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Θζμα: «Κοινοποίθςθ διατάξεων του Α’ μζρουσ «Ρυκμίςεισ για τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και
επιχειρθματικότθτασ, του άρκρου 1 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου: «Κατεπείγοντα μζτρα
την αντιμετώπιςη των ςυνεπειών του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τη ςτήριξη
κοινωνίασ και τησ επιχειρηματικότητασ και τη διαςφάλιςη τησ ομαλήσ λειτουργίασ τησ αγοράσ και
δημόςιασ διοίκηςησ.».

τθσ
για
τησ
τησ

χετ.: . Πράξθ νομοκετικοφ περιεχομζνου: Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του
κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και
τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.( ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020).
ε ςυνζχεια του ανωτζρω ςχετικοφ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Α’ μζρουσ τθσ
πράξθσ νομοκετικοφ περιεχομζνου (ΦΕΚ Α’ 68 , 20-03-2020), αναφορικά με τροποποίθςθ του
Παραρτιματοσ ΙΙΙ του ν. 2859/00, Κϊδικασ Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ. Ημερομθνία ζναρξθσ εφαρμογισ
των μζτρων του άρκρου 1, του Α μζρουσ είναι θ 20θ Μαρτίου 2020 και θ θμερομθνία λιξθσ θ 31θ
Δεκεμβρίου 2020.
Α. Αναφορικά με την νομοθεςία ΦΠΑ περί ςυντελεςτών (24%, 13% και 6%):
1.
φμφωνα με το άρκρο 98 τθσ κοινοτικισ οδθγίασ ΦΠΑ 2006/112, θ κζςπιςθ μειωμζνων
ςυντελεςτϊν ΦΠΑ είναι δυνθτικισ εφαρμογισ για τα Κράτθ Μζλθ και αφορά μόνο ςτισ κατθγορίεσ
αγακϊν που αναφζρονται ρθτά ςτο παράρτθμα ΙΙΙ τθσ Οδθγίασ. Βάςει του ιδίου άρκρου, τα κράτθ
μζλθ μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθ υνδυαςμζνθ Ονοματολογία για να οριοκετοφν επακριβϊσ
τθν οικεία κατθγορία των αγακϊν για τθν οποία εφαρμόηονται οι μειωμζνοι ςυντελεςτζσ φόρου
προςτικεμζνθσ αξίασ.
2.

Κατϋ εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων τθσ κοινοτικισ οδθγίασ ΦΠΑ, ςε εκνικό επίπεδο,
ςφμφωνα με το άρκρο 21 ςε ςυνδυαςμό με το Παράρτθμα ΙΙΙ του Ν. 2859/00 «Κϊδικασ ΦΠΑ», ο
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ςυντελεςτισ του ΦΠΑ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερα τοισ εκατό (24%) ςτθ φορολογθτζα αξία με
εξαίρεςθ τα αγακά που περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ του νόμου. το Παράρτθμα III του
Κϊδικα ΦΠΑ, τα εμπορεφματα που υπόκεινται ςε μειωμζνο ςυντελεςτι ΦΠΑ, προςδιορίηονται
πζραν τθσ περιγραφισ τουσ και με τθν αντίςτοιχθ δαςμολογικι κλάςθ (Δ.Κ) του Δαςμολογίου τθσ
Ε.Ε.
3.

Επιςθμαίνεται επιπλζον ότι, ο όροσ «ΕΧ» δίπλα από οριςμζνεσ δαςμολογικζσ κλάςεισ, ςθμαίνει ότι,
από τθν αναφερόμενθ δαςμολογικι κλάςθ, υπάγονται ςε ςυντελεςτι ΦΠΑ 6% αποκλειςτικά τα
προϊόντα που αναγράφονται ρθτά ςτθ ςυγκεκριμζνθ παράγραφο του Παραρτιματοσ ΙΙΙ του
Κϊδικα ΦΠΑ, και όχι ολόκλθρθ θ εν λόγω δαςμολογικι κλάςθ (θ οποία περιλαμβάνει και άλλα
είδθ που δεν υπάγονται ςε ςυντελεςτι ΦΠΑ 6%).

Β. Αναφορικά με τθ δαςμολογικι κατάταξθ των εμπορευμάτων
1. Η δαςμολογικι κατάταξθ των εμπορευμάτων πραγματοποιείται αποκλειςτικά με βάςθ τα
προβλεπόμενα ςτο Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ευρ. Ζνωςθσ *Κανονιςμόσ (ΕΟΚ) 2658/87, όπωσ
τροποποιικθκε από τον Κανονιςμό αρικμ.2019/1776 (υνδυαςμζνθ Ονοματολογία-.Ο. για το
ζτοσ 2020)+, τουσ Γενικοφσ Κανόνεσ ερμθνείασ αυτοφ κακϊσ και με τισ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ
τθσ υνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ (.Ο.) και του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Σελωνείων (Π.Ο.Σ.).
2. Σονίηεται ότι ςτο Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε. Ζνωςθσ τα προϊόντα περιγράφονται, ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ, με γενικοφσ οριςμοφσ και, για τον λόγο αυτό, απαιτείται θ αναλυτικι και κατά
περίπτωςθ εξζταςθ (case by case) του κακενόσ εξ’ αυτϊν (κάτι που ζχει τονιςτεί επανειλθμμζνα
από τθν Ε. Επιτροπι και ζχει καταγραφεί ςε αποφάςεισ του Δικαςτθρίου τθσ Ε. Ζνωςθσ), οφτωσ
ϊςτε να διενεργθκεί επιτυχϊσ και με αςφάλεια θ δαςμολογικι κατάταξθ αυτϊν.
Σροποποιήςεισ που επζρχονται ςτο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (2859/00) με την παρ. 1 και 2 του
άρθρου 1 του Α μζρουσ του ΠΝΠ (ΦΕΚ Α, 68/ 20/03/2020):
Κεφάλαιο Α. ΑΓΑΘΑ

-

Παράγραφοσ 50. το Παράρτημα ΙΙΙ προςτίθεται η παράγραφοσ 50 ςφμφωνα με τθν οποία οι
μάςκεσ προςταςίασ και τα γάντια για τθν ιατρικι (για τθν προςταςία από ιοφσ και τθν αποφυγι
μετάδοςθσ αςκενειϊν - νοςοκομειακι και ιδιωτικι χριςθ) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 και ΕΧ
6307), το ςαποφνι και άλλα παραςκευάςματα για τθν ατομικι υγιεινι των ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402,
τα αντιςθπτικά διαλφματα, αντιςθπτικά μαντιλάκια και άλλα αντιςθπτικά παραςκευάςματα των
ΔΚ 3307 ΕΧ, ΕΧ 3401, ΕΧ 2828, ΕΧ 3402, ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824, θ αικυλικι αλκοόλθ μετουςιωμζνθ
τθσ ΔΚ ΕΧ 2207, θ οποία προορίηεται ωσ πρϊτθ φλθ για τθν παραγωγι αντιςθπτικϊν και θ κακαρι
αικυλικι αλκοόλθ μθ μετουςιωμζνθ γεωργικισ προζλευςθσ με αλκοολικό τίτλο 95% τθσ ΔΚ ΕΧ
2207, θ οποία διατίκεται εμφιαλωμζνθ ςτθ λιανικι πϊλθςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 8 του ν.2969/01 (ΦΕΚ Α 281), μετατάςςονται ςτον ςυντελεςτι του
φόρου ζξι τοισ εκατό (6%), ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αναλυτικά ςασ γνωρίηουμε αναφορικά με τισ δαςμολογικζσ κλάςεισ (ΔΚ) που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 50:
α. Μάςκεσ προςταςίασ και γάντια για την ιατρική (για την προςταςία από ιοφσ και την αποφυγή
μετάδοςησ αςθενειών-νοςοκομειακή και ιδιωτική χρήςη) των ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 και ΕΧ 6307,
ςυντελεςτήσ ΦΠΑ 6%.
ΔΚ 3926: Όταν αποτελοφνται από πλαςτικζσ φλεσ,
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ΔΚ 4015: Όταν αποτελοφνται από καουτςοφκ βουλκανιςμζνο, μθ ςκλθρυμζνο,
ΔΚ 4818: Όταν αποτελοφνται από χαρτί,
ΔΚ 6307: Όταν αποτελοφνται από υφαντικζσ φλεσ.
Επιςθμαίνεται ότι, οι μάςκεσ και τα γάντια προςταςίασ που υπάγονται ςτισ προαναφερόμενεσ
δαςμολογικζσ κλάςεισ, μποροφν να είναι είτε μίασ χριςθσ είτε επαναλαμβανόμενων χριςεων.
Οι μάςκεσ και τα γάντια προςταςίασ που κατατάςςονται ςτισ προαναφερόμενεσ δαςμολογικζσ κλάςεισ,
υπάγονται ςτον υπερμειωμζνο ςυντελεςτι ΦΠΑ 6% εφόςον πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για ςκοποφσ
αποφυγισ μετάδοςθσ αςκενειϊν. υνεπϊσ οι μάςκεσ και τα γάντια για οικιακζσ εργαςίεσ, επαγγελματικζσ
χριςεισ, βιομθχανικζσ χριςεισ κλπ (πχ γάντια για χριςθ ςτθν κουηίνα, για τθν κθπουρικι, ι και τα
ςυνεργεία αυτοκινιτων κλπ.) εξακολουκοφν να υπάγονται ςε κανονικό ςυντελεςτι ΦΠΑ 24%.
β. αποφνι και άλλα παραςκευάςματα για την ατομική υγιεινή των ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402,
ςυντελεςτήσ ΦΠΑ 6%.
(ΔΚ) 3401:
Ο υπερμειωμζνοσ ςυντελεςτισ ΦΠΑ 6% εφαρμόηεται ςτα ακόλουκα προϊόντα τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ
αυτισ, που προορίηονται για τθν ατομικι υγιεινι:
- αποφνια, προϊόντα και παραςκευάςματα οργανικά που ενεργοφν πάνω ςτθν επιφανειακι τάςθ, ςε
ράβδουσ, ςε ςχιμα ςτρογγυλοφ ψωμιοφ, ςε τεμάχια ι είδθ ζκτυπα, και ειδικότερα:
- όλα τα κοινά ςαποφνια προςωπικοφ κακαριςμοφ και υγιεινισ κάκε τφπου, είτε ςε ςτζρεθ μορφι (π.χ.
ςε πλάκεσ) είτε ςε υγρι μορφι (π.χ. υγροςάπουνα, κρεμοςάπουνα).
- ειδικότερεσ κατθγορίεσ ςαπουνιϊν υγιεινισ, όπωσ τα απολυμαντικά ςαποφνια (π.χ. αυτά που
παρουςιάηονται ςε ςτερει μορφι και περιζχουν μικρζσ ποςότθτεσ φαινόλθσ, κρεόλθσ, ναφκόλθσ,
φορμαλδεΰδθ κ.λπ.), τα ςαποφνια γλυκερίνθσ, και τα ςαποφνια για ιατρικζσ χριςεισ (π.χ. αυτά που
περιζχουν βορικό οξφ, ςαλικυλικό οξφ, κείο, ςουλφοναμίδια ι άλλεσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ),
- χαρτί, βάτεσ, πιλιματα, και μθ υφαςμζνα υφάςματα, εμποτιςμζνα, επιχριςμζνα ι καλυμμζνα με
ςαποφνι ι απορρυπαντικά
- ςαποφνια ςε άλλεσ μορφζσ, όπωσ π.χ. ςε νιφάδεσ, ςε μορφι κόκκων ι ςκόνεσ
- προϊόντα και παραςκευάςματα οργανικά που ενεργοφν πάνω ςτθν επιφανειακι τάςθ που
προορίηονται για το πλφςιμο του δζρματοσ, με μορφι υγροφ ι κρζμασ, ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι
πϊλθςθ.
- αποςτειρωμζνα υγρά μαντθλάκια χωρίσ αλκοόλθ, εμποτιςμζνα με απιονιςμζνο νερό, που περιζχουν
απορρυπαντικό και άλλεσ κακαριςτικζσ ουςίεσ (τα υγρά μαντθλάκια που περιζχουν αλκοόλθ
υπάγονται ςτθ ΔΚ 3808 και επίςθσ υπάγονται ςε ΦΠΑ 6% - βλ. κατωτζρω).
Επιςθμαίνεται ότι, παραμζνουν ςτον κανονικό ςυντελεςτι ΦΠΑ 24% προϊόντα τθσ ΔΚ 3401 άλλα από τα
προαναφερόμενα, όπωσ π.χ. ςαποφνια λειαντικά, ςαποφνια ςτίλβωςθσ, ςαποφνια για βιομθχανικζσ
χριςεισ, ςαποφνια για ςκοποφσ αιςκθτικισ, δεδομζνου ότι δεν χρθςιμοποιοφνται για τθν ατομικι υγιεινι.

Δαςμολογική κλάςη (ΔΚ) 3402
Σα είδθ τθσ παροφςασ κλάςθσ που υπάγονται ςτον υπερμειωμζνο ςυντελεςτι ΦΠΑ 6%, είναι ειδικότερα
τα ακόλουκα:
- τα οργανικά παραςκευάςματα που ενεργοφν πάνω ςτθν επιφανειακι τάςθ που προορίηονται για
το πλφςιμο του δζρματοσ, με μορφι υγροφ ι κρζμασ, που δεν είναι ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι
πϊλθςθ. Σα προϊόντα αυτά όταν παρουςιάηονται ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ
κατατάςςονται, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω, ςτθ ΔΚ 3401.
- τα παραςκευάςματα τφπου “χλωρίνθσ” (τα οποία π.χ. αποτελοφνται από υποχλωριϊδθ ςυςτατικά,
μθ ιοντικά ταςιενεργά, λευκαντικοφσ παράγοντεσ, ςαποφνι, αρωματικζσ ουςίεσ κ.λπ.) κ.α.
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υνακόλουκα ςτον υπερμειωμζνο ςυντελεςτι ΦΠΑ 6% υπάγονται τα προϊόντα τθσ ΔΚ 3402 εφόςον
χρηςιμοποιοφνται για την ατομική υγιεινή του ανκρϊπου με ςτόχο τθν διατιρθςθ τθσ καλισ ατομικισ
κακαριότθτασ και τθν αποφυγι διάδοςθσ αςκενειϊν. Κατά ςυνζπεια, κάκε άλλο είδοσ τθσ ΔΚ 3402, που
δεν ανικει ςτα προαναφερόμενα, όπωσ είναι τα προϊόντα κακαριςμοφ επιφανειϊν και πατωμάτων,
απορρυπαντικά και άλλα παραςκευάςματα κακαριςμοφ ροφχων, απορρυπαντικά πιάτων και ςκευϊν
κουηίνασ, κλπ. εξακολουκεί να υπάγεται ςτον κανονικό ςυντελεςτι ΦΠΑ 24%.
γ. Αντιςηπτικά διαλφματα, αντιςηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντιςηπτικά παραςκευάςματα των, ΔΚ ΕΧ
3401, ΕΧ 2828, ΕΧ 3402, ΕΧ 3808, ΕΧ 3824 και ΕΧ 3307 , ςυντελεςτήσ ΦΠΑ 6%.
ΔΚ 2828:
Η παροφςα κλάςθ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, υδατικά διαλφματα υποχλωριϊδουσ νατρίου που
προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αναςτολι τθσ μικροβιακισ ανάπτυξθσ ςε υγρά. Ειδικότερα, ςε
ςυντελεςτι ΦΠΑ 6% υπάγονται:
- Σα υδατικά διαλφματα γνωςτά και ωσ εμπορικι χλωρίνθ (bleach, eau de Javel), που
χρθςιμοποιοφνται, μεταξφ άλλων, για τθν απολφμανςθ χϊρων ι τθν απολφμανςθ του νεροφ από
μικροβιακοφσ παράγοντεσ.
- Σα υδατικά διαλφματα που χρθςιμοποιοφνται μεταξφ άλλων ςτθν ιατρικι ωσ αντιςθπτικά
προϊόντα. Σα είδθ αυτά, με τθν πρόςμιξθ βορικοφ οξζοσ, είναι επίςθσ γνωςτά ωσ διαλφματα
Dakin.

ΔΚ 3808:
τθν παροφςα κλάςθ περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, τα απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που
παρουςιάηονται ςε μορφζσ ι ςυςκευαςίεσ για τθ λιανικι πϊλθςθ. Προϊόντα τθσ κλάςθσ αυτισ που
υπάγονται ςτον υπερμειωμζνο ςυντελεςτι ΦΠΑ 6% είναι τα ακόλουκα:
- τα αλκοολικά διαλφματα (π.χ. ιςοπροπυλικισ αλκοόλθσ) για τθν απολφμανςθ των χεριϊν που
περιζχουν γλυκερίνθ ι και άλλεσ ουςίεσ (π.χ. αλόθ). Σα είδθ αυτά μπορεί να παρουςιάηονται και
με μορφζσ ςπρζι, γζλθσ κ.λπ.
- Σα μαντθλάκια που διακζτουν αλκοόλθ (ιςοπροπυλικι αλκοόλθ) και ζχουν αντιςθπτικζσ και
απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ.
- Σα προϊόντα που ςτο εμπόριο διατίκενται ωσ “αλκοολοφχεσ λοςιόν” και αποτελοφνται, για
παράδειγμα, από μετουςιωμζνθ αλκοόλθ, νερό, γλυκερίνθ, φκαλικό διαικυλεςτζρα και
αρωματικζσ ουςίεσ.
- Απολυμαντικά προϊόντα που προορίηονται για τον κακαριςμό των χϊρων των νοςοκομείων ι των
ιατρικϊν εργαλείων.
Κάκε άλλο είδοσ τθσ ΔΚ 3808 που δεν εμπίπτει ςτα προαναφερόμενα, δθλαδι δεν χρθςιμοποιείται για
αντιςθπτικοφσ ι απολυμαντικοφσ ςκοποφσ, εξακολουκεί να υπάγεται ςτον κατά περίπτωςθ προβλεπόμενο
ςυντελεςτι ΦΠΑ.
Διευκρινίηεται ότι, οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 39 του Παραρτιματοσ ΙΙΙ του ν. 2859/00 παραμζνουν
ςε ιςχφ.
ΔΚ 3824:
ε ςυντελεςτι ΦΠΑ 6% υπάγονται αποκλειςτικά τα χθμικά προϊόντα τθσ κλάςθσ αυτισ που προορίηονται
να χρθςιμοποιθκοφν για ςκοποφσ αντιςθπτικοφσ ι απολυμαντικοφσ για τθν ατομικι υγιεινι, και δεν είναι
δυνατόν να καταταγοφν, ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά τουσ, ςε άλλθ δαςμολογικι κλάςθ όπωσ αυτζσ
που προαναφζρκθκαν.
ΔΚ 3307:
ε ςυντελεςτι ΦΠΑ 6% υπάγονται αποκλειςτικά και μόνο τυχόν προϊόντα τθσ κλάςθσ αυτισ που ζχουν
αντιςθπτικι δράςθ.

ΑΔΑ: ΩΩΣ246ΜΠ3Ζ-ΦΚΨ

ΔΚ ΕΧ 3401, και ΕΧ 3402:
Σα προϊόντα που περιλαμβάνονται, ωσ αναλφονται ανωτζρω ςτο ςτοιχείο β και τα οποία ζχουν
αντιςθπτικι δράςθ.

δ. Αιθυλική αλκοόλη τησ ΔΚ 2207, ςυντελεςτήσ ΦΠΑ 6%.
Ωςτόςο, για ςκοποφσ ΦΠΑ, ο υπερμειωμζνοσ ςυντελεςτισ 6% εφαρμόηεται μόνο ςτθν αλκοόλθ όπωσ αυτι
περιγράφεται ςτο κείμενο του νόμου, ιτοι
- ςτθ μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ που προορίηεται ωσ πρϊτθ φλθ για τθν παραγωγι
αντιςθπτικϊν, κακϊσ και
- ςτθν κακαρι, μθ μετουςιωμζνθ αικυλικι αλκοόλθ (κακαρό οινόπνευμα) γεωργικισ προζλευςθσ
με αλκοολικό τίτλο 95% θ οποία διατίκεται εμφιαλωμζνθ ςτθ λιανικι πϊλθςθ, για ατομικι υγιεινι
και προςταςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 8 του ν.2969/01 (ΦΕΚ Α
281) δθλαδι δεν περιλαμβάνει τα προθγοφμενα ςτάδια , πριν τθ λιανικι πϊλθςθ, ςυναλλαγισ.

Σζλοσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν το Κοινό Δαςμολόγιο τθσ Ε. Ζνωςθσ, ςτθ ςχετικι
ιςτοςελίδα τθσ Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ Ε. Ζνωςθσ, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ
Γ.ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Δ
2. Αποδζκτεσ Πίνακα Γϋ, πλθν του αρικμ. 2
3. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ
4. Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ
2. Αποδζκτεσ Πίνακα Βϋ
3. » »
ΙΒ
4. » »
Ηϋ
5. » »
ΙΓ
6. » »
ΙΕ
7. ΕΟΦ
8. Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΓΔΗΛΕΔ)

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ
2. Αυτοτελζσ τμιμα Τποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων και ΕΦΚ
3. Δ/νςθ ΕΦΚ και ΦΠΑ
4. ΔΔΘΕΚΑ

