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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ..........................................

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Σήμερα την .................... ημέρα ...............οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Τελωνειακοί Υπάλληλοι:
1. ...............................................
2. ...............................................
αποτελούντες την επιτροπή που συστάθηκε με την αριθ. Πρωτ. ....................... / ................. απόφαση του Διευθυντή του
Τελωνείου ....................................... και ύστερα από την με αριθμ. καταχώρησης .................................................... αίτηση
σύστασης και λειτουργίας Φορολογικής Αποθήκης της εταιρείας «...........................................................................................»,
μεταβήκαμε στις εγκαταστάσεις που θα λειτουργεί η φορολογική αποθήκη της ως άνω εταιρείας επί της οδού
.................................................................. προκειμένου να διαπιστώσουμε την καταλληλότητα του αιτούμενου χώρου για τη
χορήγηση της προβλεπόμενης με την αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017 / 02.08.2017 (ΦΕΚ 2745 Β΄) Απόφαση του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. άδειας Φορολογικής Αποθήκης.
Κατά την αυτοψία που διενεργήσαμε (Από τον έλεγχο) διαπιστώθηκαν τα εξής:

Α. Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού Προσώπου
Επωνυμία:

Α.Φ.Μ.:

Διεύθυνση Έδρας:

Δραστηριότητα:

Β. Στοιχεία Ελεγχόμενου Χώρου
Τοποθεσία αποθήκης

Διεύθυνση:
Κατηγορία Προϊόντων:

1.

2.

Γ. Ευρήματα / Παρατηρήσεις

Δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής ή
χρήσης του χώρου
· Επωνυμία κατόχου της
εγκατάστασης
· Τίτλος ιδιοκτησίας
· Συμφωνητικό μίσθωσης
· Παραχώρηση χρήσης
· Άλλα
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3.

4.

Εμβαδόν και λοιπά χαρακτηριστικά
της αποθήκης
· Ταύτιση του χώρου με το
τοπογραφικό διάγραμμα –
κάτοψη
· Διαρρύθμιση χώρου
· Ύπαρξη κατάλληλου ασφαλή και
στεγασμένου χώρου για τις
εργασίες των τελωνειακών
αρχών
· Μέσα αποθήκευσης προϊόντων
(π.χ. δεξαμενές, φιάλες, δοχεία
σωληνώσεις κλπ)
· Μηχανολογικός εξοπλισμός
ανάλογα με το προϊόν που
παράγεται ή αποθηκεύεται
(πχ.αποστακτήριο,
εμφιαλωτήριο, μηχανήματα
παραγωγής προϊόντων καπνού,
εγκατεστημένο σύστημα
εισροών εκροών)
· Άλλα

Υπάρχοντα όργανα μέτρησης &
ελέγχου
· Αλκοολόμετρα
· Θερμόμετρα
· Ογκομετρικοί πίνακες
· Πλάστιγγα ζύγισης
· Ογκομετρητές
· Άλλα

Επάρκεια φωτισμού
· φυσικός ή τεχνητός φωτισμός
· Παράθυρα
· Προστατευμένα φωτιστικά μέσα
· Άλλα

5.
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Μέτρα για την ασφάλεια του
χώρου
·
·
·
·
·
·
·
·

Πυροσβεστήρες
Ανιχνευτές καπνού
Σύστημα συναγερμού
Κάμερες παρακολούθησης
Υπηρεσίες φύλαξης (Security)
Πιστοποιητικά πυρασφάλειας
Κατάλληλη περίφραξη χώρου
Άλλα

6.

Δ. Οδηγίες ή συστάσεις που δόθηκαν κατά τη διενέργεια της αυτοψίας

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι ο εν λόγω χώρος πληροί τους όρους και της προϋποθέσεις για τη χορήγηση της κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 3 της αριθμ.ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017 / 02.08.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ άδειας
φορολογικής αποθήκης για την αποθήκευση ....................................... προϊόντων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

(Σφραγίδα/Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΛΚΟΟΛΗ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
ΠΟΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ &
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αιθυλική αλκοόλη

Ποσοστό επί
καταβληθέντος
ΕΦΚ
προηγούμενου
έτους

4%

Ελάχιστο όριο
(εγγύηση πάντα οικονομική)

Παραγωγή ή παραλαβή για επεξεργασία έως
10.000 λίτρα 14.000€

Ανώτατο ποσό
εγγύησης

180.000€

με προσαύξηση 7.000€ ανά 5.000 επιπλέον λίτρα
Αλκοολούχα Ποτά (εκτός από
ενδιάμεσα, κρασί και ποτά
παρασκευαζόμενα με
ζύμωση)

4%

Παραγωγή ή παραλαβή για επεξεργασία έως
10.000 λίτρα 14.000€

180.000€

με προσαύξηση 7.000€ ανά 5.000 λίτρα

η

Για επιχειρήσεις σε 1 λειτουργία υπό καθεστώς αναστολής απαιτείται εγγύηση 4% επί του ΕΦΚ που αναλογεί στα
προϊόντα που κατά δήλωση του επιτηδευματία θα παραχθούν ή θα μεταποιηθούν κατά το 1ο έτος υπαγωγής σε καθεστώς
αναστολής με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 70.000€
Ενδιάμεσα προϊόντα

4%

7.000€

----

η

Για επιχειρήσεις σε 1 λειτουργία υπό καθεστώς αναστολής απαιτείται εγγύηση 4% επί του ΕΦΚ που αναλογεί στα
προϊόντα που κατά δήλωση του επιτηδευματία θα παραχθούν ή θα μεταποιηθούν κατά το 1ο έτος υπαγωγής σε καθεστώς
αναστολής με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 10.000€

40.000€
με προσαύξηση 1.000€ ανά 100.000 επιπλέον
λίτρα
η
Για επιχειρήσεις σε 1 λειτουργία υπό καθεστώς αναστολής απαιτείται εγγύηση 4% επί του ΕΦΚ που αναλογεί στα
προϊόντα που κατά δήλωση του επιτηδευματία θα παραχθούν ή θα μεταποιηθούν κατά το 1ο έτος υπαγωγής σε καθεστώς
αναστολής με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 3.000€
Κρασί

Ποτά παρασκευαζόμενα με
ζύμωση

4%

Παραγωγή έως 100.000 λίτρα τελικού προϊόντος
1000€

4%

Παραγωγή έως 100.000 λίτρα τελικού προϊόντος
1000€

40.000€

με προσαύξηση 1.000€ ανά 100.000 επιπλέον
λίτρα
η
Για επιχειρήσεις σε 1 λειτουργία υπό καθεστώς αναστολής απαιτείται εγγύηση 4% επί του ΕΦΚ που αναλογεί στα προϊόντα
που κατά δήλωση του επιτηδευματία θα παραχθούν ή θα μεταποιηθούν κατά το 1ο έτος υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής
με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 3.000€
(εκτός από κρασί και μπύρα)

Είδη διατροφής

Χωρίς ελάχιστο όριο
----

Η Εγγύηση πρέπει να καλύπτει τον ΕΦΚ που
αναλογεί στην αιθυλική αλκοόλη η οποία
εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς αναστολής
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Οίνοι κωδικού Σ.Ο. 2204 &
προϊόντα κωδικού Σ.Ο. 2206
που παραλαμβάνονται προς
οξοποίηση

4%

Παραγωγή έως 100.000 λίτρα τελικού προϊόντος
1000€

20.000€

με προσαύξηση 1.000€ ανά 100.000 επιπλέον
λίτρα

η

Για επιχειρήσεις σε 1 λειτουργία απαιτείται εγγύηση 4% επί του ΕΦΚ που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του
επιτηδευματία θα παραχθούν ή θα μεταποιηθούν κατά το 1ο έτος υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής με ελάχιστο όριο
οικονομικής εγγύησης τις 3.000€

4%

Ζύθος

Χωρίς ανώτατο
όριο

Χωρίς ελάχιστο όριο

η

Για επιχειρήσεις σε 1 λειτουργία απαιτείται εγγύηση 4% επί του ΕΦΚ που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του
επιτηδευματία θα παραχθούν ή θα μεταποιηθούν κατά το 1ο έτος υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής με ελάχιστο όριο
οικονομικής εγγύησης τις 20.000€

ΑΛΚΟΟΛΗ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
ΚΑΤΟΧΗ

Αιθυλική αλκοόλη

Αλκοολούχα Ποτά (εκτός από
ενδιάμεσα, κρασί και ποτά
παρασκευαζόμενα με ζύμωση)
Ενδιάμεσα προϊόντα

Κρασί

Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση
(εκτός από κρασί και μπύρα)

Ποσοστό επί καταβληθέντος
ΕΦΚ προηγούμενου έτους

Ελάχιστο όριο
(εγγύηση πάντα
οικονομική)

Ανώτατο
ποσό
εγγύησης

15%

470.000€

(7% οικονομική και 8% άλλης
μορφής εγγύηση)

(μειώνεται σε 235.000€
εφόσον οι χώροι
σφραγίζονται από την
τελωνειακή αρχή)

----

180.000€

----

(7% οικονομική και 8% άλλης
μορφής εγγύηση)
15%

35.000€

----

(7% οικονομική και 8% άλλης
μορφής εγγύηση)

5.000€

15%
(7% οικονομική και 8% άλλης
μορφής εγγύηση)
15%

----

15%
(7% οικονομική και 8% άλλης
μορφής εγγύηση)
15%

5.000€

----

(7% οικονομική και 8% άλλης
47.000€
---μορφής εγγύηση)
η
Στην περίπτωση επιχειρήσεων σε 1 λειτουργία υπό καθεστώς αναστολής με αποκλειστική δραστηριότητα την κατοχή
(εμπορία) προϊόντων ΕΦΚ, ισχύουν ανά κατηγορία τα ανωτέρω ελάχιστα όρια εγγύησης.

Ζύθος
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, & ΚΑΤΟΧΗΣ
ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

η

Για επιχ/σεις σε 1 λειτουργία

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΗΣ
ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗ

8% του καταβληθέντος κατά το
προηγούμενο έτος συν. ποσού
ΕΦΚ.

235.000 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΙΟΜΗΧ.ΚΑΠΝΩΝ

8% του καταβληθέντος κατά το
προηγούμενο έτος συν. ποσού
ΕΦΚ.

20.000 €

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΤΟΧOY ΚΑΠΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

8% του καταβληθέντος κατά το
προηγούμενο έτος συν .ποσού
ΕΦΚ.

235.000 €

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΙΟΜΗΧ.ΚΑΠΝΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΤΟΧOY ΚΑΠΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
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8% του ΕΦΚ που αναλογεί στα
προϊόντα που κατά δήλωση
του ενδιαφερόμενου θα
παραχθούν ή θα μεταποιηθούν
στο πρώτο έτος άσκησης της
δραστηριότητας του
8% του ΕΦΚ που αναλογεί στα
προϊόντα που κατά δήλωση
του ενδιαφερόμενου θα
παραχθούν ή θα μεταποιηθούν
στο πρώτο έτος άσκησης της
δραστηριότητας του

235.000 €

20.000 €

235.000 €
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ποσοστό επί του συνολικού
καταβληθέντος ΕΦΚ του
προηγούμενου έτους

Ποσοστό ΕΦΚ που αναλογεί
στα διακινηθέντα κατά το
προηγούμενο έτους προϊόντα

Ελάχιστο Όριο Εγγύησης

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(ΠΛΗΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ)

Παραγωγός ή μεταποιητής που
παραλαμβάνει έτοιμα προϊόντα
με σκοπό την εμπορία παρέχει
ελάχιστο όριο εγγύησης
235.000€

4%

4%
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Παραγωγός ή μεταποιητής που
παραλαμβάνει έτοιμα προϊόντα
με σκοπό την εμπορία παρέχει
ελάχιστο όριο εγγύησης
235.000€

4%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
–ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Για επιχ/σεις σε 1
λειτουργία

η

επί του ΕΦΚ που αναλογεί
στα προϊόντα που κατά
δήλωση του ενδιαφερομένου
θα παραχθούν ή
ο
μεταποιηθούν κατά το 1 έτος
άσκησης δραστηριότητας

ΚΑΤΟΧΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(ΠΛΗΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ)

4%

235.000 €

(2% οικονομική και 2% άλλης
μορφής)

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

4%

20.000 €

(2% οικονομική και 2% άλλης
μορφής)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Για επιχ/σεις σε 1
λειτουργία

235.000 €

η

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Για επιχ/σεις σε 1
λειτουργία

20.000 €
η

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ,ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΕ
ΚΩΔΙΚΟ Σ.Ο. 38111100,
38111190, 38111900,
38119000

4%

10.000€
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΕ
ΚΩΔΙΚΟ Σ.Ο. 38111100,
38111190, 38111900,
38119000
Για επιχ/σεις σε 1
λειτουργία

η

4%

10.000€

επί του ΕΦΚ που αναλογεί
στα προϊόντα που κατά
δήλωση του ενδιαφερομένου
θα παραχθούν ή
μεταποιηθούν, διακινηθούν
υπό καθεστώς αναστολής ή
εξαχθούν και προορίζονται να
διατεθούν ή
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα
θέρμανσης ή κίνησης

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΑΤΟΧΗΣ

ΑΕΟ (εφόσον αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκείς
πόρους ως προς το ποσό που δεν καλύπτεται από
την παρεχόμενη εγγύηση)

50% (μείωση κατά 50%)

Εγκεκριμένος Αποθηκευτής που πληροί τα
κριτήρια φερεγγυότητας της παρ. 4 του άρθρου 13
της ΔΕΦΚΦ111601ΕΞ2017/31.08.2017

70% (μείωση κατά 30%)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
Ως εγγύηση διακίνησης δύναται να χρησιμοποιείται η εγγύηση του Εγκεκριμένου Αποθηκευτή (Εγγύηση Παραγωγής – Μεταποίησης –
Κατοχής) ή να παρέχεται πάγια (8% επί του συνολικά αναλογούντος ΕΦΚ σε προϊόντα που εξήχθησαν ή διακινήθηκαν υπό καθεστώς
αναστολής σε άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ ή στο εσωτερικό της χώρας κατά το προηγούμενο έτος) ή μεμονωμένη εγγύηση διακίνησης
Α. ΠΑΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ

Ποσοστό Κάλυψης ΕΦΚ προϊόντων μεμονωμένης διακίνησης

ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ή ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ e-ΔΕ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ

Συνήθης περίπτωση εγκεκριμένου
αποθηκευτή

100%

100%

100%

70%

100%

70%

ΑΕΟ
(α. όταν έχει λάβει μείωση και στην
εγγύηση αποθήκευσης την οποία
χρησιμοποιεί και ως εγγύηση
διακίνησης –
β. με έγκριση για ΑΕΟ που
απαλλάσσεται από εγγύηση κατοχής
για φορολογική αποθήκη με διαρκή
τελωνειακή παρουσία εφόσον
αποδείξει επάρκεια πόρων για την
κάλυψη του μη καλυπτόμενου με
την εγγύηση ποσού)
Εγκεκριμένος Αποθηκευτής που
πληροί τα κριτήρια φερεγγυότητας
της παρ. 4 του άρθρου 13 της
ΔΕΦΚΦ111601ΕΞ2017/31.08.2017
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Ποσοστό Κάλυψης συνολικού
ΕΦΚ εκκρεμών διακινήσεων
(σε κάθε περίπτωση
διακίνησης)

75%

50%

75%

ΑΔΑ: ΩΖ4Ψ46ΜΠ3Ζ-Υ99

Β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ

Ποσοστό Κάλυψης ΕΦΚ προϊόντων μεμονωμένης διακίνησης

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Α. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ή ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ e-ΔΕ

Β. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Συνήθης περίπτωση εγκεκριμένου
αποθηκευτή

100%

100%

100%

70%

100%

70%

ΑΕΟ
Εγκεκριμένος Αποθηκευτής που
πληροί τα κριτήρια φερεγγυότητας
της παρ. 4 του άρθρου 13 της
ΔΕΦΚΦ111601ΕΞ2017/31.08.2017
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