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ΘΕΜΑ : Οδηγύεσ εφαρμογόσ τησ A.1205/2020 απόφαςησ Διοικητό Α.Α.Δ.Ε - Tροποπούηςη τησ 

ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςησ Διοικητό Α.Α.Δ.Ε περύ υπαγωγόσ εμπορευμϊτων ςε καθεςτώσ 

τελωνειακόσ αποθόκευςησ 

Με την Α.1205/2020 απόφαςη Διοικητό Α.Α.Δ.Ε, η οπούα δημοςιεύθηκε ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ 

(ΦΕΚ 4120/Β/24.09.2020) και αναρτόθηκε ςτο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α : Ψ7ΑΘ46ΜΠ3Ζ-ΝΚΠ), 

τροποποιόθηκε η ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςη περύ υπαγωγόσ εμπορευμϊτων ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ 

αποθόκευςησ με ςκοπό την προςαρμογό τησ ςτην πλόρη μηχανογρϊφηςη τησ διαδικαςύασ και τη ρύθμιςη 

επιμϋρουσ θεμϊτων τα οπούα ςυμβϊλλουν ςτη βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ και τησ ευελιξύασ 

λειτουργύασ του καθεςτώτοσ.  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 – ΓΕΝΙΚΑ  

1.1 Νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο – ημερομηνία ιςχύοσ 

Στο πλαύςιο περαιτϋρω προώθηςησ του διαμετακομιςτικού εμπορύου και δημιουργύασ ενόσ ευνοώκού 

περιβϊλλοντοσ για εγκατεςτημϋνεσ ό μη ςτη χώρα μασ επιχειρόςεισ που επιθυμούν μύα ολοκληρωμϋνη 

διαχεύριςη μη ενωςιακών και εγχώριων εμπορευμϊτων, κατ΄εφαρμογόν του ϊρθρου 25 του Ν.2859/2000 

«Κώδικασ Φ.Π.Α», με την ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςη Διοικητό Α.Α.Δ.Ε θεςπύςθηκε διαδικαςύα απαλλαγόσ του 

φόρου προςτιθεμϋνησ αξύασ κατϊ : 

α. τη θϋςη εμπορευμϊτων ςε ελεύθερη κυκλοφορύα με ταυτόχρονη υπαγωγό ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ 

αποθόκευςησ (εφεξόσ«καθεςτώσ 07») και  

β. την παρϊδοςη εγχώριων εμπορευμϊτων με υπαγωγό ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ. 

Οδηγύεσ αναλυτικϊ για την εφαρμογό τησ ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςησ Διοικητό Α.Α.Δ.Ε ϋχουν δοθεύ με την 

Ε.2063/29.04.2020 εγκύκλιο διαταγό (Α.Δ.Α : 67ΖΝ46ΜΠ3Ζ-237). 

Η Α.1205/2020 απόφαςη Διοικητό Α.Α.Δ.Ε ιςχύει από την ημερομηνύα δημοςύευςό τησ ότοι 24.09.2020. 
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1.2 υνοπτικά, οι αλλαγέσ που επέρχονται ςτο καθεςτώσ τελωνειακήσ αποθήκευςησ είναι οι ακόλουθεσ: 

 Η διαδικαςύα υπαγωγόσ μη ενωςιακών και εγχώριων εμπορευμϊτων ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ 

αποθόκευςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ διαδικαςύασ υποβολόσ αιτόςεων και ϋκδοςησ αδειών, 

πραγματοποιεύται πλόρωσ μηχανογραφικϊ μϋςω του ICISnet με κατϊργηςη των χειρόγραφων 

διαδικαςιών, 

 η υποβολό των νϋων τελωνειακών παραςτατικών (Δελτύων Ειςόδου, Εξόδου και Μεταβύβαςησ) προσ 

υποςτόριξη παρακολούθηςησ και ελϋγχου τησ διαδικαςύασ πραγματοποιεύται από το Διαχειριςτό τησ 

αποθόκησ-κϊτοχο τησ ϊδειασ ςτο ICISnet αποδεςμεύοντασ τουσ πωλητϋσ – προμηθευτϋσ από την 

υποχρϋωςη ϋκδοςησ και ςυμπλόρωςησ αυτών χειρόγραφα, 

 υποχρϋωςη των Διαχειριςτών αποθηκών-κατόχων αδειών τελωνειακόσ αποθόκευςησ να αποςτϋλλουν 

ςτουσ δικαιούχουσ του καθεςτώτοσ αντύγραφα των Δελτύων Ειςόδου, Εξόδου και Μεταβύβαςησ 

προκειμϋνου να τηρούνται ςτο αρχεύο τουσ ωσ δικαιολογητικϊ τησ απαλλαγόσ από το φόρο, 

 υποχρϋωςη υποβολόσ Δελτύου Ειςόδου εμπορευμϊτων ςτο καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ και 

για μη ενωςιακϊ εμπορεύματα για τα οπούα ϋχουν προηγουμϋνωσ τηρηθεύ τελωνειακϋσ διατυπώςεισ 

ειςαγωγόσ, 

 δυνατότητα πραγματοπούηςησ ςυνόθων εργαςιών, εκτόσ αποθηκών τελωνειακόσ αποθόκευςησ, χωρύσ 

ςύςταςη ςυμπληρωματικόσ εγγύηςησ, 

 δυνατότητα διακύνηςησ εμπορευμϊτων μεταξύ αποθηκών τελωνειακόσ αποθόκευςησ χωρύσ ςύςταςη 

ςυμπληρωματικόσ εγγύηςησ, 

 υποβολό ενόσ τελωνειακού παραςτατικού (ΔΕΦΚ) για την απόδοςη του φόρου προςτιθεμϋνησ αξύασ 

κατϊ τη θϋςη εμπορευμϊτων ςε ανϊλωςη ςτο εςωτερικό τησ χώρασ, 

 διαδικαςύα χορόγηςησ απαλλαγών κατϊ τη θϋςη εμπορευμϊτων ςε ανϊλωςη με αναγραφό τησ 

απαλλαγόσ και των δικαιολογητικών αυτόσ ςτη λογιςτικό αποθόκησ και ςτο Δελτύο Εξόδου, 

 παρακολούθηςη των εμπορευμϊτων κατϊ την προςωρινό ό οριςτικό ϋξοδο αυτών από το καθεςτώσ 

τελωνειακόσ αποθόκευςησ μϋςω του Δελτύου Εξόδου για τισ κϊτωθι περιπτώςεισ : 

 διενϋργεια ςυνόθων εργαςιών εκτόσ αποθόκησ τελωνειακόσ αποθόκευςησ,  

 διακύνηςη ςε ϊλλη αποθόκη τελωνειακόσ αποθόκευςησ,  

 εκκαθϊριςη καθεςτώτοσ με παρϊδοςη των εμπορευμϊτων ςε ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ, 

 θϋςη εμπορευμϊτων ςε ανϊλωςη. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 – ΟΔΗΓΙΕ ΕΥΑΡΜΟΓΗ  

Για την ομοιόμορφη εφαρμογό των νϋων διατϊξεων τησ απόφαςησ από τελωνειακϋσ αρχϋσ και οικονομικούσ 

φορεύσ παρατύθενται αναλυτικϊ οδηγύεσ ωσ κατωτϋρω : 

2.1 Πεδίο εφαρμογήσ (άρθρο 1 ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςησ) 

Ωσ προσ το πεδύο εφαρμογόσ τησ απόφαςησ διευκρινύζεται για λόγουσ ςαφόνειασ ότι εμπορεύματα που 

υπόκεινται, βϊςει διατϊξεων τησ εθνικόσ τελωνειακόσ νομοθεςύασ, ςε εθνικό φορολογύα, ειδικότερα 

εμπορεύματα υποκεύμενα ςε φόρο κατανϊλωςησ και οχόματα υποκεύμενα ςε τϋλοσ ταξινόμηςησ, δύνανται 

να υπϊγονται ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ με απαλλαγό ΦΠΑ υπό την προώπόθεςη ότι ϋχει 

καταβληθεύ ο φόροσ κατανϊλωςησ και το τϋλοσ ταξινόμηςησ. Σε κϊθε περύπτωςη βϋβαια για την αναςτολό 

του ςυνόλου των επιβαρύνςεων εφαρμογό τυγχϊνουν οι διατϊξεισ που αφορούν την θϋςη των εν λόγω 

εμπορευμϊτων ςε φορολογικό αποθόκευςη του Ν.2960/2001 «Εθνικόσ Τελωνειακόσ Κώδικασ». 
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2.2 Τποβολή αιτήςεων και έκδοςη αδειών τελωνειακήσ αποθήκευςησ (άρθρα 5-10 ΠΟΛ.1184/2018 

απόφαςησ) 

Η υποβολό τησ αύτηςησ από τουσ Διαχειριςτϋσ αποθηκών (δημόςιων ό ιδιωτικών) και των απαιτούμενων 

επιςυναπτομϋνων δικαιολογητικών καθώσ και η ϋκδοςη των αδειών από τισ αρμόδιεσ Τελωνειακϋσ 

Περιφϋρειεσ Αττικόσ, Θεςςαλονύκησ και Αχαώασ πραγματοποιεύται ηλεκτρονικϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ 

αδειών – εγκρύςεων του ICISnet.  

Για την υποβολό τησ αύτηςησ, ο αιτών πρϋπει να διαθϋτει όδη την ιδιότητα του AEO και να εύναι κϊτοχοσ και 

των δύο αδειών AEO-C και AEO-S.Η αύτηςη δύναται να υποβϊλλεται ςτο όνομα του διαχειριςτό και από τον 

τελωνειακό αντιπρόςωπο του αιτούντοσ. 

Εφιςτϊται η προςοχό των αιτούντων διαχειριςτών αποθηκών ωσ προσ την ορθό ςυμπλόρωςη των πεδύων 

τησ αύτηςησ ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην απόφαςη και τισ οδηγύεσ που ϋχουν δοθεύ για τη 

ςυμπλόρωςη αυτών. Ειδικότερα: 

Στην καρτϋλα «Γενικϊ ςτοιχεύα αύτηςησ», ςτο πεδύο «τύποσ αποθόκησ» ςυμπληρώνεται μύα επιλογό 

(δημόςια ό ιδιωτικό αποθόκη). 

Στην καρτϋλα «Γενικϊ ςτοιχεύα αύτηςησ», ςτο πεδύο «καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ» δύνανται να 

ςυμπληρώνονται και τα δύο καθεςτώτα τελωνειακόσ αποθόκευςησ (Θϋςη ςε ελεύθερη κυκλοφορύα με 

ταυτόχρονη υπαγωγό ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ και Υπαγωγό εγχώριων εμπορευμϊτων ςε 

καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ).Εφόςον ςτο ανωτϋρω πεδύο ϋχει επιλεχθεύ η θϋςη εμπορευμϊτων ςε 

ελεύθερη κυκλοφορύα με ταυτόχρονη υπαγωγό ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ ςυμπληρώνεται 

υποχρεωτικϊ και το πεδύο «Επιχειρηματικού εταύροι» τησ καρτϋλασ «Ειδικϊ ςτοιχεύα αύτηςησ». 

Σε περιπτώςεισ όπου ο Διαχειριςτόσ τησ αποθόκησ διαθϋτει περιςςότερεσ από μύα αποθηκευτικϋσ 

εγκαταςτϊςεισ ςτο εςωτερικό τησ χώρασ, η μύα καταχωρεύται ςτην καρτϋλα «Ειδικϊ ςτοιχεύα αύτηςησ» ςτο 

πεδύο «Εγκαταςτϊςεισ αποθόκευςησ» και οι υπόλοιπεσ ςτην καρτϋλα «Γενικϊ ςτοιχεύα αύτηςησ» ςτο πεδύο 

«Παρατηρόςεισ». Στην εκτυπώςιμη μορφό τησ ϊδειασ η οπούα αποςτϋλλεται ςτον οικονομικό φορϋα, οι 

προαναφερομϋνεσ ςτο πεδύο «Παρατηρόςεισ» πληροφορύεσ τύθενται χειρόγραφα. 

Στην καρτϋλα «Ειδικϊ ςτοιχεύα αύτηςησ», ςτο πεδύο «αρμόδια τελωνεύα», ωσ τελωνεύο ελϋγχου 

ςυμπληρώνεται ϋνα τελωνεύο (το τελωνεύο ςτη χωρικό αρμοδιότητα του οπούου εμπύπτει η λειτουργύα τησ 

αποθόκησ τελωνειακόσ αποθόκευςησ του αιτούντοσ), αντιθϋτωσ, ωσ τελωνεύο υπαγωγόσ (ειςαγωγόσ) 

δύναται να ςυμπληρώνονται περιςςότερα του ενόσ τελωνεύα υπό την προώπόθεςη ότι ςτο πεδύο «καθεςτώσ 

τελωνειακόσ αποθόκευςησ» ϋχει ςυμπληρωθεύ «Θϋςη ςε ελεύθερη κυκλοφορύα με ταυτόχρονη υπαγωγό ςε 

καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ». 

Στην καρτϋλα «Ειδικϊ ςτοιχεύα αύτηςησ», το πεδύο «Εύδοσ Διαςϊφηςησ» (ςυνόθησ, απλουςτευμϋνη, 

λογιςτικϋσ καταχωρόςεισ) ςυμπληρώνεται υποχρεωτικϊ μόνο ςε περύπτωςη θϋςησ εμπορευμϊτων ςε 

ελεύθερη κυκλοφορύα με ταυτόχρονη υπαγωγό ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ (καθεςτώσ 07).  

Σε περύπτωςη πραγματοπούηςησ ςυνόθων εργαςιών, εντόσ ό εκτόσ αποθόκησ τελωνειακόσ αποθόκευςησ, 

το αντύςτοιχο πεδύο τησ καρτϋλασ «Ειδικϊ ςτοιχεύα αύτηςησ» πρϋπει να εύναι ςυμπληρωμϋνο.  

Η εγγύηςη δεν ςυμπληρώνεται κατϊ το ςτϊδιο υποβολόσ τησ αύτηςησ. Υπενθυμύζεται ότι η εγγύηςη δεν εύναι 

υποχρεωτικό για τουσ Φορεύσ Διαχεύριςησ Ελευθϋρων Ζωνών και επιχειρόςεισ εγκατεςτημϋνεσ εντόσ 

Ελεύθερησ Ζώνησ. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ πιλοτικόσ εφαρμογόσ, οι ϊδειεσ που εύχαν εκδοθεύ χειρόγραφα ϋχουν καταχωρηθεύ ςτο 

υποςύςτημα αδειών – εγκρύςεων βϊςει των οδηγιών που δόθηκαν ςτισ αρμόδιεσ Τελωνειακϋσ Περιφϋρειεσ. 

Η καταχώρηςη των αδειών ςτο ICISnet επιτρϋπει τον ϋλεγχο τησ εγκυρότητασ και ιςχύοσ αυτών μϋςω 

διαλειτουργικότητασ του υποςυςτόματοσ αδειών – εγκρύςεων με το υποςύςτημα ειςαγωγών του ICISnet. Ο 

ϋλεγχοσ πραγματοποιεύται με τη ςυμπλόρωςη του αριθμού τησ ϊδειασ μϋςω του κωδικού 1764 ςτη θϋςη 44 
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κατϊ την υποβολό τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ και με τη ςυμπλόρωςη του πεδύου «αριθμόσ ϊδειασ» κατϊ την 

υποβολό του Δελτύου Ειςόδου, αντύςτοιχα. 

Για την υποβολό αύτηςησ ϋκδοςησ ό τροποπούηςησ ϊδειασ τελωνειακόσ αποθόκευςησ, λεπτομερεύσ οδηγύεσ 

για εςωτερικούσ και εξωτερικούσ χρόςτεσ ϋχουν δοθεύ ςτα εγχειρύδια χρηςτών. 

Για την ακύρωςη, αναςτολό, ανϊκληςη αδειών τελωνειακόσ αποθόκευςησ ακολουθεύται η λειτουργικότητα 

του υποςυςτόματοσ αδειών – εγκρύςεων κατϊ τα πρότυπα ϊλλων αδειών. 

2.3 Θέςη εμπορευμάτων ςε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή ςε καθεςτώσ τελωνειακήσ 

αποθήκευςησ (καθεςτώσ 07) (άρθρο 11 ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςησ) 

Η κυριότερη αλλαγό που επϋρχεται ςτη διαδικαςύα υπαγωγόσ μη ενωςιακών εμπορευμϊτων ςε καθεςτώσ 

τελωνειακόσ αποθόκευςησ εύναι η υποβολό Δελτύου Ειςόδου ςτο υποςύςτημα ειςαγωγών του ICISnet μετϊ 

την ολοκλόρωςη των τελωνειακών διατυπώςεων τησ θϋςησ των εμπορευμϊτων ςε ελεύθερη κυκλοφορύα 

με την καταβολό ό απαλλαγό των δαςμολογικών επιβαρύνςεων και την εφαρμογό τυχόν μϋτρων εμπορικόσ 

πολιτικόσ.  

Όταν η διαςϊφηςη για τη θϋςη εμπορευμϊτων ςε ελεύθερη κυκλοφορύα με ταυτόχρονη υπαγωγό ςε 

καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ (καθεςτώσ 07) οριςτικοποιηθεύ ςτο τελωνεύο υπαγωγόσ, ο 

Διαχειριςτόσ τησ αποθόκησ – κϊτοχοσ τησ ϊδειασ ενημερώνεται αυτόματα, μϋςω ηλεκτρονικού μηνύματοσ 

(μόνυμα ID39), ότι η διαδικαςύα θϋςησ των εμπορευμϊτων ςε ελεύθερη κυκλοφορύα ϋχει ολοκληρωθεύ και τα 

εμπορεύματα διακινούνται από το τελωνεύο υπαγωγόσ ςτισ αποθηκευτικϋσ του εγκαταςτϊςεισ. Με την 

παραλαβό των εμπορευμϊτων και την καταχώρηςό τουσ ςτη λογιςτικό αποθόκησ ακολουθεύ η υποβολό του 

Δελτύου Ειςόδου ςτο ICISnet.  

Η διαςϊφηςη θϋςησ εμπορευμϊτων ςε ελεύθερη κυκλοφορύα, μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ, αποςτϋλλεται 

ηλεκτρονικϊ από τον αρμόδιο υπϊλληλο του τελωνεύου υπαγωγόσ, ςτο τελωνεύο ελϋγχου. Με την παραλαβό 

τησ μϋςω του ICISnet και την απόδοςη νϋου MRN, η διαςϊφηςη τακτοποιεύται αυτόματα ςτο τελωνεύο 

υπαγωγόσ και οριςτικοποιεύται ςτο τελωνεύο ελϋγχου (κατϊςταςη «Παραληφθϋν»). Επιςημαύνεται ότι η 

ανωτϋρω περιγραφόμενη διαδικαςύα παραλαβόσ από το τελωνεύο ελϋγχου, αφορϊ διαδικαςύα που 

πραγματοποιεύται ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα ICISnet από την τελωνειακό υπηρεςύα και δεν υφύςταται 

υποχρϋωςη για τον Διαχειριςτό να γνωςτοποιόςει την παραλαβό των εμπορευμϊτων ςτο τελωνεύο ελϋγχου, 

ούτε υπϊρχουν  ϊλλεσ προώποθϋςεισ που πρϋπει να εκπληρωθούν από τον Διαχειριςτό για την παραλαβό 

τησ διαςϊφηςησ και την απόδοςη αριθμού καταχώρηςησ (MRN) από το τελωνεύο ελϋγχου. Στην ουςύα η 

παραλαβό αυτό αποςκοπεύ ςτην ςυςτημικό τακτοπούηςη τησ διαςϊφηςησ θϋςησ ςε ελεύθερη κυκλοφορύα 

ςτο τελωνεύο υπαγωγόσ ώςτε να παρακολουθεύται  πλϋον από το τελωνεύο ελϋγχου. 

Διευκρινύζεται ότι, η υποβολό τησ διαςϊφηςησ θϋςησ ςε ελεύθερη κυκλοφορύα με ςυμπλόρωςη του 

καθεςτώτοσ 07 ςτη θϋςη 37α πραγματοποιεύται από τον ειςαγωγϋα – κύριο των εμπορευμϊτων, ενώ, η 

υποβολό του Δελτύου Ειςόδου πραγματοποιεύται από το Διαχειριςτό τησ αποθόκησ – κϊτοχο τησ ϊδειασ 

τελωνειακόσ αποθόκευςησ. Ο ειςαγωγϋασ – κύριοσ των εμπορευμϊτων, με την ιδιότητα του δικαιούχου του 

καθεςτώτοσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ, πρϋπει να περιλαμβϊνεται ςτον κατϊλογο των επιχειρηματικών 

εταύρων του Διαχειριςτό τησ αποθόκησ - κατόχου τησ ϊδειασ. 

To Δελτύο Ειςόδου υποβϊλλεται μϋςω του ICISnet ςτο τελωνεύο ελϋγχου, οριςτικοποιεύται αυτόματα με την 

αποδοχό του και την απόδοςη MRN, εφόςον ολοκληρωθούν επιτυχώσ οι ςυςτημικού ϋλεγχοι επικύρωςησ 

και δεν διενεργούνται περαιτϋρω ελεγκτικϋσ ενϋργειεσ. Το MRN τησ διαςϊφηςησ θϋςησ εμπορευμϊτων ςε 

ελεύθερη κυκλοφορύα με ταυτόχρονη υπαγωγό ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ (καθεςτώσ 07) που 

ϋχει υποβληθεύ ςτο τελωνεύο υπαγωγόσ ςυμπληρώνεται με τον κωδικό 1775 ςτην ενότητα «Στοιχεύα 

Συμπληρωματικών Εγγρϊφων». 

Υποχρεωτικό προσ ςυμπλόρωςη πεδύο αποτελεύ ο αριθμόσ καταχώρηςησ ςτη λογιςτικό αποθόκησ. 
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Στην περύπτωςη όπου τα εμπορεύματα παραλαμβϊνονται από τον ύδιο τον ειςαγωγϋα-κύριο του 

εμπορεύματοσ ςτην αποθόκη τελωνειακόσ αποθόκευςησ, μϋχρι την μηχανογραφικό προςαρμογό του 

πεδύου ωσ μη υποχρεωτικού, για την ανωτϋρω περύπτωςη το πεδύο ςυμπληρώνεται με τα διαθϋςιμα 

ςτοιχεύα.  

Τα πεδύα «τύποσ αναγνωριςτικού» και «αριθμόσ αναγνωριςτικού» των προςώπων που αναφϋρονται ςτην 

ενότητα «Συναλλαςςόμενοι»,  ςυμπληρώνονται με το ΑΦΜ που διαθϋτουν τα πρόςωπα αυτϊ ςτη χώρα μασ 

και εναλλακτικϊ, εφόςον πρόκειται για μη εγκατεςτημϋνο ςτη χώρα μασ πρόςωπο το οπούο δεν 

υποχρεούται ςε απόκτηςη ΑΦΜ ςτη χώρα μασ, με το EORI που διαθϋτει (ςτη χώρα μασ ό ςε ϊλλο Κρϊτοσ 

Μϋλοσ τησ Ε.Ε) ό με οποιονδόποτε ϊλλον αναγνωςτικό αριθμό. 

Υποβολό, τροποπούηςη ό ακύρωςη του Δελτύου Ειςόδου πραγματοποιεύται μόνο από το Διαχειριςτό τησ 

αποθόκησ-κϊτοχο τησ ϊδειασ. Το Τελωνεύο Ελϋγχου ϋχει μόνο τη δυνατότητα αποδοχόσ ό απόρριψησ του 

αιτόματοσ μεταβολόσ ό του αιτόματοσ ακύρωςησ.  

Η τακτοπούηςη του Δελτύου Ειςόδου πραγματοποιεύται από το Διαχειριςτό τησ αποθόκησ-κϊτοχο τησ ϊδειασ 

με την ενϋργεια «Τακτοπούηςη» (μόνυμα DI80).  

2.4 Τπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων ςε καθεςτώσ τελωνειακήσ αποθήκευςησ (άρθρο 12 

ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςησ) 

Για την υπαγωγό εγχώριων εμπορευμϊτων ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ, ςυνεπεύα παρϊδοςησ 

(πώληςησ) αυτών με απαλλαγό ΦΠΑ, η υποβολό του Δελτύου Ειςόδου πραγματοποιεύται πλϋον ηλεκτρονικϊ 

από το Διαχειριςτό τησ αποθόκησ τελωνειακόσ αποθόκευςησ – κϊτοχο τησ ϊδειασ μϋςω του υποςυςτόματοσ 

ειςαγωγών του ICISnet. Με την καθιϋρωςη τησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ του νϋου τελωνειακού 

παραςτατικού καταργεύται η υποχρϋωςη ϋκδοςησ και ςυμπλόρωςησ των Δελτύων από τουσ προμηθευτϋσ-

πωλητϋσ των αγαθών με χειρόγραφεσ διαδικαςύεσ.  

Το Δελτύο Ειςόδου υποβϊλλεται ςτο αρμόδιο τελωνεύο ελϋγχου μετϊ την παραλαβό των εμπορευμϊτων 

ςτην αποθόκη και την καταχώρηςη ςτη λογιςτικό αποθόκησ. Στο Δελτύο Ειςόδου αποδύδεται MRN κατόπιν 

ολοκλόρωςησ ςυςτημικών ελϋγχων επικύρωςησ και οριςτικοποιεύται εφόςον παρϋλθει χρονικό διϊςτημα 

εξόντα (60) ωρών (timer). Κατϊ το χρονικό αυτό διϊςτημα, τα εμπορεύματα δεν μπορούν να εξϋλθουν από 

την αποθόκη και να λϊβουν οποιοδόποτε προοριςμό (εξαγωγό, ενδοκοινοτικό ςυναλλαγό, εφοδιαςμό, 

ανϊλωςη ςτο εςωτερικό τησ χώρασ). 

Σε περύπτωςη που εκκρεμεύ αύτημα τροποπούηςησ (υπό επεξεργαςύα μεταβολόσ) ό αύτημα ακύρωςησ (υπό 

επεξεργαςύα ακύρωςησ), το Δελτύο Ειςόδου δεν οριςτικοποιεύται αυτόματα με τη λόξη του timer, αλλϊ 

παραμϋνει ςτο αντύςτοιχο status, μϋχρι να γύνει επεξεργαςύα του αιτόματοσ από το τελωνεύο. Μετϊ την 

απόρριψη ό την αποδοχό του αιτόματοσ το παραςτατικό ϊμεςα οριςτικοποιεύται, εφόςον ϋχει λόξη ο timer. 

Με την οριςτικοπούηςη του Δελτύου Ειςόδου, o Διαχειριςτόσ τησ αποθόκησ-κϊτοχοσ τησ ϊδειασ προβαύνει ςε 

τακτοπούηςη του Δελτύου Ειςόδου μϋςω τησ ενϋργειασ «Τακτοπούηςη» (μόνυμα DI80) και αποςτολό 

αντιγρϊφου αυτού ςτον προμηθευτό των αγαθών το οπούο τηρεύται ςτο αρχεύο του ωσ δικαιολογητικό τησ 

παρϊδοςησ των αγαθών με απαλλαγό ΦΠΑ. 

2.5 υνήθεισ εργαςίεσ – Διακίνηςη μεταξύ αποθηκών (άρθρο 13 ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςησ) 

Με γνώμονα την προςπϊθεια βελτύωςησ τησ ευελιξύασ του καθεςτώτοσ αύρονται οριςμϋνοι περιοριςμού που 

εύχαν τεθεύ κατϊ την θϋςπιςη του καθεςτώτοσ, ςυγκεκριμϋνα με την Α.1205/2020 απόφαςη καθιερώνεται: 

 δυνατότητα πραγματοπούηςησ ςυνόθων εργαςιών εκτόσ αποθόκησ τελωνειακόσ αποθόκευςησ, 

 δυνατότητα διακύνηςησ εμπορευμϊτων μεταξύ αποθηκών τελωνειακόσ αποθόκευςησ. 

Η ϋξοδοσ των εμπορευμϊτων από τισ αποθόκεσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ με ςκοπό τη διενϋργεια ςυνόθων 

εργαςιών ό τη διακύνηςη ςε ϊλλη αποθόκη (του ιδύου Διαχειριςτό - κατόχου ϊδειασ ό ϊλλου Διαχειριςτό - 
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κατόχου ϊδειασ) πραγματοποιεύται χωρύσ την υποβολό ςυμπληρωματικόσ εγγύηςησ. Η ϋξοδοσ των 

εμπορευμϊτων καλύπτεται από την όδη ςυςταθεύςα κατϊ την ϋκδοςη τησ ϊδειασ εγγύηςη του Διαχειριςτό 

τησ αποθόκησ, όπωσ διαμορφώνεται κϊθε μόνα βϊςει τησ κατϊςταςησ αποθεμϊτων. 

Η κατϊςταςη αποθεμϊτων του ϊρθρου 15 τησ απόφαςησ περιλαμβϊνει και τα εξερχόμενα από την αποθόκη 

εμπορεύματα λόγω ςυνόθων εργαςιών ό διακύνηςησ ςε ϊλλη αποθόκη (ϊρθρο 15 παρ.3 ΠΟΛ.1184/2018) και 

μϋχρι την επϊνοδό τουσ ςτην αποθόκη ό την ολοκλόρωςη τησ διακύνηςησ ςε ϊλλη αποθόκη. 

Για την ϋξοδο των εμπορευμϊτων από την αποθόκη τελωνειακόσ αποθόκευςησ για τουσ ωσ ϊνω λόγουσ 

απαιτεύται προηγούμενη υποβολό ςτο τελωνεύο ελϋγχου, μϋςω του ICISnet, τησ e-αύτηςησ και Δελτύου 

Εξόδου. Επιςημαύνεται ότι η e-αύτηςη λειτουργεύ ωσ γνωςτοπούηςη και δεν απαιτεύται προηγούμενη ϋγκριςη 

τησ τελωνειακόσ αρχόσ. 

Για την μεν διενϋργεια ςυνόθων εργαςιών (εντόσ ό εκτόσ αποθόκησ ςε τακτικό ό περιςταςιακό βϊςη), ςτην 

e-αύτηςη αναγρϊφονται: 

αα. τα εμπορεύματα ανϊ εύδοσ και ποςότητα, ςτα οπούα θα παραςχεθούν ςυνόθεισ εργαςύεσ, 

ββ. η ακριβόσ περιγραφό ςυνόθων εργαςιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και 

γγ. ο αριθμόσ Δελτύου ειςόδου που αφορούν τα εμπορεύματα που προορύζονται για τη διενϋργεια ςυνόθων 

εργαςιών, για τη δε διακύνηςη εμπορευμϊτων ςε ϊλλη αποθόκη τελωνειακόσ αποθόκευςησ, ςτην e-αύτηςη, 

αναγρϊφεται ο λόγοσ διακύνηςησ. 

Η υποβολό του Δελτύου Εξόδου πραγματοποιεύται κατϊ τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο 13 τησ ΠΟΛ.1184/2018 

και ςτην επόμενη ενότητα 2.6 τησ παρούςασ. 

Η διακύνηςη των εμπορευμϊτων μεταξύ αποθηκών τελωνειακόσ αποθόκευςησ ολοκληρώνεται ςε διϊςτημα 

15ημερών. H διακύνηςη μεταξύ αποθηκών πραγματοποιεύται με ευθύνη του Διαχειριςτό τησ αποθόκησ από 

την οπούα εξϋρχονται τα εμπορεύματα υπό την κϊλυψη τησ όδη υπϊρχουςασ εγγύηςησ, του Δελτύου Εξόδου 

και οποιουδόποτε παραςτατικού διακύνηςησ προβλϋπεται από διατϊξεισ τησ φορολογικόσ νομοθεςύασ.  

Με την ολοκλόρωςη των ςυνόθων εργαςιών και την επϊνοδο των αγαθών ςτην αποθόκη καθώσ και με την 

ολοκλόρωςη τησ διακύνηςησ των αγαθών ςε ϊλλη αποθόκη υποβϊλλεται Δελτύο Ειςόδου ηλεκτρονικϊ ςτο 

ICISnet κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 12 τησ απόφαςησ και ςτην ενότητα 2.4 τησ παρούςασ. 

Με την ολοκλόρωςη των εργαςιών εντόσ ό εκτόσ αποθόκησ τελωνειακόσ αποθόκευςησ πραγματοποιεύται 

νϋα καταχώρηςη ςτη λογιςτικό αποθόκησ. 

Για τη διακύνηςη εμπορευμϊτων ςε ϊλλη αποθόκη τελωνειακόσ αποθόκευςησ λόγω πώληςησ αυτών 

καθιερώνεται διαδικαςύα απαλλαγόσ καθώσ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ που πρϋπει να διαθϋτει ςτο 

αρχεύο του ο πωλητόσ των αγαθών (ϊρθρο 13 παρ.9 τησ ΠΟΛ.1184/2018). 

2.6 Έξοδοσ εμπορευμάτων από το καθεςτώσ τελωνειακήσ αποθήκευςησ - Δελτία Εξόδου (άρθρο 13 

ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςησ) 

Με την τροποπούηςη τησ ΠΟΛ.1184/2018, για ςκοπούσ παρακολούθηςησ των εμπορευμϊτων που εξϋρχονται 

από το καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ,προςωρινϊ ό οριςτικϊ, το Δελτύο Εξόδου εμπορευμϊτων από 

το καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ, απαιτεύται ςτισ κϊτωθι περιπτώςεισ : 

 πραγματοπούηςη ςυνόθων εργαςιών εκτόσ αποθόκησ, 

 διακύνηςη μεταξύ αποθηκών τελωνειακόσ αποθόκευςησ, 

 εκκαθϊριςη καθεςτώτοσ λόγω παρϊδοςησ ςε ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ τησ Ε.Ε, 

 ανϊλωςη εμπορευμϊτων ςτο εςωτερικό τησ χώρασ. 

Το Δελτύο Εξόδου εμπορευμϊτων υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ από το Διαχειριςτό τησ αποθόκησ – κϊτοχο τησ 

ϊδειασ ςτο υποςύςτημα ειςαγωγών του ICISnet. Υποχρεωτικό προσ ςυμπλόρωςη πεδύο αποτελεύ ο αριθμόσ 

καταχώρηςησ ςτη λογιςτικό αποθόκησ. Ωσ προσ τη ςυμπλόρωςη των πεδύων τησ ενότητασ 

«Συναλλαςςόμενοι» ιςχύουν τα ύδια με το Δελτύο Ειςόδου. 
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Με την αυτόματη αποδοχό του από το ICISnet και την απόδοςη MRN, το Δελτύο Εξόδου θεωρεύται 

οριςτικοποιημϋνο και τα εμπορεύματα μπορούν να εξϋλθουν από την αποθόκη τελωνειακόσ αποθόκευςησ. 

Μετϊ την προαναφερόμενη οριςτικοπούηςη, ο Διαχειριςτόσ τησ αποθόκησ – κϊτοχοσ τησ ϊδειασ προβαύνει ςε 

τακτοπούηςη του Δελτύου Εξόδου με την ενϋργεια «Τακτοπούηςη» (μόνυμα DI80). Αντύγραφο του Δελτύου 

Εξόδου αποςτϋλλεται από το Διαχειριςτό τησ αποθόκησ-κϊτοχο τησ ϊδειασ προσ το δικαιούχο του 

καθεςτώτοσ, όπου απαιτεύται, για ςκοπούσ τόρηςησ αρχεύου δικαιολογητικών τησ απαλλαγόσ ΦΠΑ. 

Υποβολό, τροποπούηςη ό ακύρωςη του Δελτύου Εξόδου πραγματοποιεύται μόνο από το Διαχειριςτό τησ 

αποθόκησ-κϊτοχο τησ ϊδειασ. Το Τελωνεύο Ελϋγχου ϋχει μόνο τη δυνατότητα αποδοχόσ ό απόρριψησ του 

αιτόματοσ μεταβολόσ ό του αιτόματοσ απόρριψησ.  

2.7 Μεταβιβάςεισ αγαθών εντόσ καθεςτώτοσ τελωνειακήσ αποθήκευςησ – Δελτία Μεταβίβαςησ (άρθρο 

13 ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςησ) 

Για τη μεταβύβαςη εμπορευμϊτων εντόσ του καθεςτώτοσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ, το «Δελτύο 

Μεταβύβαςησ εμπορευμϊτων εντόσ καθεςτώτοσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ» υποβϊλλεται από τον 

Διαχειριςτό τησ αποθόκησ τελωνειακόσ αποθόκευςησ-κϊτοχο τησ ϊδειασ ςτο αρμόδιο τελωνεύο ελϋγχου, 

μϋςω του υποςυςτόματοσ ειςαγωγών του ICISnet.  

Υποχρεωτικό προσ ςυμπλόρωςη πεδύο αποτελεύ ο αριθμόσ καταχώρηςησ ςτη λογιςτικό αποθόκησ. Ωσ προσ 

τη ςυμπλόρωςη των πεδύων τησ ενότητασ «Συναλλαςςόμενοι» ιςχύουν τα ύδια με το Δελτύο Ειςόδου και 

Εξόδου. 

Με την αποδοχό του «Δελτύου Μεταβύβαςησ εμπορευμϊτων εντόσ καθεςτώτοσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ» 

από το ICISnet και την απόδοςη MRN, το Δελτύο θεωρεύται οριςτικοποιημϋνο.  

Με ευθύνη του διαχειριςτό τησ αποθόκησ τελωνειακόσ αποθόκευςησ-κατόχου τησ ϊδειασ, αντύγραφο του 

«Δελτύου μεταβύβαςησ εμπορευμϊτων εντόσ καθεςτώτοσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ» αποςτϋλλεται ςτο 

δικαιούχο του καθεςτώτοσ-πωλητό του εμπορεύματοσ ώςτε να χρηςιμοποιηθεύ ωσ δικαιολογητικό 

απαλλαγόσ από το φόρο προςτιθεμϋνησ αξύασ. 

Υποβολό, τροποπούηςη ό ακύρωςη του Δελτύου Μεταβύβαςησ πραγματοποιεύται μόνο από το Διαχειριςτό 

τησ αποθόκησ-κϊτοχο τησ ϊδειασ. Το Τελωνεύο Ελϋγχου ϋχει μόνο τη δυνατότητα αποδοχόσ ό απόρριψησ του 

παραςτατικού ςε οποιαδόποτε από τισ ανωτϋρω καταςτϊςεισ (status) του παραςτατικού. 

2.8 Απόδοςη φόρου προςτιθεμένησ αξίασ κατά τη θέςη εμπορευμάτων ςε ανάλωςη ςτο εςωτερικό τησ 

χώρασ (άρθρο 22 ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςησ) 

Η απόδοςη του οφειλόμενου φόρου προςτιθεμϋνησ αξύασ κατϊ την ϋξοδο των εμπορευμϊτων από το 

καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ και τη θϋςη τουσ ςε ανϊλωςη ςτο εςωτερικό τησ χώρασ 

πραγματοποιεύται εφεξόσ με την υποβολό Δόλωςησ Ειδικού Φόρου Κατανϊλωςησ και Λοιπών Φορολογιών 

(ΔΕΦΚ) ανεξαρτότωσ του χαρακτόρα των εμπορευμϊτων (μη ενωςιακϊ ό εγχώρια) και του παραςτατικού με 

το οπούο εύχαν τεθεύ ςτο καθεςτώσ. Η ανωτϋρω τροποπούηςη προκρύθηκε για ςκοπούσ περαιτϋρω 

διευκόλυνςησ των οικονομικών φορϋων κατϊ τη διαδικαςύα διεκπεραύωςησ  των πληρωμών. 

Κατ΄εφαρμογό των ανωτϋρω, η υποβολό τησ ΔΕΦΚ ςτο ICISnet πραγματοποιεύται με τη ςυμπλόρωςη όλων 

των υποχρεωτικών πεδύων και του νϋου κωδικού παραςτατικού 69 (Δόλωςησ Τελωνειακόσ Αποθόκευςησ) 

ώςτε το εν λόγω παραςτατικό να δρομολογεύται χωρύσ περαιτϋρω διαδικαςύεσ για πληρωμό. 

Αναλυτικότερα,ςτα «Βαςικϊ Στοιχεύα» τησ ΔΕΦΚ, ςτην καρτϋλα «Θϋςεισ Δόλωςησ», ςτο πεδύο «Κωδικόσ 

Παραςτατικού», ϋχει δημιουργηθεύ η επιλογό «69 – Δόλωςη Τελωνειακόσ Αποθόκευςησ». Η νϋα επιλογό θα 

χρηςιμοποιεύται ςτισ ανωτϋρω περιπτώςεισ και μόνο και επιτρϋπει την εύςπραξη του ΦΠΑ χωρύσ την 

μεςολϊβηςη του τελωνεύου. 
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Πιο ςυγκεκριμϋνα, με τη χρόςη του Κωδικού Παραςτατικού 69 κατϊ την υποβολό τησ ΔΕΦΚ, το 

παραςτατικό δρομολογεύται αυτόματα εντόσ προκαθοριςμϋνου χρονικού ορύου - ςε κατϊςταςη «Υπό 

Πληρωμό» (ό «Οριςτικοποιημϋνη» ςτην περύπτωςη μηδενικόσ δαςμοφορολογικόσ επιβϊρυνςησ) . 

2.9 Διαδικαςία χορήγηςησ απαλλαγών ΥΠΑ κατά τη θέςη εμπορευμάτων ςε ανάλωςη ςτο εςωτερικό 

τησ χώρασ (άρθρο 22 ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςησ) 

Όπωσ εύναι γνωςτό η ϋξοδοσ εμπορευμϊτων από το καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ και η θϋςη τουσ ςε 

ανϊλωςη ςτο εςωτερικό τησ χώρασ δεν θύγει την εφαρμογό ιςχυουςών διατϊξεων απαλλαγόσ ΦΠΑ (π.χ 

παραδόςεισ αγαθών ςτο πλαύςιο ρυθμύςεων διπλωματικών ό προξενικών ςχϋςεων, Ευρωπαώκών ό Διεθνών 

Οργανιςμών, παραδόςεισ αγαθών ςτο πλαύςιο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, παραδόςεισ επενδυτικών 

αγαθών κ.λ.π). 

Για ςκοπούσ περαιτϋρω απλούςτευςησ τησ διαδικαςύασ, για τη χορόγηςη των απαλλαγών ΦΠΑ κατϊ την 

ϋξοδο των εμπορευμϊτων ςε ανϊλωςη απαιτεύται καταχώρηςη των εμπορευμϊτων ςτη λογιςτικό αποθόκησ 

με αναφορϊ των ςχετικών δικαιολογητικών απαλλαγόσ και υποβολό Δελτύου Εξόδου εμπορευμϊτων ςτο 

ICISnet από το Διαχειριςτό τησ αποθόκησ-κϊτοχο τησ ϊδειασ, με επιςυναπτόμενα τα δικαιολογητικϊ 

απαλλαγόσ μϋςω τησ ενϋργειασ «Αύτηςη με ςυνημμϋνα αρχεύα». Η διαδικαςύα χορόγηςησ των απαλλαγών 

ολοκληρώνεται χωρύσ περαιτϋρω τελωνειακϋσ διατυπώςεισ. 

2.10 Σήρηςη αρχείου τελωνειακών παραςτατικών (άρθρο 24 παρ.5 ΠΟΛ.1184/2018 απόφαςησ) 

Σημειώνεται ότι τα νϋα τελωνειακϊ παραςτατικϊ τηρούνται από τουσ Διαχειριςτϋσ των αποθηκών – 

κατόχουσ αδειών για χρονικό διϊςτημα δϋκα (10) ετών. Σε περύπτωςη μη εγκατεςτημϋνων ςτη χώρα μασ 

προςώπων (ειςαγωγϋων, πωλητών, αγοραςτών), αρχεύο των ανωτϋρω παραςτατικών που αποςτϋλλονται 

από τουσ Διαχειριςτϋσ των αποθηκών ςτα πρόςωπα αυτϊ ωσ δικαιολογητικϊ τησ απαλλαγόσ από το φόρο 

τηρούνται από τουσ τελωνειακούσ αντιπροςώπουσ αυτών. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Α.Δ.Ε 

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Τελωνεύα 

2. Τελωνειακϋσ Περιφϋρειεσ 

3. Ελεγκτικϋσ Υπηρεςύεσ Τελωνεύων (ΕΛ.Υ.Τ) 

4. Δ/νςη Στρατηγικόσ Τεχνολογιών Πληροφορικόσ (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ) τησ Γ.Δ.ΗΕΛ.Δ (για την ενημϋρωςη τησ 

Ηλεκτρονικόσ Βιβλιοθόκησ και του portal τησ Α.Α.Δ.Ε) (e-mail : siteadmin@aade.gr) 

5. Δ/νςη Επιχειρηςιακών Διαδικαςιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ), Υποδιεύθυνςη Β΄: Απαιτόςεων και Ελϋγχου Εφαρμογών 

Τελωνεύων (για την ανϊρτηςη ςτο portal του ICISnet)  

(e-mail: secr_icis@aade.gr) 

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφεύο Υπουργού Οικονομικών 

2. Γραφεύο Υφυπουργού Οικονομικών 

3. Υπηρεςύεσ Ερευνών και Διαςφϊλιςησ Δημοςύων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) 

4. Δ/νςη Εςωτερικού Ελϋγχου 

5. Κεντρικό Ένωςη Επιμελητηρύων (Κ.Ε.Ε) (με την παρϊκληςη για την ενημϋρωςη των μελών τουσ) 

6. Αποδϋκτεσ Πύνακα Η΄ 

7. Αποδϋκτεσ Πύνακα ΙΣΤ΄ 

8. Αποδϋκτεσ Πύνακα ΚΓ΄ 

mailto:siteadmin@aade.gr
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Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφεύο Διοικητό Α.Α.Δ.Ε κ. Γ. Πιτςιλό 

2. Αυτοτελϋσ Τμόμα Υποςτόριξησ Γεν. Δ/νςησ Τελωνεύων & Ε.Φ.Κ 

3. Αυτοτελϋσ Τμόμα Υποςτόριξησ Γεν. Δ/νςησ Φορολογικόσ Διούκηςησ 

4. Γεν. Δ/νςη Τελωνεύων & Ε.Φ.Κ : 

- Δ/νςη Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α 

- Δ/νςη Τελωνειακών Διαδικαςιών 

- Δ/νςη Στρατηγικόσ Τελωνειακών Ελϋγχων και Παραβϊςεων 

- Δ/νςη Δαςμολογικών Θεμϊτων, Ειδικών Καθεςτώτων και Απαλλαγών 

5. Γεν. Δ/νςη Φορολογικόσ Διούκηςησ : 

- Δ/νςη Εφαρμογόσ Έμμεςησ Φορολογύασ 

- Δ/νςη Ελϋγχων 

6. Γεν. Δ/νςη Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ : 

- Δ/νςη Επιχειρηςιακών Διαδικαςιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ), Υποδιεύθυνςη Β΄: Απαιτόςεων και Ελϋγχου 

Εφαρμογών Τελωνεύων 

- Δ/νςη Ανϊπτυξησ Τελωνειακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε) 

7. Δ/νςη Νομικόσ Υποςτόριξησ Α.Α.Δ.Ε 
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