταετίασ από τθν πραγματοποίθςθ
τθσ δαπάνθσ για απόκτθςθ ι καταςκευι επενδυτικϊν αγακϊν δεν ζχει γίνει ζναρξθ τθσ
χρθςιμοποίθςθσ αυτϊν, κακόςον κεωρείται ότι διατζκθκαν αποκλειςτικά και μόνο ςε
αφορολόγθτεσ πράξεισ.
δ.
Επιςθμαίνεται επιπλζον ότι, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 33 του
ν.2859/2000, ωσ αγακά επζνδυςθσ κεωροφνται τα ενςϊματα αγακά που ανικουν κατά κυριότθτα
ςτθν επιχείρθςθ και τίκενται από αυτι ςε διαρκι εκμετάλλευςθ κακϊσ και τα κτίςματα ι άλλου
είδουσ καταςκευζσ που καταςκευάηονται από τθν υποκείμενθ ςτο φόρο επιχείρθςθ ςε ακίνθτο που
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δεν ανικει κατά κυριότθτα ςε αυτι αλλά ζχει βάςει οποιαςδιποτε ζννομθσ ςχζςθσ τθ χριςθ του
ακινιτου αυτοφ, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εννζα χρόνων.
ε. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι, θ ζκπτωςθ Φ.Π.Α. ειςροϊν για τα αγακά επζνδυςθσ υπόκεινται ςε
διακανονιςμό απαιτείται θ τελωνειακι αρχι να τθρεί ςε ξεχωριςτό φάκελο τισ περιπτϊςεισ αυτζσ
κακόςον ςε πικανι μεταβολι του δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ γεννάται υποχρζωςθ για τθν καταβολι
του οφειλόμενου Φ.Π.Α. ι μζρουσ αυτοφ κατά τα ανωτζρω.
Παράγραφοι 3,4 και 5
α. φμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 3,4 και 5 του άρκρου 1, ο υπόχρεοσ με τθν υποβολι
τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. ςυνυποβάλλει υγκεντρωτικι Κατάςταςθ Λογιςτικϊν τοιχείων(Παραςτατικϊν) ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν Απόφαςθ Διοικθτι Τπόδειγμα- ςτθν οποία αναγράφονται
αναλυτικά τα ςτοιχεία παραςτατικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν.4308/2014 (π.χ.
θμερομθνία ζκδοςθσ του παραςτατικοφ, ο Α.Φ.Μ. του εκδότθ κ.λ.π. ) κακϊσ και ςχετικά με το ποςό
Φ.Π.Α. ςτοιχεία ( π.χ. ποςό Φ.Π.Α. κατά παραςτατικό, το ποςό Φ.Π.Α. προσ ζκπτωςθ κ.λ.π.).
β. τθ υγκεντρωτικι Κατάςταςθ καταγράφονται τα παραςτατικά που εκδόκθκαν τον προθγοφμενο
τθσ υποβολισ τθσ Δ.Ε.Φ.Κ μινα κακϊσ και τα παραςτατικά που ελιφκθςαν το μινα αυτό, ενϊ ςτθν
περίπτωςθ που το παραςτατικό εκδόκθκε ςε προγενζςτερο του προθγοφμενου τθσ υποβολισ τθσ
Δ.Ε.Φ.Κ. μινα παρελιφκθ όμωσ το μινα αυτό, ςθμειϊνεται επί του παραςτατικοφ θ θμερομθνία
παραλαβισ του, θ οποία αποδεικνφεται αντίςτοιχα από τθν θμερομθνία καταχϊρθςισ του ςτα
λογιςτικά του αρχεία. το ςθμείο αυτό ςθμειϊνεται ότι, θ εν λόγω διάταξθ καταλαμβάνει εκτόσ των
αλκοολοφχων προϊόντων -για τα οποία είχε ιδθ προβλεφκεί με τθν αρικ. ΠΟΛ 1076/9.06.16
Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. -και τα ενεργειακά προϊόντα κακϊσ και τα βιομθχανοποιθμζνα καπνά.
γ. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διευκόλυνςθσ των ελζγχων από τισ τελωνειακζσ αρχζσ είναι
απαραίτθτθ θ ορκι και πλιρθσ ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Τπόδειγμα ςυμπλιρωςθ τθσ
υποβαλλόμενθσ υγκεντρωτικισ Κατάςταςθσ. υγκεκριμζνα ςτθ ςτιλθ «Περιγραφή
Προϊόντοσ/Παροχήσ Υπηρεςιών» κα πρζπει να αναγράφεται επαρκισ προςδιοριςμόσ των αγακϊν
και υπθρεςιϊν που να κεμελιϊνει το δικαίωμα ζκπτωςθσ π.χ. καφςιμα φορτθγοφ οχιματοσ. Θ
ςτιλθ «Αριθμόσ Λογαριαςμοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου» ςυμπλθρϊνεται με τον αρικμό ςτθν πλιρθ
ανάπτυξι του. Θ ςτιλθ «Αξία Προϊόντοσ/ Παροχήσ Υπηρεςιών» ςυμπλθρϊνεται με τθν κακαρι αξία
του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ χωρίσ τθ χρζωςθ του Φ.Π.Α.
δ.
Ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ με τθν υποβολι τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. δεν είναι πλζον υποχρεωμζνοσ να
ςυνυποβάλει προσ ζγκριςθ ςτθν τελωνειακι αρχι τα παραςτατικά των δαπανϊν του αφοφ αντί
αυτϊν υποβάλλει ςχετικι υγκεντρωτικι Κατάςταςθ, υποχρεοφται όμωσ να τα τθρεί ςε αρχείο ςτθ
φορολογικι του αποκικθ και εφόςον αυτό απαιτείται να τα κζτει ςτθ διάκεςθ των τελωνειακϊν
αρχϊν για τθ διενζργεια ελζγχων. Επιςθμαίνεται ότι, δεν τθροφνται χειρόγραφεσ διαδικαςίεσ όπωσ
εκτφπωςθ Δ.Ε.Φ.Κ., υπογραφι τθσ από τουσ παράγοντεσ τελωνιςμοφ, επιςφναψθ τιμολογίων κ.λ.π.
Θ εν λόγω διαδικαςία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι κακόςον αποκακίςτανται προβλιματα που ζχουν
ανακφψει ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ με τθ ςυςςϊρευςθ μεγάλου όγκου παραςτατικϊν, επιταχφνεται θ
διαδικαςία ζκπτωςθσ του Φ.Π.Α. ειςροϊν, μειϊνεται ο χρόνοσ και το κόςτοσ των επιχειριςεων και
διευκολφνεται θ διενζργεια ελζγχων.
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ε περίπτωςθ όπου βάςει risk analysis επιλζγεται Δ.Ε.Φ.Κ. για ζλεγχο εγγράφων ελζγχεται εάν ζχει
ςυνυποβλθκεί θ ανωτζρω κατάςταςθ και εάν ςυμφωνοφν τα ποςά με αυτό που ζχει ηθτθκεί προσ
ςυμψθφιςμό. Ο ζλεγχοσ ςυγκεκριμζνων τιμολογίων είναι αντικείμενο εκ των υςτζρων ελζγχου.
Παράγραφοσ 6
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 1, εφόςον το προσ ζκπτωςθ ποςό Φ.Π.Α.
ειςροϊν είναι μεγαλφτερο από το προσ καταβολι με τθ Δ.Ε.Φ.Κ. ποςό Φ.Π.Α., θ διαφορά δφναται να
ςυμψθφιςκεί με οφειλόμενο -πζραν τθσ αμζςωσ επόμενθσ και- ςε μεταγενζςτερθ Δ.Ε.Φ.Κ. ποςό
Φ.Π.Α. Θ εν λόγω διαφορά παρακολουκείται από τθν τελωνειακι αρχι χειρόγραφα, μζχρι τθν
υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα τελωνείων ICISnet για τθ δυνατότθτα
μεταφοράσ του πιςτωτικοφ υπολοίπου ςε επόμενθ φορολογικι περίοδο θλεκτρονικά. Επιςθμαίνεται
ιδιαίτερα ότι, το πιςτωτικό υπόλοιπο που μεταφζρεται δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψθ προσ
ζκπτωςθ ςε επόμενθ φορολογικι περίοδο -κατάκεςθσ τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. ςτθν τελωνειακι αρχι- ενϊ
παράλλθλα να ηθτείται επιςτροφι από τθ Δ.Ο.Τ. ςτθν ίδια ι επόμενθ φορολογικι περίοδο.
Επιπλζον, τα υποκείμενα πρόςωπα που αιτοφνται επιςτροφισ Φ.Π.Α. από τισ Δ.Ο.Τ. οφείλουν κατά
τθν υποβολι τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. να αφαιροφν το ποςό του Φ.Π.Α. ειςροϊν που ζχουν αιτθκεί για τθν
επιςτροφι του. Προκειμζνου να διαςφαλίηεται ότι δεν ζχει γίνει αίτθςθ επιςτροφισ, θ τελωνειακι
αρχι κατά τον εκ των υςτζρων ζλεγχο κα ελζγχει και Δθλϊςεισ Φ.Π.Α. αντίςτοιχθσ περιόδου και
όπου κρίνεται ςκόπιμο κα ηθτείται θ ςυνδρομι τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ.
Παράγραφοσ 7
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 1, ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ των εν
λόγω προϊόντων που διακζτει περιςςότερεσ από μία φορολογικζσ αποκικεσ, δφναται να αςκιςει το
δικαίωμα ζκπτωςθσ του Φ.Π.Α. με μεταφορά του προσ ζκπτωςθ ποςοφ από μία φορολογικι του
αποκικθ ςε άλλθ, όπωσ ακριβϊσ εφαρμόηεται και για τουσ εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ
αλκοολοφχων προϊόντων βάςει τθσ αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1235/2014 (ΦΕΚ 3075/Β) Α.Τ.Ο. Με τθ διάταξθ
αυτι, παρζχεται πλζον και ςτουσ εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ των ενεργειακϊν προϊόντων και
βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν θ δυνατότθτα που είχε δοκεί ςτουσ εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ
αλκοολοφχων προϊόντων για τθ μεταφορά του προσ ζκπτωςθ ποςοφ Φ.Π.Α. ειςροϊν ςε άλλθ
φορολογικι τουσ αποκικθ.
Β. Ωσ προσ το Άρκρο 2
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2, θ διαδικαςία που ορίηεται με τθν αρ.πρωτ.
ΠΟΛ.1034/21.08.2018 Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. για τθν ζκπτωςθ του Φ.Π.Α. ειςροϊν,
εφαρμόηεται και για τα πρόςωπα που δραςτθριοποιοφνται αποκλειςτικά ςτθν παραγωγι,
εξόρυξθ, ειςαγωγι και διάκεςθ λικάνκρακα, λιγνίτθ και οπτάνκρακα των δαςμολογικϊν
κλάςεων 2701,201 και 2704 τθσ .Ο. των οποίων θ άςκθςθ του δικαιϊματόσ τουσ προβλζπεται από
τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 109 του ν.2960/2001. Με τθ διάταξθ αυτι
εξορκολογίηεται το κανονιςτικό πλαίςιο ςε ότι αφορά τισ εκπτϊςεισ Φ.Π.Α. ειςροϊν των ωσ άνω
προςϊπων. Ωσ εκ τοφτου τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 τθσ αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5020441
ΕΞ2014/28.08.2017 Ε.Δ.Τ.Ο.(ΑΔΑ : 79ΒΤΘ-0ΦΘ) δεν ζχουν εφαρμογι.
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Γ. Ωσ προσ το Άρκρο 3
α. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3, θ τελωνειακι αρχι που υποβάλλεται θ Δ.Ε.Φ.Κ. για τθν
καταβολι των φορολογικϊν επιβαρφνςεων διενεργεί τακτικό ζλεγχο ανά εξάμθνο κάκε ζτουσ ςτον
τόπο εγκατάςταςθσ τθσ φορολογικισ αποκικθσ όπου τθροφνται ςε αρχείο τα λογιςτικά ςτοιχεία,
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 30 τουν.2859/2000 και
ςυνακόλουκα τθσ οριηόμενθσ διαδικαςίασ και ζκτακτο ζλεγχο όποτε κρίνεται απαραίτθτο.
β. Ο εκ των υςτζρων ζλεγχοσ είναι είτε κακολικόσ είτε δειγματολθπτικόσ, ανάλογα με τον όγκο των
τιμολογίων αλλά και τθν κρίςθ τθσ τελωνειακισ αρχισ λαμβάνοντασ υπόψθ παραμζτρουσ όπωσ, θ
ιςτορικότθτα, θ ςυμμόρφωςθ, θ κατοχι πιςτοποιθτικοφ ΑΕΟ κ.λ.π. Κατά τον ζλεγχο γίνεται
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων που προκφπτουν από τισ Δ.Ε.Φ.Κ. και τισ καταςτάςεισ που ζχουν
υποβλθκεί με τισ αντίςτοιχεσ λογιςτικζσ καταχωριςεισ και εφόςον υφίςτανται υπόνοιεσ για
παραβάςεισ δφναται ο ζλεγχοσ να επεκτακεί ςτον εκδότθ των τιμολογίων (προμθκευτζσ –παρόχουσ
υπθρεςιϊν). Επίςθσ και οι ΕΛ.Τ.Σ. δφνανται να διενεργοφν ςχετικοφσ εκ των υςτζρων ελζγχουσ.
γ. Εφόςον από τουσ ελζγχουσ διαπιςτωκεί παράβαςθ του άρκρου 30 του ν.2859/2000 και τθσ
προβλεπόμενθσ από τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. διαδικαςίασ επιβάλλεται το
πρόςτιμο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 147 του ν.2960/2001, βεβαιϊνεται και ειςπράττεται ο
οφειλόμενοσ Φ.Π.Α. κακϊσ και οι αναλογοφςεσ προςαυξιςεισ εκπροκζςμου καταβολισ.
Διευκρινίηεται ότι, ο οφειλόμενοσ Φ.Π.Α. ειςπράττεται ςτθν περίπτωςθ όπου θ μθ ορκι εφαρμογι
τθσ διαδικαςίασ τθσ Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. ζχει ςαν ςυνζπεια τθν παράβαςθ του άρκρου 30
του ν.2859/2000.
Τζλοσ, για λόγουσ αποφυγισ φαινομζνων καταςτρατιγθςθσ των διατάξεων κακϊσ και του κινδφνου
απϊλειασ εςόδων του Δθμοςίου από Φ.Π.Α., εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ για τθν
πιςτι εφαρμογι των ανωτζρω και τθ διενζργεια τόςο των προβλεπόμενων τακτικϊν όςο και των
ζκτακτων ελζγχων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ
2. Σελωνεία Αϋ, Βϋ& Γϋ τάξθσ
3. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ Θλεκτρονικισ
Βιβλιοκικθσ) E-mail: siteadmin@gsis.gr
4. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal του ICISnet & τθν ανάλυςθ των απαιτιςεων)
E-mail: p.bampali@aade.gr
5. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Α.Α.Δ.Ε. (για τθν προτεραιοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ)
6. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων (για τθν ενςωμάτωςθ ςτον επιχειρθςιακό
ςχεδιαςμό των ελζγχων)

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
3. Τπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
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4. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ – Θεςςαλονίκθσ
5. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
6. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (Δ.Ο..)
7. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Σμιμα Β'
8. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.
9. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ, Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ.
10. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ
Σςαμαδοφ 38 — Σ.Κ.. 18531, Πειραιάσ
11. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Σελωνειακϊν Αντιπροςϊπων, Ακινασ - Πειραιά
Σςαμαδοφ 38 — Σ. Κ: 18531, Πειραιάσ
12. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ
Κουντουριϊτου 13 - Σ.Κ. 54626, Θεςςαλονίκθ
13. Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι
Πειραιϊσ 46 - Σ.Κ. 18510, Πειραιάσ
14. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ
Δ/νςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν & Χθμικϊν Προϊόντων
15.Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
3θσ επτεμβρίου 36, ΣΚ 1 0432-Ακινα
16. Κεντρικι 'Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ
Ακαδθμίασ 7, 10671, Ακινα
17. Εμπορικό, και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 1067 Ι-Ακινα,
18. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 106 71-Ακινα
19. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (ΕΒ)
Ξενοφϊντοσ 5, Σ. Κ. 105 57 Ακινα
20. Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Εξαγωγζων
21. ΓΕΒΕΕ
Αριςτοτζλουσ 46, Σ. Κ. 104 33 Ακινα
22. φνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Πετρελαιοειδϊν (ΕΕΠΕ)
'Ιωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528, Ιλίςια
23. Ελλθνικά Πετρζλαια Α.Ε.
Γενικι Δ/νςθ Εφοδιαςμοφ & Εμπορίασ
Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ Παραγωγισ – Σμιμα Προδιαγραφϊν και χζςεων με το Δθμόςιο - Χειμάρασ 8Α,
15125
24. MOTOR OIL (ΕΛΛΑ) Α.Ε.
α) ΔΙΤΛΙΣΘΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε.
β) Θρϊδου Αττικοφ 12Α ,15 124 Μαροφςι.
25.φνδεςμοσ Βιομθχάνων Βιοντίηελ Ελλάδασ (.ΒΙ.Β.Ε.)
Ι. Σςαλουχίδθ 4, 542 48 – Θεςςαλονίκθ
26. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν (.Ε.Χ.Β.)
Βαςιλζωσ Θρακλείου 8, Σ.Κ. 10682 Ακινα
27. Ζνωςθ Εμπόρων Τγρϊν Καυςίμων νομοφ Αττικισ
Πάροδοσ Σαφρου 41, ΣΚ 18233 Ακινα
28. Πανελλινιοσ φλλογοσ Εφοδιαςτϊν Πλοίων- Εξαγωγζων
Λουδοβίκου, 1, Σ.Κ. 185 31 Πειραιάσ
29. φνδεςμοσ Ελλθνικοφ Οίνου (ΕΟ)
Νίκθσ 34, Σ. Κ. 105 57 - Ακινα.
30. 'Ζνωςθ Οινοποιϊν Ελλάδασ
Αβζρωφ 14, Σ.Κ. 172 35 - Δάφνθ.
31. φνδεςμοσ Οινοποιϊν Ελλάδασ
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Αλκιβιάδου 24, Σ. Κ. 104 39 - ΑΘινα.
32. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων & Οιν/δϊν Ποτϊν (ΕΑΟΠ)
Μαρίνου Αντφπα 86-88, Σ.Κ. 16346 - Θλιοφπολθ.
33. 'Ενωςθ Επιχειριςεων Οιν/δϊν Ποτϊν
Κωνςταντινουπόλεωσ 6, Σ.Κ. 164 52 - Αργυροφπολθ.
34. Εκνικι Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ Αμπζλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
Μαρίνου Αντφπα 86-88, Σ.Κ. 163 46 Θλιοφπολθ.
35. 'Ζνωςθ Αποςταγματοποιϊν Αμπελοοινικϊν Προϊόντων Ελλάδοσ (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.)
Νίκθσ 50Α, 105 58 ΑΘινα
(υπόψθ κ. Γεωργόπουλου, ωσ νομικοφ εκπροςϊπου τθσ 'Ενωςθσ)
36. 'Ζνωςθ Επιχειριςεων Αλκοολοφχων Ποτϊν (ΕΝ.Ε.Α.Π.)
Κρϊμνθσ 47, 164 52 Αργυροφπολθ
37. Κεντρικι υνεταιριςτικι 'Ενωςθ Αμπελοοινικϊν Προϊόντων (ΚΕΟΟΕ)
Λουίηθσ Ριανκοφρ .73 , τ.κ. 115 23, Αμπελόκθποι
38. Ζνωςθ Ηυκοποιϊν Ελλάδοσ
Λεωφόροσ Κθφιςοφ 102 , ΣΚ 12241 Αιγάλεω
39. φνδεςμοσ Μικρϊν Ανεξάρτθτων Ηυκοποιϊν Ελλάδοσ (.Μ.Α.Η.Ε.)
Λεωφόρο πάτων 187 ΣΚ 15351 Παλλινθ
40. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Καπνοβιομθχανιϊν (.Ε.Κ.)
Πανεπιςτθμίου 6 - ΣΚ. 10671, Ακινα
41. Ε..Κ.Ε.Ε.
Κονίτςθσ 3-5 - Σ.Κ. 15125, Μαροφςι
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντριασ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Γενικι Δ/νςθ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.
α) Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
β) Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν
γ) Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. — Σμιματα Α' , Β’, Γϋ και Εϋ
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