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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ, 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ  
ΣΜΗΜΑ Γ’ 
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ 
ΣΜΗΜΑ Ε’ 

 ΑΔΑ:  
Aθήνα,   14   επτεμβρίου 2020  
Αριθ. Πρωτ.:  Ε. 2148 

Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 ΠΡΟ Ωσ Πίνακασ Διανομισ 
Σαχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα 
Πλθροφορίεσ : Ε. Μυλωνά, A. Μελανίτου                            
Σθλζφωνο : 210-6987502, -407 
Fax : 210-6987506, -408 
E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr 
Url : www.aade.gr  
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη τησ αριθ. πρωτ. Α 1179/27-7-2020 (ΦΕΚ 3547/Β) Απόφαςησ Διοικητή ΑΑΔΕ  με θζμα 

«Όροι, προχποθζςεισ, δικαιολογητικά για διαδικαςία εφοδιαςμοφ με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυςίμων 
αεροςκαφών που παρζχουν υπηρεςίεσ και εναζριεσ εργαςίεσ ςε τρίτουσ ζναντι αμοιβήσ -πλην τησ με-
ταφοράσ επιβατών και εμπορευμάτων» 
 
χετ. (α) Θ αρικ. πρωτ. Α 1179/27-7-2020 (ΦΕΚ 3547/Β) Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ   

 (β) Θ αρικ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ2017/31.05.2017 (ΦΕΚ 1998/Β) Απόφαςθ Α.Α.Δ.Ε. με κζμα «Καθοριςμόσ  
Απλοποιημζνησ  Διαδικαςίασ Εφοδιαςμοφ Αεροςκαφών με καφςιμα- Τροποποίηςη τησ  υπ’ 
αριθμ.Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακζσ διαδικαςίεσ εφοδιαςμοφ πλοίων, αεροςκαφών. 
.. κ.λ.π.», όπωσ ιςχφει (ΑΔΑ: 6315Η-Γ67) 
(γ) Θ αρικ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 137648ΕΞ2017/26.07.2017 (ΑΔΑ: 7ΑΨ546ΜΠ3Η-ΘΛΓ)  Εγκφκλιοσ Διαταγι Διοικθτι 
ΑΑΔΕ με κζμα «Κοινοποίηςη τησ αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ2017/31.05.2017(ΦΕΚ 1998/Β) Απόφαςησ 
Α.Α.Δ.Ε.» 
(δ) Θ αρικ. πρωτ. Δ.81/16/Α0018/19.01.2006 ΕΔΤΟ με κζμα «Εφοδιαςμόσ πολιτικϊν αεροςκαφϊν με καφςιμα 
με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ.»    
(ε) Θ αρικ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1077995 ΕΞ2018/18-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΦΜ46ΜΠ3Η-Ι4Θ) Εγκφκλιοσ Διαταγι Διοικθτι 
ΑΑΔΕ με διευκρινίςεισ ςχετικά με τα υποςτθρικτικά ζγγραφα που υποβάλλονται κατά τον εφοδιαςμό 
μιςκωμζνων αεροςκαφϊν με καφςιμα. 

 
Κοινοποιοφμε τθν αρικ. πρωτ. Α 1179/27-7-2020 Απόφαςθ  Διοικθτι ΑΑΔΕ, όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 
με αρικμό 3547, Σεφχοσ Β, αναρτικθκε ςτον ιςτότοπο «Διαφγεια» με αρικμό ΑΔΑ: ΩΑΒΜ46ΜΠ3Η-ΩΧΩ και 
ιςχφει από 27.08.2020, προσ ενθμζρωςθ και εφαρμογι, παρζχοντασ παράλλθλα τισ ακόλουκεσ 
διευκρινίςεισ: 
                                                                        

1. Ωσ προσ τον ςκοπό και το πεδίο εφαρμογήσ τησ κοινοποιοφμενησ Απόφαςησ (Άρθρο 1) 
 

Με τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ και τα δικαιολογθτικά για τθ 
διαδικαςία εφοδιαςμοφ αεροςκαφϊν με απαλλαγι από τον ΕΦΚ καυςίμων που παραλαμβάνονται 
προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν ωσ καφςιμα κινθτιρων από αεροπορικζσ εταιρείεσ για τθν παροχι: 

- υπθρεςιϊν πτθτικισ εκπαίδευςθσ και  
- λοιπϊν υπθρεςιϊν / εναζριων εργαςιϊν ςε τρίτουσ ζναντι αμοιβισ. 
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Από το πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ εκφεφγουν οι αεροπορικζσ εταιρείεσ που παρζχουν μεταφορά 
επιβατϊν και εμπορευμάτων, ο εφοδιαςμόσ των οποίων πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 
(γ) – (ε) ανωτζρω ςχετικϊν εγκυκλίων διαταγϊν. 
 

2.  Ωσ προσ τισ προχποθζςεισ χορήγηςησ απαλλαγήσ από τον ΕΦΚ καυςίμων (Άρθρο 3) 

    

φμφωνα με το Άρκρο 3 τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ θ απαλλαγι από τον ΕΦΚ καυςίμων χορθγείται 
ςτισ αεροπορικζσ εταιρείεσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχουν με ιδιόκτθτο ι μιςκωμζνο αεροςκάφοσ: 

- υπθρεςίεσ πτθτικισ εκπαίδευςθσ πιλότων και ο χαρακτιρασ των εκτελοφμενων πτιςεων είναι α-
μιγϊσ εκπαιδευτικόσ και 

- λοιπζσ υπθρεςίεσ και εναζριεσ εργαςίεσ αεροφωτογραφίςεων, αεροψεκαςμϊν, κακαριςμοφ πυ-
λϊνων, πυρόςβεςθσ κακϊσ και κάκε άλλθ παροχι υπθρεςίασ ςε τρίτουσ ζναντι αμοιβισ.  

 

3. Ωσ προσ τα νομιμοποιητικά ζγγραφα παροχήσ υπηρεςιών πτητικήσ εκπαίδευςησ και εναζριων 
εργαςιών (Άρθρο 4) 

 
Με το Άρκρο 4 τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ κακιερϊνονται : 

- τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα δυνάμει των οποίων πιςτοποιείται θ δυνατότθτα των αεροπορικϊν 
εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν αφενόσ πτθτικισ εκπαίδευςθσ και αφετζρου λοιπϊν υπθρεςιϊν και 
εναζριων εργαςιϊν,  

- θ υποχρζωςθ του νομίμου εκπροςϊπου των αεροπορικϊν εταιρειϊν, πριν τθν πραγματοποίθςθ 
του πρϊτου εφοδιαςμοφ με καφςιμα με απαλλαγι από τον ΕΦΚ, να αποςτείλει τα νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα παροχισ υπθρεςιϊν με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτο αρμόδιο Σελωνείο Εφοδιαςμοφ,  

- θ υποχρζωςθ του Σελωνείου Εφοδιαςμοφ τιρθςθσ  αρχείου με τα νομιμοποιθτικά αυτά ζγγραφα 
ανά αεροπορικι εταιρεία, για τθ διενζργεια ελζγχων όταν απαιτοφνται κατά τθ διαδικαςία του 
εφοδιαςμοφ ι εκ των υςτζρων, 

- θ πρόςκετθ υποχρζωςθ του νομίμου εκπροςϊπου των εταιρειϊν αυτϊν για ενθμζρωςθ του 
ανωτζρω αρχείου που τθρεί το αρμόδιο Σελωνείο Εφοδιαςμοφ ςτθν περίπτωςθ ανάκλθςθσ, 
επικαιροποίθςθσ ι οποιαςδιποτε άλλθσ τροποποίθςθσ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων ι του 
ςκοποφ τθσ αεροπορικισ εταιρείασ. 

 

4. Ωσ προσ τη διαδικαςία εφοδιαςμοφ και τα υποςτηρικτικά τησ απαλλαγήσ από ΕΦΚ καυςίμων 
ζγγραφα (Άρθρο 5) 
 
Με το άρκρο 5 τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ κακορίηεται ωσ διαδικαςία εφοδιαςμοφ των αεροςκαφϊν 
με απαλλαγι από τον ΕΦΚ καυςίμων, θ Απλοποιθμζνθ Διαδικαςία Εφοδιαςμοφ αεροςκαφϊν, όπωσ 
προβλζπεται ςτθ (β) ανωτζρω ςχετικι Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ κακϊσ και ςτθ (γ) ανωτζρω ςχετικι 
εγκφκλιο διαταγι κοινοποίθςθσ αυτισ. 

Ειδικότερα, για τθ χοριγθςθ απαλλαγισ από τον ΕΦΚ του αεροπορικοφ καυςίμου θ εφοδιάςτρια  εταιρεία 
υποβάλλει υποχρεωτικά θλεκτρονικά ςτο Σελωνείο Εφοδιαςμοφ, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου 
ανικει θ φορολογικι αποκικθ καυςίμων του αεροδρομίου, υγκεντρωτικι Δ.Ε.Φ.Κ. ανά εφοδιαηόμενθ 
αεροπορικι εταιρία, το αργότερο μζχρι τθν εικοςτι (20θ) θμζρα του επόμενου μινα από το μινα 
παράδοςθσ του αεροπορικοφ καυςίμου. Με τθ υγκεντρωτικι Δ.Ε.Φ.Κ. βεβαιϊνεται και ειςπράττεται ο 
αναλογϊν Φ.Π.Α. Επιπλζον, πζραν των υπολοίπων προβλεπόμενων από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
υποςτθρικτικϊν εγγράφων, με τθ Δ.Ε.Φ.Κ. ςυνυποβάλλονται θλεκτρονικά:  

(α)  θ προβλεπόμενθ από τισ (β) και (γ) ανωτζρω ςχετικζσ υγκεντρωτικι Μθναία Κατάςταςθ 
Εφοδιαςμϊν, ςτθν οποία αναγράφονται τα Δελτία Αποςτολισ –Delivery Receipts με τισ αντίςτοιχεσ 
ποςότθτεσ του μινα παράδοςθσ των καυςίμων *με κωδικό ςυνθμμζνου υποςτθρικτικοφ εγγράφου 
«27» ςτθ κζςθ 44.2 τθσ υγκεντρωτικισ ΔΕΦΚ] και  
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(β) τα υποςτθρικτικά τθσ απαλλαγισ από τον ΕΦΚ καυςίμων ζγγραφα που προβλζπονται ςτο άρκρο 5 
τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ για τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν πτθτικισ 
εκπαίδευςθσ και λοιπϊν υπθρεςιϊν / εναζριων εργαςιϊν κατά περίπτωςθ, αντίςτοιχα.  

Ειδικότερα:  
τθν περίπτωςθ εφοδιαςμοφ αεροπορικισ εταιρείασ που παρζχει υπηρεςίεσ πτητικήσ εκπαίδευςησ, θ 
εφοδιάςτρια εταιρεία ςυνυποβάλλει ςτθ κζςθ 44.2 τθσ υγκεντρωτικισ ΔΕΦΚ υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά τα ακόλουκα υποςτθρικτικά ζγγραφα : 

i. Πιςτοποιθτικό Nθολόγθςθσ Aεροςκάφουσ (Certificate of Registration) *με κωδικό ςυνθμμζνου υ-
ποςτθρικτικοφ εγγράφου «1828»+ για τα ιδιόκτθτα αεροςκάφθ ι Mιςκωτιριο υμβόλαιο (Lease 
Agreement) για τα μιςκωμζνα αεροςκάφθ *με κωδικό ςυνθμμζνου υποςτθρικτικοφ εγγράφου 
«1891»+, αντίςτοιχα. 

ii. χζδιο/α Πτιςθσ υπογεγραμμζνο/α από τθν κυβερνιτθ του αεροςκάφουσ ι το νόμιμο εκπρόςωπο 
τθσ εταιρείασ *με κωδικό ςυνθμμζνου υποςτθρικτικοφ εγγράφου «7»+. 

iii. Γενικό Δθλωτικό/α Αεροςκάφουσ *με κωδικό ςυνθμμζνου υποςτθρικτικοφ εγγράφου «14»+. 
iv. Αποδεικτικό παροχισ υπθρεςιϊν ζγγραφο *με κωδικό ςυνθμμζνου υποςτθρικτικοφ εγγράφου 

«22»+. τον κωδικό αυτό υποβάλλονται διαηευκτικά: Ιδιωτικό υμφωνθτικό ι φμβαςθ παροχισ 
πτθτικισ εκπαίδευςθσ ι Απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν. 

v. Μακθτολόγιο, εάν υφίςταται *με κωδικό ςυνθμμζνου υποςτθρικτικοφ εγγράφου «23»+. 
 

ε περίπτωςθ εφοδιαςμοφ αεροπορικισ εταιρείασ που παρζχει λοιπζσ υπηρεςίεσ και εναζριεσ εργα-
ςίεσ, θ εφοδιάςτρια εταιρεία ςυνυποβάλλει με τθ υγκεντρωτικι ΔΕΦΚ υποχρεωτικά θλεκτρονικά τα 
ακόλουκα υποςτθρικτικά ζγγραφα: 

i. Αποδεικτικό παροχισ υπθρεςιϊν ζγγραφο *με κωδικό ςυνθμμζνου υποςτθρικτικοφ εγγράφου 
«22»+. τον κωδικό αυτό υποβάλλονται διαηευκτικά: Ιδιωτικό υμφωνθτικό ι φμβαςθ παροχισ 
υπθρεςιϊν και εναζριων εργαςιϊν ςε τρίτουσ ζναντι αμοιβισ ι Απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν. 

ii. χζδιο/α Πτιςθσ υπογεγραμμζνο/α από τθν κυβερνιτθ του αεροςκάφουσ ι το νόμιμο εκπρόςωπο 
τθσ εταιρείασ *με κωδικό ςυνθμμζνου υποςτθρικτικοφ εγγράφου «7»+. 

Σζλοσ, τα Δελτία Αποςτολισ-Delivery Receipts τθροφνται ςτθν ζδρα τθσ εφοδιάςτριασ εταιρείασ ι ςε οποι-
οδιποτε άλλο τόπο εγκρικεί από τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ/διλωςθσ του 
τόπου τιρθςθσ του αρχείου των υποςτθρικτικϊν τθσ ΔΕΦΚ εγγράφων από τθν εφοδιάςτρια εταιρεία και 
τίκενται ςτθ διάκεςθ των Σελωνειακϊν Αρχϊν όποτε ηθτθκοφν για τθ διενζργεια ελζγχων.  
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1) ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ (για ενθμζρωςθ των τελωνείων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ) 
2) ΟΛΕ ΟΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΑΡΧΕ  
3) ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ  ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ, Email: elib_admin@aade.gr  
4) ΔΙΕΠΙΔΙ-Τποδιεφκυνςθ Βϋ-Σμιμα Εϋ (για ανάρτθςθ ςτο Portal του ICISnet), e-mail: p.bambali@aade.gr 

 
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1) Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν  
2) Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 
3) Τπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικισ). 
4) Δ/νςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων (ΑΘΘΝΑ) 
5) Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου (Σμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ) 
6) Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
7) Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 
8) Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Σμιμα Βϋ 
γ) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 
δ) Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν  

9) Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων & ΕΦΚ 
α) Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ 
β)  Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεςςαλονίκθσ 

10) .Δ.Ο.Ε. –Κεντρικι Τπθρεςία 
11) Περιφερειακζσ Δ/νςεισ .Δ.Ο.Ε. 
12) Γενικι Διεφκυνςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ 

Δ/νςθ Ενεργειακϊν Βιομθχανικϊν και Χθμικϊν Προϊόντων 
13) Τπουργείο Μεταφορϊν και Τποδομϊν   

α) Γραφείο Τπουργοφ   
E-mail: gram-ypourgou@yme.gov.gr 
β) Τπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ  
Γραφείο Διοικθτι  
E-mail: governor@hcaa.gr 

     γ) Διεφκυνςθ Αερολιμζνων  
E-mail: d3@hcaa.gr 

14) Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ  
Γραφείο Τπουργοφ  
Ε-mail: minister@mod.mil.gr, gram_yetha@mod.mil.gr 

15) Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (Πειραιϊσ 46 & Επονιτϊν 18510 Πειραιάσ),  
E-mail: geniko.protokolo@statistics.gr  

16) Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα),  
E-mail: info@acci.gr  

17) Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Σςιμιςκι 29, 54624  Θες/νίκθ),  
E-mail: root@ebeth.gr  

18) Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Πειραιϊσ (Λουδοβίκου 1 – Πλ.  Οδθςςοφ, 18531 Πειραιάσ), E-mail: 
evep@pcci.gr  

19) Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 18532 Πειραιάσ),  
E-mail: oete@oete.gr  

20) φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Πειραιϊσ (Σςαμαδοφ 38, 18531 Πειραιάσ),  
E-mail: sepa@otenet.gr  

21) φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ (Κουντουριϊτου 13,  54625 Θες/νίκθ),  
E-mail: info@seth.gr    

22) φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν .Ε.Β. (Ξενοφϊντοσ 5, 10557 Ακινα),  
E-mail: info@sev.org.gr  

23) φνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Πετρελαιοειδϊν (.Ε.Ε.Π.Ε.) (Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528 Ιλίςια), E–mail: 
seepe@seepe.gr    

24)  Ζνωςθ Ελλθνικϊν Εταιρειϊν Εμπορίασ Πετρελαιοειδϊν (Αμερικισ 10, 10671  Ακινα) 
25) Ελλθνικά Πετρζλαια Α.Ε. (Χειμάρρασ 8Α, 15125 Μαροφςι)  
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E-mail: fpapageorgiou@helpe.gr  
26) MOTOR OIL (ΕΛΛΑ) Α.Ε. 

α) ΔΙΤΛΙΣΘΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 
β) Θρϊδου Αττικοφ 12Α, 15124 Μαροφςι, E-mail:  info@moh.gr 

27) ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΚΑΤΙΜΑ ΟΡΤΚΣΕΛΑΙΑ (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ (Λ. ΜΕΟΓΕΙΩΝ 2 – ΠΤΡΓΟ   ΑΘΘΝΩΝ- 11527, ΑΘΘΝΑ), Ε-mail: 
s.panagopoulou@eko.gr  

28) Αποδζκτεσ Πίνακα Θ (φλλογοι Λογιςτϊν και Εκτελωνιςτϊν) 

 
Γ)  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.  
3. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ  
5. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
6. Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ  
7. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων & Παραβάςεων  
8. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν – Σμ. Αϋ, Βϋ, Γϋ,Δϋ 
9. Γεν. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (ΓΔΘΛΕΔ) 
α) ΔΑΣΕ 
β) ΔΙΕΠΙΔΙ-Τποδ/νςθ Βϋ - Σμιμα Θϋ 
10) Φορολογικι & Σελωνειακι Ακαδθμία 
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