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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2131
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Α) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ Γ’
Β) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΣΜΗΜΑ Ε΄
Σαχ. Δ/νςθ
:
Καρ. ερβίασ 10
Σαχ. Κϊδικασ :
101 84 ΑΘΘΝΑ

ΠΡΟ Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Α) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄& Β΄
Β) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΑΜΕΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑTA Α΄& Β΄
Γ) Δ/ΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ & ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄& Β΄
Σαχ. Δ/νςθ
:
ίνα 2-4
Σαχ. Κϊδικασ :
106 72 ΑΘΘΝΑ

Θζμα: Κοινοποίηςη διατάξεων του νόμου 4697/2020 (ΦΕΚ 120 Α’/19-6-2020)
«Κφρωςη τησ υμφωνίασ για την ζδρα μεταξφ τησ Ελληνικήσ Δημοκρατίασ και τησ
Ευρωπαϊκήσ Τπηρεςίασ Τποςτήριξησ για το Άςυλο (EASO) για τη λειτουργία του
επιχειρηςιακοφ γραφείου τησ EASO ςτην Ελλάδα».
ασ κοινοποιοφμε, ςυνθμμζνα, για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τισ διατάξεισ του ν.
4697/2020, όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτο Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ με
αρικμ. 120, τεφχοσ Αϋ τθσ 19-06-2020.
υγκεκριμζνα, με το άρθρο πρώτο του ν. 4697/2020 κυρϊνεται θ υμφωνία Ζδρασ
μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Τπθρεςίασ
Τποςτιριξθσ για το Άςυλο (EASO) για τθ λειτουργία του επιχειρθςιακοφ γραφείου
τθσ EASO ςτθν Ελλάδα, που υπογράφθκε ςτθν Ακινα τθν 28θ Ιανουαρίου 2020.
φμφωνα με το άρθρο 1 «ΧΡΗΗ ΟΡΩΝ» παρζχονται οι οριςμοί για τθν εφαρμογι
τθσ εν λόγω υμφωνίασ.
Επίςθσ με το άρθρο 2 «ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ» αναγνωρίηεται θ νομικι
προςωπικότθτα του Οργανιςμοφ και του επιχειρθςιακοφ γραφείου τθσ EASO ςτθν
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Ελλάδα, το οποίο αποτελεί αναπόςταςτο μζροσ του Οργανιςμοφ και τθσ
οργανωτικισ δομισ του.
Ειδικότερα και όςον αφορά τισ τελωνειακοφ και φορολογικοφ χαρακτιρα
απαλλαγζσ του επιχειρθςιακοφ γραφείου τθσ EASO ςτθν Ελλάδα και του
προςωπικοφ τθσ με βάςθ τθν ανωτζρω υμφωνία Ζδρασ, ιςχφουν τα ακόλουκα:
Άρθρο 8 τησ υμφωνίασ «ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΕΙ»
τθν παράγραφο 1 του άρκρου, προβλζπεται θ απαλλαγι του επιχειρθςιακοφ
γραφείου τθσ EASO και των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων από άμεςουσ φόρουσ και
δαςμοφσ εντόσ των ορίων των επίςθμων δραςτθριοτιτων του, πλθν των φόρων και
δαςμϊν που είναι καταβλθτζοι βάςει τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ από πρόςωπα που
ζχουν ςυμβατικι ςχζςθ με τον Οργανιςμό.
τθν παράγραφο 2 προβλζπεται για το επιχειρθςιακό γραφείο τθσ EASO, απαλλαγι
από ΦΠΑ για αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν που είναι απαραίτθτα για τισ επίςθμεσ
δραςτθριότθτζσ του με βάςθ τισ προχποκζςεισ που ορίηει θ ελλθνικι νομοκεςία για
τισ διαπιςτευμζνεσ διπλωματικζσ αποςτολζσ ςτθν Ελλάδα.
Επιπλζον, ςτθν παράγραφο 4 προβλζπεται απαλλαγι από δαςμοφσ, φόρουσ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ για αγακά κάκε
είδουσ που ειςάγονται από το επιχειρθςιακό γραφείο τθσ EASO και προορίηονται
για τθν άςκθςθ των επίςθμων δραςτθριοτιτων του.
Σζλοσ ςτην παράγραφο 5 και ειδικότερα όςον αφορά ςτθν παράδοςθ αγακϊν που
υπόκεινται ςε ειδικό φόρο κατανάλωςθσ (ΕΦΚ) που προορίηονται για τθν επίςθμθ
χριςθ από το επιχειρθςιακό γραφείο τθσ EASO, προβλζπεται απαλλαγι από τον
Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ (Ε.Φ.Κ.) και τον ΦΠΑ για τθν παράδοςθ αγακϊν ςε
εφλογεσ ποςότθτεσ που κακορίηονται με ειδικι απόφαςθ του Τπουργοφ
Οικονομικϊν. υγκεκριμζνα με τθν εν λόγω Α.Τ.Ο. κα κακοριςκοφν οι όροι και οι
προχποκζςεισ παραλαβισ με απαλλαγι από τισ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ
αλκοολοφχων και καπνικϊν προϊόντων, πετρελαίου κζρμανςθσ, θλεκτρικισ
ενζργειασ και φυςικοφ αερίου.
Άρθρο 9 τησ υμφωνίασ «ΟΧΗΜΑΣΑ»
το άρκρο αυτό ορίηεται απαλλαγι του επιχειρθςιακοφ γραφείου τθσ EASO από
ΦΠΑ, δαςμοφσ, τζλθ ταξινόμθςθσ, τζλθ κυκλοφορίασ και οποιοδιποτε άλλο δαςμό
ςε ςχζςθ με τθν αγορά και ειςαγωγι ζωσ τριϊν (3) οχθμάτων, κακϊσ και των
ανταλλακτικϊν που προορίηονται για επίςθμθ χριςθ και ζχουν ταξινομθκεί ςτο
όνομά του. Σα οχιματα αυτά κα ταξινομοφνται ςε ειδικι ςειρά. Επίςθσ, το
επιχειρθςιακό γραφείο τθσ EASO μπορεί να διακζτει ελεφκερα τα εν λόγω οχιματα
χωρίσ απαγόρευςθ ι περιοριςμό και χωρίσ τθν καταβολι τελωνειακϊν δαςμϊν,
τελϊν ταξινόμθςθσ και ΦΠΑ μετά τθ λιξθ πενταετοφσ περιόδου από τθν
θμερομθνία αγοράσ ι ειςαγωγισ ςτθν Ελλθνικι Δθμοκρατία. Σζλοσ, τα καφςιμα και
λιπαντικά που απαιτοφνται για τα εν λόγω οχιματα μποροφν να αγοραςτοφν ι να
ειςαχκοφν χωρίσ δαςμοφσ, ΕΦΚ και ΦΠΑ, εντόσ των ορίων και ςφμφωνα με τουσ
όρουσ που ορίηονται από τθν Ελλάδα και αφοροφν διαπιςτευμζνεσ διπλωματικζσ
αποςτολζσ. το πλαίςιο αυτό για τθν παραλαβι καυςίμου κινθτιρων για τθν κίνθςθ
αυτοκινιτων οχθμάτων από το επιχειρθςιακό γραφείο τθσ EASO με απαλλαγι από
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τον Ε.Φ.Κ. εφαρμογι ζχουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ αρικ. πρωτ. Δ18Α 5010879
ΕΞ2011/09-03-2011 ΑΤΟ (ΦΕΚ 729/Β’/05-05-2011).
Άρθρο 10 τησ υμφωνίασ «ΠΡΟΩΠΙΚΟ»
τθν παράγραφο 2 περίπτωςη (b) του άρκρου ορίηεται ότι τα μζλθ του
προςωπικοφ τθσ EASO απαλλάςςονται από τθν επιβολι εκνικϊν φόρων επί των
αποδοχϊν, μιςκϊν και λοιπϊν αμοιβϊν που καταβάλλονται από τον Οργανιςμό.
τθν παράγραφο 2 περίπτωςη (e) ορίηεται ότι τα μζλθ του προςωπικοφ του
επιχειρθςιακοφ γραφείου τθσ ΕΑSO απολαφουν του δικαιϊματοσ να ειςάγουν τα
προςωπικά και οικιακά αντικείμενα από τθν τελευταία χϊρα διαμονισ τουσ ι από
τθ χϊρα τθσ οποίασ είναι υπικοοι με απαλλαγι από δαςμοφσ και ΦΠΑ και χωρίσ
περιοριςμοφσ και απαγορεφςεισ ςχετικά με τθν αρχικι εγκατάςταςθ. Θ ειςαγωγι
των προςωπικϊν και οικιακϊν αντικειμζνων δφναται να πραγματοποιθκεί ςε δφο
αποςτολζσ κατ’ ανϊτατο όριο και εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τον διοριςμό του μζλουσ
του προςωπικοφ του επιχειρθςιακοφ γραφείου τθσ EASO ι ενόσ (1) ζτουσ από τθν
ζναρξθ ιςχφοσ τθσ υμφωνίασ Ζδρασ, όποια από τισ δφο θμερομθνίεσ είναι θ
μεταγενζςτερθ.
Με τα οριηόμενα ςτην παράγραφο 2 περίπτωςη (f) τα μζλθ του προςωπικοφ του
επιχειρθςιακοφ γραφείου τθσ ΕΑSO, εντόσ δφο (2) ετϊν είτε από τθν κοινοποίθςθ
τθσ άφιξισ τουσ είτε από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ, όποια από
τισ δφο ςυμφωνίεσ είναι μεταγενζςτερθ, εκτόσ αν πρόκειται για ζλλθνεσ υπθκόουσ ι
μόνιμουσ κατοίκουσ ςτθν Ελλάδα, ζχουν δικαίωμα άμεςθσ απαλλαγισ από τον ΦΠΑ
για τθν αγορά επίπλων και άλλων ειδϊν οικιακισ χριςθσ που είναι απαραίτθτα για
τθν εγκατάςταςι τουσ ςε αξία υψθλότερθ από το ελάχιςτο όριο που ορίηει θ
ελλθνικι νομοκεςία για το προςωπικό των διαπιςτευμζνων διπλωματικϊν
αποςτολϊν ςτθν Ελλάδα.
Επιπλζον, ςφμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωςη (g) τα μζλθ του προςωπικοφ
του επιχειρθςιακοφ γραφείου τθσ ΕΑSO απολαφουν του δικαιϊματοσ να ειςάγουν
από τθν τελευταία χϊρα διαμονισ τουσ ι από τθ χϊρα τθσ οποίασ είναι υπικοοι, με
απαλλαγι από δαςμοφσ, τζλθ ταξινόμθςθσ και ΦΠΑ και χωρίσ απαγορεφςεισ ι
περιοριςμοφσ ζνα (1) όχθμα που αποκτικθκε με τουσ όρουσ που διζπουν τθν
εγχϊρια αγορά ςτθν εν λόγω χϊρα. Σο όχθμα αυτό ταξινομείται ςε ςυγκεκριμζνθ
κατθγορία. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν ειςαχκεί όχθμα με βάςθ τα
προαναφερόμενα, παρζχεται θ δυνατότθτα από τθ υμφωνία Ζδρασ τθσ αγοράσ,
κατά τθν πρϊτθ ανάλθψθ των κακθκόντων του μζλουσ του προςωπικοφ του
επιχειρθςιακοφ γραφείου τθσ EASO ενόσ (1) μθχανοκίνθτου οχιματοσ από τθν
εγχϊρια αγορά με απαλλαγι από δαςμοφσ, τζλθ ταξινόμθςθσ και ΦΠΑ. Σο
προαναφερκζν όχθμα απαλλάςςεται και από τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ. Θ
διάκεςθ του προαναφερκζντοσ οχιματοσ μπορεί να πραγματοποιθκεί ελεφκερα
χωρίσ απαγόρευςθ ι περιοριςμό, χωρίσ τθν καταβολι τελωνειακϊν δαςμϊν, τελϊν
ταξινόμθςθσ και ΦΠΑ μετά τθ λιξθ πενταετοφσ περιόδου από τθν θμερομθνία
αγοράσ ι ειςαγωγισ ςτθν Ελλθνικι Δθμοκρατία.
Σζλοσ ςτθν παράγραφο 2 περίπτωςη (h) ορίηεται ότι τα μζλθ του προςωπικοφ του
επιχειρθςιακοφ γραφείου τθσ EASO απολαφουν του δικαιϊματοσ να εξάγουν για
περίοδο ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία παφςθσ τθσ αποςτολισ τουσ ςτο
επιχειρθςιακό γραφείο τθσ EASO, χωρίσ απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ, τα ζπιπλα
και τα προςωπικά τουσ αντικείμενα, ςυμπεριλαμβανομζνων των οχθμάτων, τα
οποία χρθςιμοποιοφν και ζχουν υπό τθν κατοχι τουσ.
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Επιπροςκζτωσ, ςτο άρκρο 10 προβλζπεται ότι, πζραν των προνομίων και αςυλιϊν
που απαρικμοφνται ςτισ παραγράφουσ του άρκρου αυτοφ, το ςθμείο επαφισ τθσ
Ζνωςθσ μαηί με τον/τθν ςφηυγο και τα ςυντθροφντα από αυτό μζλθ τθσ οικογζνειάσ
του απολαφουν προνομίων και αςυλιϊν, διευκολφνςεων και πλεονεκτθμάτων που
παραχωρεί θ Ελλάδα ςε προςωπικό ιςοδφναμου βακμοφ του διπλωματικοφ
ςϊματοσ ςτθν Ελλάδα, εντόσ των ορίων τθσ υμφωνίασ Ζδρασ και εκτόσ εάν είναι
Ζλλθνεσ υπικοοι ι μόνιμοι κάτοικοι ςτθν Ελλάδα. Ωςτόςο θ απαλλαγι αυτι δεν
χορθγείται όςον αφορά τουσ φόρουσ ακίνθτθσ περιουςίασ που είναι καταβλθτζοι
βάςει τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ από ιδιοκτιτεσ ακινιτων ςτθν Ελλάδα.
Άρθρο 11 τησ υμφωνίασ «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕ ΣΩΝ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ,
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕ ΣΩΝ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΜΕΝΟΙ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕ»
τθν παράγραφο 1 του άρκρου ορίηεται ότι οι μιςκοί, τα επιδόματα και οι λοιπζσ
αμοιβζσ που καταβάλλει ο Οργανιςμόσ ςτουσ εμπειρογνϊμονεσ απαλλάςςονται
από τθ φορολογία ςτο κράτοσ υποδοχισ.
Άρθρο 12 τησ υμφωνίασ «ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ»
το άρκρο αυτό ορίηεται ότι μζλθ του νοικοκυριοφ του προςωπικοφ τθσ EASO ι των
εκνικϊν εμπειρογνωμόνων που είναι αυτοαπαςχολοφμενοι ι αςκοφν μθ μιςκωτζσ
επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα και οι εργοδότεσ τουσ υπόκεινται
ςτθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία για τθ φορολογία, κακϊσ και ότι για
επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν εγκρικεί ςφμφωνα με το παρόν άρκρο,
δεν ιςχφουν τα προνόμια και οι αςυλίεσ που προβλζπονται ςτθν παροφςα
ςυμφωνία.
Άρθρο 17 τησ υμφωνίασ «ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ»
το άρκρο 17 ορίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ τθσ υμφωνίασ Ζδρασ. Ειδικότερα, με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ προβλζπεται ότι θ υμφωνία Ζδρασ κα τεκεί ςε
ιςχφ κατά τθν θμερομθνία που ο Οργανιςμόσ κα παραλάβει ζγγραφθ ειδοποίθςθ με
τθν οποία θ Ελλθνικι Δθμοκρατία κα ενθμερϊνει τον Οργανιςμό μζςω
διπλωματικισ οδοφ για τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν εςωτερικϊν διαδικαςιϊν τθσ.
Σζλοσ, με το άρθρο δεφτερο του ν. 4697/2020 προβλζπεται ότι θ ιςχφσ του
παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,
ιτοι τθν 19.06.2020 και τθσ υμφωνίασ Ζδρασ από τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων
τθσ παρ. 1 του άρκρου 17 τθσ εν λόγω υμφωνίασ, με τθ γνωςτοποίθςθ δια
ρθματικισ διακοίνωςθσ ςτον Οργανιςμό τθσ κφρωςθσ τθσ υμφωνίασ, ιτοι ςτισ 3-72020.
υν.: ΦΕΚ Αϋ120/19-06-2020 (32 ςελίδεσ)
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

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

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
3. Τπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
4. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
5. Αυτοτελζσ Σμιμα Νομικισ Τποςτιριξθσ
6. Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ
7. Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεςςαλονίκθσ
8. Επιτελικι Τπθρεςία Σελωνείων (Ε.Τ.Σ.Ε.)
9. υντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (.Ε.Κ.)
10. Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ (ΓΔΑΔΟ)
α) Δ/νςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
β) Δ/νςθ Οργάνωςθσ – Σμιμα Βϋ
11. Αυτοτελζσ Γραφείο Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ τθσ ΑΑΔΕ
12 Γραφείο Σφπου
13. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΓΔΘΛΕΔ)
α) Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Σελωνειακϊν, Ελεγκτικϊν
και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Σ.Ε.)
Σμιμα ΑϋΕφαρμογϊν Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
β) Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΙΕΠΙΔΙ)
Τποδιεφκυνςθ Βϋ Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογϊν Σελωνείων
Σμιματα Εϋ, Σϋ, Ηϋ, Θϋ
14. Διεφκυνςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (Δ.Ο..) τθσ ΑΑΔΕ – Σμιμα Βϋ
15. Διεφκυνςθ Φορολογικισ και Σελωνειακισ Ακαδθμίασ (ΦΟΣΑ)
16. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ
α) Γραφείο Τπουργοφ
β) Δ/νςθ Εκιμοτυπίασ
γ) Ειδικι Νομικι Τπθρεςία (ΕΝΤ) και ΕΝΤ Ε.Ε.
δ) Γ4 Διεφκυνςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Τποκζςεων, Μετανάςτευςθσ και
ζνγκεν
17. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ ΚΑΙ ΑΤΛΟΤ
18. Αποδζκτεσ Πίνακα Θϋ (φλλογοι Λογιςτϊν και Εκτελωνιςτϊν)
19. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (Πίνακασ ΙΒϋ)
20. Αποδζκτεσ Πίνακα Ηϋ (υνδικαλιςτικοί φλλογοι Τπαλλιλων Α.Α.Δ.Ε.)

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’, Δϋ
6. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α - Σμιμα Εϋ
7. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
8. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
9. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ
10. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου και Περιουςιολογίου –Σμιματα
Α’-Β’

