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Κζμα: «Οδθγίεσ εφαρμογισ τθσ αρικμ. ΔΕΨΚΨ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 Απόφαςθσ Υφυπουργοφ 
Οικονομικϊν και τθσ αρικμ. ΔΕΨΚΨ 1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.». 
Σχετ.: α) H αρικμ. πρωτ. ΔΕΨΚΨΑ1122024ΕΞ 2017/11.08.2017 Εγκφκλιοσ Διαταγι Διοικθτι ΑΑΔΕ. 
            β) Θ αρικμ. ΔΕΨΚΨ1116596ΕΞ2017/02.08.2017 Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. «Κακοριςμόσ όρων και  
                 προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ, τθν παρακολοφκθςθ και τθ   
                 λειτουργία αυτισ». 
            γ) Θ αρικμ. ΔΕΨΚΨ1116601ΕΞ2017/31.07.2017 ΑΥΟ «Κακοριςμόσ όρων και προχποκζςεων για τθ  
                 χοριγθςθ άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι προϊόντων υποκείμενων ςε Ειδικό Ψόρο Κατανάλωςθσ». 
 

Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω  α) ςχετικισ με τθν οποία κοινοποιικθκαν οι ανωτζρω β) και γ) ςχετικζσ 

Αποφάςεισ, παρζχονται με τθν παροφςα περαιτζρω οδθγίεσ προκειμζνου για τθν ορκι και ομοιόμορφθ 

εφαρμογι τουσ.  

Με τισ προβλζψεισ των εν κζματι Αποφάςεων επζρχονται αλλαγζσ ςτο κανονιςτικό πλαίςιο που ίςχυε με 

τισ καταργοφμενεσ εξ αυτϊν Ψ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ και Ψ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ, οι οποίεσ 

αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ και απλοφςτευςθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ των αδειϊν του εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι και τθσ φορολογικισ αποκικθσ κακϊσ και ςτον εκςυγχρονιςμό του κανονιςτικοφ πλαιςίου 

παρακολοφκθςθσ των φορολογικϊν αποκθκϊν προςαρμοηόμενο ςτισ νζεσ απαιτιςεισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ανάγκεσ τθσ αγοράσ αλλά και του νζου ρόλου τθσ τελωνειακισ υπθρεςίασ. Ειδικότερα, προβλζπονται νζεσ 

ρυκμίςεισ αναφορικά με τθ διαδικαςία χοριγθςθσ των αδειϊν εγκεκριμζνου αποκθκευτι και φορολογικισ 

αποκικθσ κακϊσ και τθ δυνατότθτα παροχισ μειωμζνων εγγυιςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ κριτιρια 

φερεγγυότθτασ και οικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων. Επιπλζον, κακορίηονται οι όροι και οι 

προχποκζςεισ για τθ λειτουργία των γενικϊν φορολογικϊν αποκθκϊν, ανταποκρινόμενοι ςτισ ανάγκεσ τθσ 

αγοράσ για τον εκςυγχρονιςμό του ςχετικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου, θ ζναρξθ λειτουργίασ των οποίων κα 

δφναται να πραγματοποιθκεί με τθν  μθχανογραφικι τουσ υλοποίθςθ ςτο ICISnet, οπότε κα δοκοφν λεπτομερείσ 

οδθγίεσ. Ρροσ διευκόλυνςι ςασ, ακολουκοφν κεματικά διευκρινιςεισ κι επεξθγιςεισ επί των νζων ρυκμίςεων 

αλλά κι επιςθμάνςεισ αναφορικά με τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που επιφζρει θ εφαρμογι τουσ. 
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Α. ΕΚΔΟΣΘ ΑΔΕΛΩΝ ΦΟΟΛΟΓΛΚΩΝ ΑΡΟΚΘΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟΥ ΑΡΟΚΘΚΕΥΤΘ, ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 

ΦΟΟΛΟΓΛΚΩΝ ΑΡΟΚΘΚΩΝ, ΕΡΟΡΤΕΛΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
1. Αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ  
Σχετ.διατάξεισ: άρκρο 3 τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-7-2017 & άρκρα 2& 6 τθσ αρικμ.  ΔΕΦΚΦ 

1116596 ΕΞ2017/2-8-2017 

Οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ υποβάλλονται τα αιτιματα ζκδοςθσ των ςχετικϊν Αδειϊν και 

από τισ οποίεσ παρακολουκείται θ τιρθςθ των ςχετικϊν όρων υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ αναςτολισ φορολογικισ 

αποκικθσ εξακολουκοφν εν γζνει να κακορίηονται με βάςθ τθν ζδρα του αποκθκευτι προκειμζνου για τθν 

ζκδοςθ τθσ Άδειασ Εγκεκριμζνου Αποκθκευτι και αντίςτοιχα τον τόπο όπου βρίςκονται οι εγκαταςτάςεισ κάκε 

φορολογικισ αποκικθσ για τθν Άδεια Ψορολογικισ Αποκικθσ.  

Στθν περιφερειακι ενότθτα Ρειραιά του νομοφ Αττικισ και ςτον νομό Κες/νίκθσ όπου λειτουργοφν 

περιςςότερα του ενόσ τελωνεία, παραμζνει θ κακϋφλθν αρμοδιότθτα των τελωνείων, όπωσ ίςχυε με τισ 

καταργοφμενεσ αποφάςεισ.  

Ειδικότερα, για νομό Αττικισ, τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ με ζδρα τον Ρειραιά:  

 Για τισ φορολογικζσ αποκικεσ ενεργειακϊν προϊόντων και τισ φορολογικζσ αποκικεσ εφοδιαςτϊν των εν 

λόγω προϊόντων αρμόδιο είναι το Δϋ Τελωνείο Επίβλεψθσ Συγκροτθμάτων (ΤΕΣ) Ρειραιά.  

 Για τισ φορολογικζσ αποκικεσ αικυλικισ αλκοόλθσ – αλκοολοφχων ποτϊν και βιομθχανοποιθμζνων 

καπνϊν και για τισ φορολογικζσ αποκικεσ εφοδιαςτϊν των εν λόγω προϊόντων, αρμόδιο είναι το Α’ 

Τελωνείο Ειςαγωγισ, ΕΨΚ & Εφοδίων Ρειραιά. 

Αντίςτοιχα, για το Νομό Κεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ: 

 Για τισ φορολογικζσ αποκικεσ ενεργειακϊν προϊόντων και τισ φορολογικζσ αποκικεσ εφοδιαςτϊν 

ενεργειακϊν προϊόντων αρμόδιο είναι το Γϋ Τελωνείο ΕΨΚ Κεςςαλονίκθσ.  

 Για τισ φορολογικζσ αποκικεσ αικυλικισ αλκοόλθσ–αλκοολοφχων ποτϊν και βιομθχανοποιθμζνων 

καπνϊν αρμόδιο είναι το Γϋ Τελωνείο ΕΨΚ Κεςςαλονίκθσ.  

 Για τισ φορολογικζσ αποκικεσ εφοδιαςτϊν βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν και αικυλικισ αλκοόλθσ–

αλκοολοφχων ποτϊν είναι ςτο Αϋ Τελωνείο Ειςαγωγϊν –Εξαγωγϊν.  

Τζλοσ, ςτισ περιπτϊςεισ που λειτουργεί μια φορολογικι αποκικθ  εντόσ χϊρου Ελεφκερθσ Ηϊνθσ ωσ 

αρμόδιο κακορίηεται το τελωνείο ελζγχου τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ.  

2. Υποβολι αίτθςθσ – δικαιολογθτικά  

Σχετ. διατάξεισ: άρκρο 4 τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-7-2017   & άρκρο 3 τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 

1116596 ΕΞ2017/2-8-2017 

Με τισ ρυκμίςεισ που επιλκαν με τισ νζεσ αποφάςεισ, αφενόσ κακορίηονται με ςαφινεια τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που πρζπει να υποβάλλονται ςτθν εκάςτοτε αρμόδια τελωνειακι αρχι και 

αφετζρου τα ενδιαφερόμενα πρόςωπα προςκομίηουν τθν πλειονότθτα των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ςε 

μία υπθρεςία, ιτοι ςτθν τελωνειακι αρχι ζκδοςθσ τθσ άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι, από όπου, κατόπιν 

ελζγχου πλιρωςθσ των απαιτοφμενων προχποκζςεων και  εφόςον κρίνεται αναγκαίο, αποςτζλλονται ςτο 

αρμόδιο τελωνείο για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ. Με τον τρόπο αυτό, απλουςτεφεται θ 

διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ και εγκεκριμζνου αποκθκευτι, επζρχεται μείωςθ του 

διοικθτικοφ κόςτουσ των τελωνειακϊν αρχϊν κακόςον τα δικαιολογθτικά ελζγχονται από μία υπθρεςία, χωρίσ 
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να απαιτείται επανζλεγχοσ αυτϊν και επιπλζον μείωςθ του κόςτουσ ζκδοςθσ των αδειϊν και βελτίωςθ των 

παρεχομζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ μζςω τθσ αποφυγισ αναίτιασ γραφειοκρατίασ. 

Ριο αναλυτικά, θ αίτθςθ για τθν ζκδοςθ Άδειασ Εγκεκριμζνου Αποκθκευτι υποβάλλεται ταυτόχρονα με 

τθν αίτθςθ για τθν ζκδοςθ Άδειασ Ψορολογικισ Αποκικθσ, ωσ εκ τοφτου ο ενδιαφερόμενοσ υποχρεοφται να 

προςκομίςει ςτο τελωνείο ελζγχου τθσ φορολογικισ αποκικθσ μόνον τα ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ τθσ 

φορολογικισ αποκικθσ δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 3 τθσ β) ςχετικισ 

Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., ενϊ τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ γ) ςχετικισ ΑΥΟ που αφοροφν 

ςτισ προχποκζςεισ οι οποίεσ πρζπει να πλθροφνται ςτο πρόςωπο του αιτοφντοσ, κατατίκενται πλζον μόνον ςτθν 

αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ Άδειασ Εγκεκριμζνου Αποκθκευτι τελωνειακι αρχι. Ειδικότερα, θ αρμόδια για τθν 

ζκδοςθ τθσ άδειασ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι αρχι, αρχικά ελζγχει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά, και 

εφόςον διαπιςτϊςει ότι πλθροφνται ςτο πρόςωπο του αιτοφντοσ οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ Άδειασ 

Εγκεκριμζνου Αποκθκευτι, προβαίνει ςτθν ενθμζρωςθ του αρμόδιου για τθν ζκδοςθ τθσ Άδειασ Ψορολογικισ 

Αποκικθσ τελωνείου προκειμζνου αυτό να προχωριςει ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, διαβιβάηοντασ παράλλθλα 

ςτο εν λόγω τελωνείο τα δικαιολογθτικά που κρίνονται απαραίτθτα για τον ζλεγχο των προχποκζςεων ζκδοςθσ 

τθσ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται επανζλεγχοσ των ωσ άνω 

δικαιολογθτικϊν από το τελωνείο ελζγχου τθσ φορολογικισ αποκικθσ. Επιςθμαίνεται ότι θ άδεια φορολογικισ 

αποκικθσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ενεργοποίθςθ τθσ άδειασ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι.  

Στο άρκρο 4 τθσ γ) ςχετικισ ΑΥΟ αποςαφθνίηονται τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ζκδοςθσ Άδειασ 

Εγκεκριμζνου Αποκθκευτι τα οποία προςκομίηονται ςτισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ με τθν υποβολι τθσ 

ςχετικισ θλεκτρονικισ αίτθςθσ. Αντίςτοιχα, ςτο άρκρο 3 τθσ β) ςχετικισ Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ κακορίηονται 

αναλυτικά τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ςτο εκάςτοτε τελωνείο ελζγχου αναφορικά με τισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ φορολογικισ αποκικθσ, βάςει των οποίων διενεργείται θ αυτοψία του χϊρου. Εξ’ αυτϊν, όςα 

εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ περί αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ δικαιολογθτικϊν (αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου, 

φορολογικι ενθμερότθτα, πιςτοποιθτικό περί μθ πτϊχευςθσ, καταςτατικά ζγγραφα εταιρειϊν κ.λ.π.) κα 

αναηθτοφνται από τισ ίδιεσ τισ τελωνειακζσ αρχζσ, εκτόσ αν ζχουν ιδθ προςκομιςτεί αυτοβοφλωσ από τον 

αιτοφντα.  

   Επιπλζον, ςθμειϊνεται ότι θ προβλεπόμενθ εγγφθςθ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ του εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι και τθν ενεργοποίθςθ αυτισ ςτο Icisnet, προςκομίηεται μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των 

λοιπϊν δικαιολογθτικϊν για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, μετά τθ χοριγθςθ των ςχετικϊν αδειϊν Εγκεκριμζνου Αποκθκευτι και Ψορολογικισ 

Αποκικθσ, ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν αρμόδια αρχι για οποιαδιποτε 

μεταβολι ωσ προσ τα δεδομζνα, με βάςθ τα οποία αυτζσ χορθγικθκαν, να προςκομίηει εκ νζου τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά, εφόςον απαιτείται, κακϊσ και να παρζχει τυχόν πρόςκετα διαςφαλιςτικά μζτρα. Ταυτόχρονα, 

εφόςον θ μεταβολι αφορά ςτα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 5 τθσ β) ςχετικισ Απόφαςθσ 

Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 5 τθσ γ) ςχετικισ ΑΥΟ, ο αποκθκευτισ οφείλει να υποβάλει 

θλεκτρονικά αίτθςθ τροποποίθςθσ τθσ ςχετικισ αδείασ. 

Σθμειϊνεται ότι οι άδειεσ Ψορολογικισ αποκικθσ και εγκεκριμζνου αποκθκευτι εκδίδονται πλζον ςε δφο 

μόνο αντίτυπα, εκ των οποίων το ζνα παραδίδεται ςτον ενδιαφερόμενο και το άλλο παραμζνει ςτο φάκελο τθσ 

αρμόδιασ τελωνειακισ αρχισ ζκδοςισ τουσ. Ωσ εκ τοφτου δεν απαιτείται πλζον θ κοινοποίθςθ των αντιτφπων 

των αδειϊν Ψορολογικισ αποκικθσ και εγκεκριμζνου αποκθκευτι προσ τθ Διεφκυνςθ ΕΨΚ και ΨΡΑ και ςτισ 

λοιπζσ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ, που προβλζπονταν και αποςτζλλονταν ςφμφωνα με τισ καταργοφμενεσ 

Ψ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ και Ψ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ. 
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3. Διενζργεια Αυτοψίασ  

Σχετ. διατάξεισ: άρκρο 3, άρκρο 9 παρ.3 &  άρκρο 10 παρ.1 τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2-8-2017 

 Με τισ νζεσ ρυκμίςεισ, αποτυπϊνεται με ςαφινεια το αντικείμενο του ελζγχου που πρζπει να 

διενεργείται ςτο ςτάδιο τθσ αυτοψίασ ςτον χϊρο τθσ φορολογικισ αποκικθσ.  Ωσ βαςικι προχπόκεςθ για τθν 

ζκδοςθ τθσ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ παραμζνει θ διενζργεια αυτοψίασ και θ ςφνταξθ ζκκεςθσ 

καταλλθλότθτασ από διμελι επιτροπι του τελωνείου ελζγχου προκειμζνου να ταυτοποιθκεί ο χϊροσ και να 

ελεγχκεί εάν θ εγκατάςταςθ πλθροί τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτθν περ. Β, παρ. 2 του άρκρου 3 τθσ β) 

ςχετικισ.  

Θ αυτοψία του χϊρου ςυνίςταται, μεταξφ άλλων, ςτον ζλεγχο του χϊρου προκειμζνου να διαπιςτωκεί 

αν ταυτίηεται με αυτόν που αποτυπϊνεται ςτο ςχετικό τοπογραφικό διάγραμμα-κάτοψθ, αν υπάρχει κατάλλθλοσ 

και επαρκισ φωτιςμόσ ςε όλα τα ςθμεία του χϊρου κακϊσ και αν είναι επαρκι τα μζτρα που ζχουν λθφκεί για 

τθν αςφάλεια του χϊρου όπωσ, αςφαλζσ κλείδωμα, φπαρξθ ςυναγερμοφ, κατάλλθλθ περίφραξθ του χϊρου κλπ.   

Σθμειϊνεται ότι εφεξισ δεν απαιτείται θ διενζργεια αυτοψίασ κατά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ ςε δφο 

περιπτϊςεισ, κακόςον ζχει ιδθ διενεργθκεί αυτοψία ςε προγενζςτερο ςτάδιο:  

α) όταν χορθγείται άδεια φορολογικισ αποκικθσ ςε οινοπνευματοποιοφσ Αϋ ι Β’ κατθγορίασ, ποτοποιοφσ, 

αποςταγματοποιοφσ και λοιποφσ επιτθδευματίεσ – κατόχουσ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ του άρκρου 6 του 

ν.2969/01, εφόςον από τθ ςχετικι βεβαίωςθ που χορθγείται από τθν αρμόδια χθμικι υπθρεςία για τθν ζκδοςθ 

τθσ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του εν λόγω άρκρου, προκφπτει ότι πλθροφνται οι 

απαιτοφμενοι όροι για τθ λειτουργία τθσ φορολογικισ αποκικθσ, οι οποίοι κα επιβεβαιϊνονταν με τθ 

διενζργεια αυτοψίασ από το τελωνείο ελζγχου,  

β) όταν ςτο πλαίςιο ζγκριςθσ ςυναποκικευςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 9, εξετάηεται αίτθςθ για τθ 

χοριγθςθ ατομικισ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ εντόσ χϊρου που ζχει ιδθ αναγνωριςτεί και λειτουργεί ωσ 

ατομικι φορολογικι αποκικθ άλλου εγκεκριμζνου αποκθκευτι. 

Επιπλζον, μία φορά ετθςίωσ, ςτο πλαίςιο του ετιςιου ελζγχου τθσ φορολογικισ αποκικθσ που 

διενεργείται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 10 τθσ β) ςχετικισ Απόφαςθσ, πραγματοποιείται και 

επανζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι εξακολουκοφν να πλθροφνται οι ωσ άνω όροι 

και οι προχποκζςεισ που ελζγχκθκαν κατά τθ διενζργεια αυτοψίασ και επί των οποίων βαςίςτθκε θ ζκδοςθ τθσ 

Άδειασ Ψορολογικισ Αποκικθσ. Ο εν λόγω επανζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων διενεργείται και για τισ 

εγκαταςτάςεισ των ωσ άνω επιτθδευματιϊν του άρκρου 6 του ν.2969/01 ακόμθ κι αν ςφμφωνα με τα ανωτζρω 

δεν πραγματοποιικθκε αυτοψία για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ. 

Με τθν παροφςα κοινοποιείται υπόδειγμα ζκκεςθσ καταλλθλότθτασ (Ραράρτθμα Λ), θ οποία πρζπει να 

ςυντάςςεται ςε κάκε περίπτωςθ κατόπιν τθσ διενζργειασ τθσ αυτοψίασ ςτο χϊρο τθσ φορολογικισ αποκικθσ. Το 

εν λόγω υπόδειγμα δφναται να προςαρμόηεται αναλόγωσ τθσ κατθγορίασ των προϊόντων και τθσ ιδιαιτερότθτασ 

κάκε εγκατάςταςθσ.  

 

4. Είδθ φορολογικϊν αποκθκϊν  

Σχετ. διατάξεισ: άρκρο 4 τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ1116596 ΕΞ2017/2-8-2017  

Με τισ εν κζματι Αποφάςεισ παραμζνουν οι βαςικοί τφποι φορολογικϊν αποκθκϊν όπωσ προβλζπονταν 

από τισ καταργοφμενεσ Ψ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ και Ψ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ και επεξθγοφνται 

περαιτζρω οι ζννοιεσ τθσ ατομικισ και τθσ γενικισ αποκικθσ. Επίςθσ, ωσ ειδικζσ αποκικεσ χαρακτθρίηονται 

πλζον μόνον: α) προκειμζνου για ενεργειακά προϊόντα, τα δεξαμενόπλοια ςλζπια με μζγιςτθ χωρθτικότθτα 

2.500 κυβικά μζτρα και β) τα ευριςκόμενα εντόσ λιμζνων κι αερολιμζνων Καταςτιματα Αφορολογιτων Ειδϊν 

(ΚΑΕ).  

Κατόπιν τοφτου, τα αρμόδια τελωνεία ελζγχου κα πρζπει να προχωριςουν ςε τροποποίθςθ των 

ςχετικϊν αδειϊν και αλλαγι του είδουσ των φορολογικϊν αποκθκϊν οι οποίεσ είχαν χαρακτθριςτεί ωσ ειδικζσ, 
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ςφμφωνα με τα προϊςχφοντα (φορολογικζσ αποκικεσ εφοδιαςτϊν κλπ), και δεν εμπίπτουν πλζον ςτθν εν λόγω 

κατθγορία.  

Εφιςτάται θ προςοχι ςτο γεγονόσ ότι οι φορολογικζσ αποκικεσ που ζχουν λάβει ζγκριςθ 

ςυναποκικευςθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 4 τθσ καταργθκείςασ Ψ.639/447/14-

08-2002 ΑΥΟΟ ςυνιςτοφν ατομικζσ φορολογικζσ αποκικεσ, ωσ εκ τοφτου εφόςον είχαν χαρακτθριςτεί ωσ γενικζσ 

κα πρζπει να τροποποιθκοφν αναλόγωσ.  

 

5. Τροποποίθςθ, ανάκλθςθ, ακφρωςθ τθσ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ ι τθσ άδειασ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι 

Σχετ. διατάξεισ: άρκρο 5 τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-7-2017 & άρκρο 5  τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 

1116596 ΕΞ 2017/2-8-2017 

Στο άρκρο 5 των ανωτζρω ςχετικϊν αποφάςεων προβλζπονται αναλυτικά οι περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ 

τροποποιοφνται, ακυρϊνονται ι ανακαλοφνται οι άδειεσ εγκεκριμζνου αποκθκευτι και φορολογικισ αποκικθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι οδθγίεσ αναφορικά με τισ περιπτϊςεισ ενθμζρωςθσ των εν λόγω αδειϊν ζχουν δοκεί με τθν 

αρικμ. πρωτ. ΔΕΨΚΨ 5013126 ΕΞ2015/15.6.2015 εγκφκλιο διαταγι. 

Πςον αφορά ςτθν ανάκλθςθ των ςχετικϊν αδειϊν και ειδικά όταν διαπιςτϊνεται ότι εκλείπουν μερικϊσ ι 

ολικϊσ οι προχποκζςεισ ζκδοςισ τουσ ςτθν περίπτωςθ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι οι αρμόδιεσ αρχζσ 

προβαίνουν ςε άμεςθ ανάκλθςθ τθσ άδειασ. Ρροκειμζνου όμωσ για φορολογικι αποκικθ και ειδικά για τθν 

περίπτωςθ που ςε ζλεγχο διαπιςτϊνεται ότι δεν πλθροφνται οι ωσ άνω προχποκζςεισ ωσ προσ τθν εγκατάςταςθ, 

το τελωνείο ελζγχου δεν προβαίνει άμεςα ςτθν ανάκλθςθ τθσ ςχετικισ άδειασ, αλλά ςε ζγγραφεσ ςυςτάςεισ με 

προκεςμία ςυμμόρφωςθσ τριϊν μθνϊν, οι οποίεσ κοινοποιοφνται ενυπόγραφα ςτον αποκθκευτι. Εφόςον 

παρζλκει τρίμθνο από τθν εν λόγω κοινοποίθςθ των ςυςτάςεων χωρίσ ο αποκθκευτισ να τισ υλοποιιςει το 

τελωνείο προχωρεί ςτθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ. Ρζραν των ανωτζρω, εφιςτάται θ 

προςοχι ςτο γεγονόσ ότι είναι απαραίτθτθ θ κοινοποίθςθ τθσ πράξθσ ανάκλθςθσ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ 

ι εγκεκριμζνου αποκθκευτι ςτον ενδιαφερόμενο κακϊσ ζννομα αποτελζςματα επζρχονται τθν επόμενθ μζρα 

από τθν κοινοποίθςι τθσ. Ππωσ δε είναι ευνόθτο, θ ανάκλθςθ ι ακφρωςθ τθσ άδειασ ενόσ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι ςυνεπάγεται και τθν άμεςθ ανάκλθςθ ι ακφρωςθ τθσ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ ι των 

φορολογικϊν του αποκθκϊν από πλευράσ των αρμόδιων τελωνείων ελζγχου. Στθν περίπτωςθ ανάκλθςθσ άδειασ 

φορολογικισ αποκικθσ το αρμόδιο τελωνείο προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

1. Διενζργεια φυςικοφ ελζγχου ςτθ φορολογικι αποκικθ και καταμζτρθςθ όλων των αποκθκευμζνων 

προϊόντων. 

2. Δζςμευςθ των εν λόγω προϊόντων μζχρι τθν είςπραξθ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων.  

3. Υπολογιςμόσ αναλογουςϊν φορολογικϊν επιβαρφνςεων και απαίτθςθ είςπραξθσ αυτϊν από τον 

υπόχρεο ι από τισ κατατεκείςεσ εγγυιςεισ. 

4. Τυχόν επιβολι κυρϊςεων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.2960/01 με τθν επιφφλαξθ των περί 

λακρεμπορίασ διατάξεων. 

  

6. Διαρκισ Ραρουςία – Σφςταςθ κλιμακίου – Απαλλαγι από εγγφθςθ  

Σχετ.διατάξεισ: παρ. 1 άρκρο 13 τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31-7-2017 & παρ. 2, άρκρο 6 τθσ αρικμ. 

ΔΕΦΚΦ 111659 6ΕΞ2017/2-8-2017 

Με τισ ρυκμίςεισ των εν λόγω αποφάςεων κακορίηεται με ςαφινεια θ διαδικαςία εγκατάςταςθσ 

κλιμακίου τελωνειακϊν υπαλλιλων ςε φορολογικι αποκικθ κατόπιν αίτθςθσ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι και 

ζγκριςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και Ε.Ψ.Κ., ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν παρ. 

2 του άρκρου 6 τθσ β) ςχετικισ Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ και επιπλζον αποςαφθνίηεται θ ζννοια τθσ διαρκοφσ 

τελωνειακισ παρουςίασ. Υπογραμμίηεται ότι ωσ διαρκισ τελωνειακι παρουςία λογίηεται και θ λειτουργία 

τμιματοσ ι γραφείου του τελωνείου ελζγχου εντόσ τθσ φορολογικισ αποκικθσ κακϊσ και ο πλιρθσ ζλεγχοσ 
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ενεργειακϊν προϊόντων με τθ διενζργεια προμετριςεων κι επιμετριςεων ςε κάκε είςοδο ι ζξοδο προϊόντων τα 

οποία αποκθκεφονται ςε ςφραγιςμζνεσ δεξαμενζσ.   

Πςον αφορά ςτισ αποκικεσ ενεργειακϊν και καπνικϊν προϊόντων θ διαρκισ παρουςία τθσ τελωνειακισ 

αρχισ με τθν ζννοια τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 τθσ γ) ςχετικισ ΑΥΟ, απαλλάςςει τον εγκεκριμζνο αποκθκευτι 

από τθν υποχρζωςθ παροχισ εγγφθςθσ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ του όχι όμωσ από τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ 

διακίνθςθσ. Στο ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται ότι ειδικά για φορολογικι αποκικθ αλκοόλθσ και αλκοολοφχων 

προϊόντων, παραμζνει θ υποχρζωςθ παροχισ από τον αποκθκευτι – κάτοχό τθσ τόςο εγγφθςθσ κατοχισ όςο και 

των λοιπϊν προβλεπομζνων εγγυιςεων ακόμθ κι αν λειτουργεί υπό διαρκι τελωνειακι παρουςία.  

7. Είςοδοσ – ζξοδοσ από φορολογικι αποκικθ και διακίνθςθ με eΔΕ  

Σχετ. διατάξεισ: άρκρο 7 τθσ αρικ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2-8-17 

Με τισ προβλζψεισ του προαναφερόμενου άρκρου αποτυπϊνονται με ςαφινεια οι περιπτϊςεισ, ειςόδου 

– εξόδου προϊόντων Ε.Ψ.Κ. προσ και από φορολογικι αποκικθ και αντίςτοιχα λογιςτικισ χρζωςθσ ι πίςτωςθσ 

τθσ αποκικθσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ICISnet με τθ χριςθ εκνικϊν κωδικϊν προϊόντων, κακϊσ και τα 

ςχετικά ανά περίπτωςθ τελωνειακά παραςτατικά προκειμζνου για τθ βζλτιςτθ παρακολοφκθςθ των 

αποκθκευμζνων υπό κακεςτϊσ αναςτολισ φορολογικισ αποκικθσ προϊόντων Ε.Ψ.Κ. Ρεραιτζρω, με τθν εν λόγω 

ρφκμιςθ παραμζνει θ δυνατότθτα προςωρινισ εξόδου προϊόντων Ε.Ψ.Κ. από φορολογικι αποκικθ κατόπιν 

εγκρίςεωσ και λιψθσ οικονομικισ εγγφθςθσ, για τθν τοποκζτθςθ διαφθμιςτικοφ υλικοφ και για μζγιςτο 

διάςτθμα επανειςόδου 1 μθνόσ. Επιπλζον, κακορίηονται τα παραςτατικά με τα οποία πραγματοποιείται θ 

χρζωςθ-πίςτωςθ του βιβλίου αποκικθσ το οποίο τθρεί  ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο 

ςτθν γ) ςχετικι απόφαςθ υπόδειγμα. 

Επιςθμαίνεται ότι επανείςοδοσ ςτθ φορολογικι αποκικθ ιδθ τεκζντων ςε ανάλωςθ προϊόντων 

επιτρζπεται,  μόνον ςτθν περίπτωςθ που οι αναλογοφςεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ δεν ζχουν ακόμθ 

καταβλθκεί, με τθν ζκδοςθ των προβλεπομζνων φορολογικϊν ςτοιχείων και τθν καταχϊριςθ ςχετικισ εγγραφισ 

ςτο τθροφμενο Βιβλίο Αποκικθσ.  

Ρροκειμζνου για διακινιςεισ προϊόντων Ε.Ψ.Κ. υπό κακεςτϊσ αναςτολισ, είτε ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ 

είτε ενδοκοινοτικϊσ, από το προαναφερκζν άρκρο 7 τίκεται ρθτά θ υποχρζωςθ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι 

να ενθμερϊνει για ενδεχόμενο ζλεγχο το αρμόδιο τελωνείο προτοφ προβεί ςτθν υποβολι eΔΕ και τθν αποςτολι 

των προϊόντων Ε.Ψ.Κ. αλλά και κατά το χρόνο άφιξθσ του φορτίου ςτθν περίπτωςθ παραλαβισ των εν λόγω 

προϊόντων με eΔΕ, πριν τθν υποβολι τθσ αναφοράσ παραλαβισ. Τονίηεται ότι, εφόςον κατά τθν παραλαβι δεν 

διενεργθκεί ζλεγχοσ από το τελωνείο και διαπιςτωκοφν διαφορζσ από τον ίδιο τον αποκθκευτι, υποχρεοφται 

αυτόσ να δθλϊςει τισ διαφορζσ ςτο αρμόδιο τελωνείο ελζγχου εντόσ 24 ωρϊν για τθν επαλικευςι τουσ. 

Επί παραλείψεωσ από πλευράσ του αποκθκευτι για τθν ωσ άνω διλωςθ ι επί εκπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ 

πζραν του 24ωρου, το αρμόδιο τελωνείο δεν αναγνωρίηει τισ διαφορζσ με τθν επιφφλαξθ των κυρϊςεων του 

άρκρου 119Α του ν.2960/01.  

Αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ ελζγχου κατά τθ διακίνθςθ προϊόντων ΕΨΚ υπό κακεςτϊσ αναςτολισ ζχουν 

δοκεί οδθγίεσ με τθν αρικμ. ΔΕΨΚΓ 5013485 ΕΞ2014/2-6-2014 ΕΔΥΟ. 

8.  Υποχρεϊςεισ αποκθκευτι ςχετικά με διακινιςεισ με eΔΕ και τθν τιρθςθ Βιβλίων   

Σχετ. διατάξεισ: άρκρο 17 ΔΕΦΚΦ1116601 ΕΞ2017/31-7-17 & άρκρο 7 ΔΕΦΚΦ1116596 ΕΞ2017/02-8-17 

 Με τισ νζεσ ρυκμίςεισ που επζρχονται ςτισ υποχρεϊςεισ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι, κατόπιν λιψθσ 

τθσ άδειάσ του, ςφμφωνα με το άρκρο 17 τθσ γ) ςχετικισ ΑΥΟ, παρζχονται οριςμζνεσ απλουςτεφςεισ προσ 

διευκόλυνςθ του εμπορίου μζςω τθσ δυνατότθτασ θλεκτρονικισ τιρθςθσ του Βιβλίου Αποκικθσ αλλά και 

κατάργθςθσ τθσ υποχρζωςθσ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι για τθν τιρθςθ του βιβλίου ειςερχομζνων – 

εξερχομζνων eΔΕ, λόγω μθχανογραφικισ παρακολοφκθςθσ των ςυνοδευτικϊν εγγράφων τθσ διακίνθςθσ μζςω 
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του EMCS. Με τον τρόπο αυτό, παρζλκει θ τιρθςθ του Βιβλίου e-ΔΕ, δυνατότθτα θ οποία παρζχεται από το 

μθχανογραφικό ςφςτθμα. 

Επιςθμαίνεται όμωσ ότι παραμζνει θ υποχρζωςι του για τθν τιρθςθ χειρόγραφου κεωρθμζνου βιβλίου 

αποκλειςτικά για τθν καταχϊριςθ των εναλλακτικϊν ςυνοδευτικϊν εγγράφων τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςε 

περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ του πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ICISnet ςφμφωνα με το μζροσ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΘ 

ΕΝΤΥΡΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ» τθσ ΔΕΨΚΓ5054303ΕΞ2010/27-12-2010 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ:4ΛΛΘ-4) και τθ 

ΔΕΨΚΓ5005849ΕΞ2011/07-02-2011 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ:4ΑΛ1Θ-2Ψ). Επομζνωσ, ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ενιαίου 

κεωρθμζνου βιβλίου καταχϊριςθσ ειςερχομζνων – εξερχομζνων θλεκτρονικϊν διοικθτικϊν εγγράφων (eΔΕ) και 

χειρόγραφων (εναλλακτικϊν) ςυνοδευτικϊν εγγράφων, ο αποκθκευτισ ςυνεχίηει να ενθμερϊνει αυτό μόνον ωσ 

προσ το ςκζλοσ των εναλλακτικϊν ςυνοδευτικϊν εγγράφων, τθρουμζνων των λοιπϊν υποχρεϊςεων που 

απορρζουν από τθ χριςθ τθσ εναλλακτικισ ζντυπθσ διαδικαςίασ και ειδικότερα από το άρκρο 115 του ν.2960/01 

αλλά και τισ προαναφερκείςεσ εγκφκλιεσ οδθγίεσ. 

Επιπλζον, αλλαγζσ επζρχονται ωσ προσ το Βιβλίο Αποκικθσ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι, το οποίο 

ενθμερϊνεται ανά εκνικό κωδικό προϊόντοσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ γ) ςχετικισ 

ΑΥΟ. Το εν λόγω βιβλίο δφναται να είναι χειρόγραφο το οποίο φζρει κεϊρθςθ του τελωνείου είτε θλεκτρονικό, 

κατόπιν ζγκριςθσ από το αρμόδιο τελωνείο. Ρλζον, εφόςον το βιβλίο  τθρείται θλεκτρονικά, ενόσ των 5 πρϊτων 

θμερϊν κάκε μινα, είτε κα εκτυπϊνεται αναλυτικά θ μθνιαία κίνθςθ του προθγοφμενου μινα ςε κεωρθμζνα 

από το τελωνείο κινθτά φφλλα, είτε κα αποκθκεφεται ςε αρχείο pdf ςε CD, το οποίο κα φζρει μθ αποςπϊμενθ 

ετικζτα θ οποία κα αρικμείται και κα κεωρείται  από το αρμόδιο τελωνείο. Για λόγουσ ομοιομορφίασ θ εν λόγω 

αρίκμθςθ κα ακολουκεί τθν εξισ μορφι: ΩΩxxxxΕLA0_ _ _ _ _ _ _ _ _  (αρικμόσ Ψορολογικισ Αποκικθσ) όπου ΩΩ 

ο αφξων αρικμόσ του μινα αναφοράσ, xxxx το ζτοσ αναφοράσ τα οποία ακολουκοφνται από τον αρικμό αδείασ 

τθσ φορολογικισ αποκικθσ.  Διευκρινίηεται επίςθσ ότι παραμζνει θ δυνατότθτα αντί του εν λόγω βιβλίου, να 

χρθςιμοποιείται θ λογιςτικι αποκικθσ θ οποία τθρείται ςφμφωνα με το ν.4308/14, αναφορικά με τα ελλθνικά 

λογιςτικά πρότυπα, εφόςον περιλαμβάνονται ςε αυτιν όλα τα ςτοιχεία του προαναφερκζντοσ υποδείγματοσ.  

Σφμφωνα με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ τθσ γ) ςχετικισ ΑΥΟ παρζχεται μεταβατικι περίοδοσ ενόσ ζτουσ για 

την προςαρμογή του βιβλίου αποθήκησ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ εν λόγω απόφαςθσ.  

Ωσ προσ τθν ενθμζρωςθ του βιβλίου αποκικθσ, ςε κάκε περίπτωςθ το αργότερο ζωσ  τθν υποβολι των 

ςχετικϊν τελωνειακϊν παραςτατικϊν χρζωςθσ ι πίςτωςθσ τθσ φορολογικισ αποκικθσ αλλά και τθν υποβολι 

αναφοράσ παραλαβισ προκειμζνου για eΔΕ, κα πρζπει να καταχωρίηονται και οι ςχετικζσ εγγραφζσ ςτο εν λόγω 

βιβλίο. Στο ςθμείο αυτό τονίηεται ότι επειδι ζχουν παρατθρθκεί δυςχζρειεσ και κακυςτεριςεισ ωσ προσ τθν 

αυκθμερόν υποβολι ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ICISnet του Δελτίου Ραραγωγισ και των Αιτιςεων Μεταβολισ 

ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο μζροσ 3 τθσ αρικμ. ΔΕΨΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ, εφεξισ θ 

θλεκτρονικι υποβολι των εν λόγω θμεριςιων κινιςεων κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ τθσ θμζρασ 

παραγωγισ. Σε περίπτωςη που η παραγωγή διενεργείται κατά τισ απογευματινζσ ή νυχτερινζσ ώρεσ, η 

ηλεκτρονική υποβολή των εν λόγω κινήςεων δφναται να πραγματοποιείται τισ πρώτεσ πρωινζσ ώρεσ τησ 

επόμενησ ημζρασ και οπωςδιποτε πριν από τθν ζξοδο των προϊόντων από τθ φορολογικι αποκικθ.  

Ειδικότερα, για τα ζτοιμα προσ κατανάλωςθ αλκοολοφχα ποτά και λοιπά αλκοολοφχα προϊόντα για τα 

οποία, ςφμφωνα με τθν παρ.2  του άρκρου 110 του ν.2960/01, ο Ε.Ψ.Κ. βεβαιϊνεται και ειςπράττεται το 

αργότερο μζχρι τισ 25 του επόμενου μινα από το μινα εξόδου των προϊόντων από το κακεςτϊσ αναςτολισ, οι 

ποςότθτεσ των προϊόντων που εξζρχονται από τθν φορολογικι αποκικθ καταχωροφνται άμεςα ςτο βιβλίο 

αποκικθσ με τθν ζκδοςθ του προβλεπόμενου κατά περίπτωςθ ςτο ν.4308/2014 περί «Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν 

Ρροτφπων, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ», παραςτατικοφ. 

 

9. Συναποκικευςθ  

Σχετ. διατάξεισ:  άρκρο 9 τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2-8-2017 Απόφαςθσ  

Με το εν λόγω άρκρο κακορίηονται με ςαφινεια οι περιπτϊςεισ ςυναποκικευςθσ προϊόντων ΕΨΚ ςε 

φορολογικι αποκικθ, ωσ εξισ : 
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κατόπιν  ζγκριςθσ του αρμόδιου τελωνείου 

α) για προϊόντα ΕΨΚ που υπάγονται ςε διαφορετικά τελωνειακά κακεςτϊτα (π.χ. φορολογικι αποκικθ 

και ταυτόχρονα αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ) 

β) για προϊόντα ΕΨΚ που ςυναποκθκεφονται  με μθ υποκείμενα ςε Ε.Ψ.Κ προϊόντα (με εξαίρεςθ τα 

ενεργειακά)  

  και κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Δ/νςθσ ΕΨΚ & ΨΡΑ για 

γ)  ςυναποκικευςθ προϊόντων ΕΨΚ εντόσ μιασ εγκατάςταςθσ που ζχει ιδθ αναγνωριςκεί και λειτουργεί 

ωσ φορολογικι αποκικθ άλλου εγκεκριμζνου αποκθκευτι, με ζκδοςθ ξεχωριςτισ άδειασ φορολογικισ 

αποκικθσ  

δ) ςυναποκικευςθ προϊόντων ΕΨΚ με προϊόντα του άρκρου 53Α του ν.2960/01, τα οποία υπόκεινται ςε 

φόρο κατανάλωςθσ (καφζσ, θλεκτρονικό τςιγάρο, κερμαινόμενο) ι λοιπζσ περιπτϊςεισ που δεν καλφπτονται 

από τα ανωτζρω. 

Σθμειϊνεται ότι θ περίπτωςθ ςυναποκικευςθσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 9, με τθν οποία εκδίδεται άδεια 

φορολογικισ αποκικθσ ςε εγκατάςταςθ άλλου εγκεκριμζνου αποκθκευτι, διαφζρει από εκείνθ τθσ Γενικισ 

Αποκικθσ τθσ περ. β, παρ. 1, του άρκρου 4 τθσ β) ςχετικισ απόφαςθσ αν και ςτισ δφο περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιοφνται κοινζσ εγκαταςτάςεισ. Ειδικότερα, ςε αντίκεςθ με τουσ χριςτεσ τθσ Γενικισ Αποκικθσ, που 

μόνο ζνα πρόςωπο (κάτοχοσ) λαμβάνει άδεια Ψορολογικισ Αποκικθσ με όλεσ τισ ςχετικζσ υποχρεϊςεισ και οι 

χριςτεσ τθσ αποκικθσ διακζτουν μόνο Άδεια Εγκεκριμζνου Αποκθκευτι, όταν υφίςταται ςυναποκικευςθ τθσ 

παρ. 3 του άρκρου 9 όλα τα πρόςωπα που αποκθκεφουν ςτισ εγκαταςτάςεισ οφείλουν να διακζτουν τόςο άδεια 

Εγκεκριμζνου Αποκθκευτι όςο και Άδεια Ψορολογικισ Αποκικθσ ενϊ διατθροφν αμείωτεσ τισ υποχρεϊςεισ για 

τθν παροχι εγγφθςθσ και τθν τιρθςθ λοιπϊν όρων και προχποκζςεων που κα είχαν αν χρθςιμοποιοφςαν 

αποκλειςτικϊσ το χϊρο.  

Υπενκυμίηεται ότι δεν επιτρζπεται ςυναποκικευςθ εντόσ φορολογικϊν αποκθκϊν υποκείμενων ςε Ε.Ψ.Κ. 

αλκοολοφχων προϊόντων με φορολογθμζνα αλκοολοφχα προϊόντα ενϊ για το εν λόγω ηιτθμα ζχουν παραςχεκεί 

οδθγίεσ με τθ Ψ.161/82/2-03-2000 Δ.Υ.Ο. και τθν αρικμ. Ψ.85/32/29-01-1999 Δ.Υ.Ο. με τθν οποία κοινοποιικθκε 

θ ςχετικι υπ’ αρικμόν 808/1998 Γνωμοδότθςθ του ΝΣΚ. Επιπλζον, όςον αφορά ςτο κραςί και ςτα ποτά από 

ηφμωςθ του άρκρου 92 που παράγονται από μικροφσ οινοποιοφσ εκτόσ κακεςτϊτοσ αναςτολισ, ιςχφουν τα 

διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 4 παρ.5 τθσ ΔΕΨΚΨΒ5026381ΕΞ2015/21-12-2015 Α.Υ.Ο., όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, ιτοι είςοδοσ ςε φορολογικι αποκικθ επιτρζπεται μόνον πριν τθν υποβολι τθσ πρϊτθσ ΔΕΨΚ για τθν 

καταβολι του 1/5 των φορολογικϊν επιβαρφνςεων και όχι μετά τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του 

Ψεβρουαρίου, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει υποβλθκεί θ Διλωςθ Μικροφ Οινοποιοφ προσ το αρμόδιο τελωνείο.   

Επιςθμαίνεται ότι, κατϋ εφαρμογι τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 9, απαιτείται, παράλλθλα με τθν 

υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ για ζκδοςθ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ, και αίτθςθ τθσ ενδιαφερόμενθσ 

εταιρείασ προσ το αρμόδιο τελωνείο για ζγκριςθ ςυναποκικευςθσ ςε εγκατάςταςθ άλλου εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι, ςτθν οποία πρζπει να αναφζρονται: τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ με τθν οποία ζχει ςυναφκεί ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ, θ εγκατάςταςθ/ταχ.δ/νςθ ςτθν οποία ηθτείται θ ςυναποκικευςθ και ο αρικμόσ 

φορολογικισ αποκικθσ αυτισ, κακϊσ και τα προϊόντα και οι δεξαμενζσ τθσ εγκατάςταςθσ ςτισ οποίεσ αυτά κα 

ςυναποκθκεφονται. Θ ανωτζρω αίτθςθ και το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα αποςτζλλονται μαηί με τθν ειςιγθςθ 

του αρμόδιου Τελωνείου ςτθν Δ/νςθ ΕΨΚ & ΨΡΑ προκειμζνου για τθν ζγκριςθ τθσ ςυναποκικευςθσ. 

 

10. Ζλεγχοι  

Σχετ. διατάξεισ:  άρκρο 5 παρ.3γ  & άρκρο 10 τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017 /2-8-2017  

Με το εν λόγω άρκρο τίκεται το γενικό πλαίςιο για τουσ ελζγχουσ των φορολογικϊν αποκθκϊν και 

κακορίηεται θ ςυχνότθτά τουσ. Ειδικότερα, προβλζπεται θ διενζργεια ςε κάκε φορολογικι αποκικθ ενόσ 
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τουλάχιςτον εκτάκτου ελζγχου ανά ζτοσ από το αρμόδιο τελωνείο, κατά τθν κρίςθ του οποίου κακορίηονται ο 

ακριβισ χρόνοσ κακϊσ και το εφροσ του ελζγχου. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ετιςιοσ ζλεγχοσ αφορά τόςο ςτθ 

λογιςτικι τιρθςθ τθσ φορολογικισ αποκικθσ όςο και ςε φυςικό ζλεγχο των αποκθκευμζνων ειδϊν και δφναται 

να είναι δειγματολθπτικόσ ι κακολικόσ. Σε κάκε περίπτωςθ, εντόσ τριετίασ πραγματοποιείται τουλάχιςτον ζνασ 

κακολικόσ φυςικόσ – λογιςτικόσ ζλεγχοσ προκειμζνου για τθν ορκι παρακολοφκθςθ των φορολογικϊν 

αποκθκϊν χωρίσ ωςτόςο να επζρχεται δυςανάλογο διοικθτικό βάροσ ςτα τελωνεία. Αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθ 

διεξαγωγι των ελζγχων των φορολογικϊν αποκθκϊν ανά κατθγορία προϊόντοσ ζχουν  δοκεί με τα ςχετικά 

εγχειρίδια ελζγχου, τα οποία κοινοποιικθκαν με τισ αρικμ. ΔΕΨΚΨΒ155044ΕΞ2017ΕΜΡ/10-11-2017, ΔΕΨΚΨ Γ 

10290 ΕΞ2018 ΕΜΡ/20-12-2017 και ΔΕΨΚΑ 11056 ΕΞ2018ΕΜΡ/03-01-2018 Εγκφκλιεσ Διαταγζσ Διοικθτι ΑΑΔΕ.  

 

Β. ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ  

11. Κακοριςμόσ Φψουσ εγγφθςθσ Αποκικευςθσ 

Σχετ.διατάξεισ: άρκρα , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 άρκρο 17 περίπτ. ςτϋ  τθσ υπ’αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 

ΕΞ2017/31-7-2017 απόφαςθσ 

α. Υπολογιςμόσ Εγγφθςθσ 

Με τισ ρυκμίςεισ τθσ γ) ςχετικισ ΑΥΟ, τα είδθ των εγγυιςεων, θ βάςθ υπολογιςμοφ και τα ποςοςτά για 

τον υπολογιςμό του φψουσ τθσ εγγφθςθσ, ανά κατθγορία προϊόντων, επιτθδευματιϊν και δραςτθριοτιτων 

παραμζνουν τα ίδια με τα προβλεπόμενα ςτθν καταργθκείςα Ψ.833/530/1999 ΑΥΟ. Στο Ραράρτθμα IV τθσ 

ανωτζρω απόφαςθσ παρζχονται, για λόγουσ ομοιομορφίασ, υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν τραπεηικισ 

εγγφθςθσ και αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Σθμειϊνεται ότι, οι τελευταίεσ τρεισ παράγραφοι των εν λόγω 

υποδειγμάτων, ςυμπλθρϊνονται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ παρζχονται από τραπεηικά 

ιδρφματα και αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ τθσ αλλοδαπισ. Ρροσ διευκόλυνςθ των αρμοδίων τελωνειακϊν αρχϊν και 

των ςυναλλαςςομζνων, ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ, καταγράφονται ςε πίνακεσ τα κακοριηόμενα, ανά 

κατθγορία προϊόντοσ και επιτθδευματία, ποςοςτά των εγγυιςεων αποκικευςθσ και διακίνθςθσ.  

Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι υπολογίηεται επί του καταβλθκζντοσ κατά το 

προθγοφμενο ζτοσ ΕΨΚ, ενϊ ςε περίπτωςθ αποκθκευτι που δεν κζτει ςε ανάλωςθ, επί του αναλογοφντοσ ΕΨΚ 

ςτα προϊόντα που διακινικθκαν ι εξιχκθςαν.  Ευνόθτο είναι ότι τα ςτοιχεία για τον υπολογιςμό τθσ εγγφθςθσ 

ωσ προσ τισ εξαγωγζσ κα περιλαμβάνουν μόνο τισ ποςότθτεσ που διακινικθκαν με e-ΔΕ και όχι τισ περιπτϊςεισ 

που δεν απαιτείται θ υποβολι e-ΔΕ, ιτοι όταν θ εξαγωγι πραγματοποιείται από φορολογικι αποκικθ που 

βρίςκεται εντόσ τελωνειακά ελεγχόμενου χϊρου από όπου κα πραγματοποιθκεί και θ ζξοδοσ.  

Υπενκυμίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ που θ φορολογικι αποκικθ λειτουργεί για διαφορετικζσ κατθγορίεσ 

προϊόντων (αλκοολοφχα ποτά, μπφρα, ενδιάμεςα, καπνικά κλπ.) προκειμζνου να προςδιοριςτεί το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ το οποίο  απαιτείται, αρχικά υπολογίηεται μια ςυνολικι εγγφθςθ με βάςθ το καταβλθκζν κατά το 

προθγοφμενο ζτοσ ςυνολικό ποςό  Ε.Ψ.Κ. με τα ποςοςτά που προβλζπονται ανά κατθγορία προϊόντοσ και το 

ποςό που προκφπτει ςυγκρίνεται με το υψθλότερο ελάχιςτο όριο που προβλζπεται για κάκε κατθγορία 

προϊόντοσ και ιδιότθτα εγκεκριμζνου αποκθκευτι και όχι με το άκροιςμα των προβλεπόμενων ελάχιςτων ορίων. 

Ευνόθτο είναι ότι ςτισ περιπτϊςεισ που το ςυνολικό  ποςό που προκφπτει από τον υπολογιςμό τθσ 

απαιτοφμενθσ εγγφθςθσ υπολείπεται του υψθλότερου προβλεπόμενου ελάχιςτου ορίου, ωσ εγγφθςθ 

λαμβάνεται το υψθλότερο αυτό ελάχιςτο όριο και όχι το άκροιςμα των ελάχιςτων, ανά κατθγορία προϊόντοσ, 

ορίων. 

Επιπλζον, όςον αφορά τισ φορολογικζσ αποκικεσ παραγωγισ αικυλικισ αλκοόλθσ και αλκοολοφχων 

προϊόντων, το ποςό τθσ απαιτοφμενθσ εγγφθςθσ που προκφπτει με βάςθ το καταβλθκζν κατά το προθγοφμενο 

ζτοσ  ςυνολικό ποςό Ε.Ψ.Κ. ςυγκρίνεται με το ελάχιςτο όριο που προςδιορίηεται κλιμακωτά με βάςθ τθν 

παραλθφκείςα ι παραχκείςα ποςότθτα για κάκε κατθγορία προϊόντοσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ  και ωσ 

εγγφθςθ λαμβάνεται το μεγαλφτερο από τα δφο ποςό. 
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β. Μείωςθ εγγυιςεων 

Με τισ νζεσ ρυκμίςεισ των ωσ άνω αποφάςεων κακιερϊνονται περαιτζρω μειϊςεισ για τουσ κατόχουσ 

άδειασ ΑΕΟ και νζεσ μειϊςεισ ςε όλουσ τουσ επιτθδευματίεσ με κριτιρια φερεγγυότθτασ και οικονομικισ 

επάρκειασ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του υγιοφσ εμπορίου μζςω τθσ παροχισ διευκολφνςεων ςε φερζγγυουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. Ειδικότερα, αυξικθκε το ποςοςτό μείωςθσ τθσ απαιτοφμενθσ κατά περίπτωςθ εγγφθςθσ 

αποκικευςθσ από 30% ςε 50%, εφόςον ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ διακζτει άδεια Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ 

Ψορζα και εφόςον μπορεί να αποδείξει ότι διακζτει επαρκείσ οικονομικοφσ πόρουσ για να ανταποκρικεί ςτισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά το μζροσ του ποςοφ που δεν καλφπτεται από τθν παρεχόμενθ εγγφθςθ. Με τθ 

ρφκμιςθ αυτι και προσ διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και του υγιοφσ εμπορίου δόκθκε περαιτζρω 

μείωςθ τθσ εγγφθςθσ ςτουσ ΑΕΟ, εξετάηοντασ παράλλθλα, προσ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίων 

τθν φπαρξθ οικονομικισ επάρκειασ. Επιπλζον, κάκε ζτοσ επανεξετάηεται θ χοριγθςθ τθσ εν λόγω μείωςθσ με 

βάςθ τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του προσ τισ Τελωνειακζσ Αρχζσ, τθ ςυμμόρφωςθ του προσ τισ διατάξεισ 

του νομικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου κακϊσ και τθν οικονομικι του επάρκεια.      

Επιπλζον, κακιερϊνεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ μείωςθσ τθσ απαιτοφμενθσ κατά περίπτωςθ εγγφθςθσ 

αποκικευςθσ κατά 30% ςτθν περίπτωςθ που ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ δεν διακζτει άδεια Εγκεκριμζνου 

Οικονομικοφ Ψορζα ωςτόςο πλθροί τα προβλεπόμενα ςτθ παρ. 4 του άρκρου 13 τθσ γ) ςχετικισ ΑΥΟ κριτιρια 

φερεγγυότθτασ και οικονομικισ επάρκειασ.  Τα εν λόγω κριτιρια εξετάηονται για τα προθγοφμενα τρία ζτθ 

λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ενϊ θ αίτθςθ για χοριγθςθ μείωςθσ τθσ εν λόγω εγγφθςθσ δφναται να εξετάηεται 

εφόςον θ επιχείρθςθ λειτουργεί τουλάχιςτον ζνα ζτοσ.  Λεπτομερείσ οδθγίεσ ωσ προσ τθν εξζταςθ των κριτθρίων 

αυτϊν ζχουν δοκεί με τθν αρικμ. πρωτ.  ΔΤΔΔ 1055219 ΕΞ 2017/5.4.2017 εγκφκλιο διαταγι Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.  

γ. Επανζλεγχοσ/επανυπολογιςμόσ Εγγυιςεων 

Οι εγγυιςεισ που παρζχει ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ τόςο για τθ λειτουργία τθσ φορολογικισ 

αποκικθσ, όςο και για τθν κάλυψθ των κινδφνων διακίνθςθσ (πάγια εγγφθςθ διακίνθςθσ) υπόκεινται ςε ετιςιο 

επανζλεγχο ο οποίοσ πραγματοποιείται ζωσ τθν τελευταία μζρα του Ψεβρουαρίου αλλά και εκτάκτωσ εφόςον 

προκφψει ανάγκθ τροποποίθςθσ τθσ εγγφθςθσ, όπωσ π.χ. ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται προςαφξθςθ λόγω 

δθμιουργίασ νζασ φορολογικισ αποκικθσ. Εφλογα, κατά τον ετιςιο ζλεγχο για τον επανακακοριςμό του φψουσ 

τθσ εγγφθςθσ λαμβάνονται υπόψθ τυχόν χορθγθκείςεσ μειϊςεισ και επανεξετάηονται κατά περίπτωςθ τα 

ςχετικά κριτιρια. Στθν περίπτωςθ που το τελωνείου ελζγχου τθσ  φορολογικισ αποκικθσ  δεν ςυμπίπτει με τθν 

αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ  του εγκεκριμζνου αποκθκευτι τελωνειακι αρχι, για τον ζλεγχο επάρκειασ 

τθσ εγγφθςθσ το τελωνείο ελζγχου τθσ φορολογικισ αποκικθσ αποςτζλλει ςε αυτι, ζωσ τζλοσ Λανουαρίου, τα 

απαιτοφμενα  ςτοιχεία για τισ ποςότθτεσ των προϊόντων που αναλϊκθκαν, παριχκθςαν, διακινικθκαν, 

εξιχκθςαν κλπ..  

Σε κάκε περίπτωςθ, ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίηει ςτθν αρμόδια τελωνειακι 

αρχι εγγφθςθ προσ ανανζωςθ ι αντικατάςταςθ τθσ υπάρχουςασ, τουλάχιςτον 10 θμζρεσ πριν τθ λιξθ αυτισ. 

Επιςθμαίνεται ότι με τισ νζεσ ρυκμίςεισ καταργείται πλζον θ υποχρζωςθ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι να 

υποβάλλει, εντόσ του μθνόσ Λανουαρίου κάκε ζτουσ, ςτθν αρμόδια Τελωνειακι Ρεριφζρεια διλωςθ για τισ 

ποςότθτεσ των προϊόντων που παριχκθςαν, μεταποιικθκαν, παραλιφκθκαν, εξιχκθςαν ι διακινικθκαν κατά 

το προθγοφμενο ζτοσ. 

 

12. Εγγυιςεισ Διακίνθςθσ 

Σχετ. διατάξεισ: άρκρο 14 ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31-7-2017 & άρκρο 7 παρ. Β2 τθσ ΔΕΦΚΦ 1116596 

ΕΞ2017/17  α. Φψοσ Εγγφθςθσ και παρεχόμενεσ καλφψεισ  

 

Με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 14 κακορίηεται το φψοσ τθσ εγγφθςθσ διακίνθςθσ το οποίο πρζπει να 

καλφπτει για κάκε διακίνθςθ το ςφνολο του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα αποςτελλόμενα προϊόντα και παραμζνει θ 

δυνατότθτα χριςθσ τθσ εγγφθςθσ αποκικευςθσ και για τθν κάλυψθ των κινδφνων τθσ διακίνθςθσ. Στισ 

περιπτϊςεισ φορολογικϊν αποκθκϊν ενεργειακϊν ι καπνικϊν για τθ λειτουργία των οποίων δεν ζχει κατατεκεί 
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εγγφθςθ αποκικευςθσ λόγω διαρκοφσ παρουςίασ τθσ τελωνειακισ αρχισ παρζχεται υποχρεωτικά από τον 

εγκεκριμζνο αποκθκευτι εγγφθςθ διακίνθςθσ, πάγια ι μεμονωμζνθ. Επιςθμαίνεται ότι θ πάγια εγγφθςθ 

διακίνθςθσ κατατίκεται πλζον με τισ νζεσ ρυκμίςεισ ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ του Εγκεκριμζνου 

Αποκθκευτι τελωνειακι αρχι ενϊ θ μεμονωμζνθ εγγφθςθ διακίνθςθσ κακϊσ και τυχόν ςυμπλθρωματικζσ 

εγγυιςεισ, προςκομίηονται ςτο τελωνείο ελζγχου τθσ φορολογικισ αποκικθσ.  

Επιπλζον, διατθρείται θ διευκόλυνςθ ωσ προσ τθ χριςθ τθσ εγγφθςθσ αποκικευςθσ αλλά και τθσ πάγιασ 

εγγφθςθσ διακίνθςθσ, όπου ςτθν περίπτωςθ ανοικτϊν διακινιςεων του ιδίου εγκεκριμζνου αποκθκευτι, 

δφναται να καλφπτει τουλάχιςτον το 75% του ΕΨΚ που αναλογεί ςτο ςφνολο αυτϊν των διακινιςεων.     

Επίςθσ, με τισ νζεσ ρυκμίςεισ κακιερϊνονται: 

 α) περαιτζρω μείωςθ του ωσ άνω ποςοςτοφ 75% ςε 50% προκειμζνου για κατόχουσ άδειασ Εγκεκριμζνου 

Οικονομικοφ Ψορζα, οι οποίοι ζχουν λάβει τθν αντίςτοιχθ μείωςθ τθσ εγγφθςθσ αποκικευςθσ ςφμφωνα με τθν 

παρ. 3 του άρκρου 13 τθσ γ) ςχετικισ ΑΥΟ και  

β) μείωςθ τθσ εγγφθςθσ για κάκε ςυγκεκριμζνθ διακίνθςθ ςτο 70% του αναλογοφντοσ ΕΨΚ, για διακινιςεισ οι 

οποίεσ αρχίηουν και τελειϊνουν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, είτε δθλαδι μεταξφ φορολογικϊν αποκθκϊν τθσ 

χϊρασ είτε από φορολογικι αποκικθ τθσ χϊρασ προσ εξαγωγι ςε Τρίτθ χϊρα, θ οποία ολοκλθρϊνεται ςτο 

ζδαφοσ τθσ χϊρασ, ιτοι το τελωνείο εξόδου βρίςκεται ςτθ χϊρα μασ, ςε αποκθκευτζσ οι οποίοι πλθροφν 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια φερεγγυότθτασ και οικονομικισ επάρκειασ, τα οποία κακορίηονται ςτισ παρ. 3 (κάτοχοι 

πιςτοποιθτικοφ ΑΕΟ) και 4 του άρκρου 13 τθσ γ) ςχετικισ ΑΥΟ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι κατά τθν 

καταχϊρθςθ του e-ΔΕ το πεδίο «Εγγυιςεισ» ςυμπλθρϊνεται με το 70%  του ςυνολικοφ ποςοφ ΕΨΚ που αναλογεί 

ςτα μεταφερόμενα προϊόντα. 

 

Για τθν απρόςκοπτθ εφαρμογι τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 τθσ γ) ςχετικισ ΑΥΟ εφιςτάται θ προςοχι ςτισ 

αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ ζκδοςθσ τθσ άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι ςχετικά με τθν τιρθςθ τθσ αρικμ. 

πρωτ. Δ.ΘΛ.ΤΕΛ.1036567/10.03.2017 εγκφκλιου διαταγισ Διοικθτι ΑΑΔΕ και πιο ςυγκεκριμζνα για τθν 

ενθμζρωςθ του Υποςυςτιματοσ Εγγυιςεων του ICISnet αναφορικά με τισ πάγιεσ εγγυιςεισ διακίνθςθσ αλλά και 

τισ εγγυιςεισ Αποκθκευτι ΕΨΚ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται και για τθν κάλυψθ των κινδφνων διακίνθςθσ. Σε 

ανάλογεσ ενζργειεσ κα πρζπει να προβοφν οι ωσ άνω τελωνειακζσ αρχζσ για τισ μειϊςεισ του ποςοςτοφ από 75% 

ςε 50%, οι οποίεσ χορθγοφνται ςε κατόχουσ ΑΕΟ ςφμφωνα με τισ παρ. 2 & 5β του άρκρου 14 τθσ ωσ άνω ΑΥΟ. 

Ειδικότερα, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ κα εφαρμόηεται, κατ’ αναλογία με τα διαλαμβανόμενα ςτθν 

προαναφερκείςα εγκφκλιο διαταγι, ο τφποσ: ΡΟΣΟ ΑΝΑΨΟΑΣ = ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΣΘΣ /0,50 οπότε και ςτο πεδίο 

«ΡΟΣΟ ΑΝΑΨΟΑΣ» κα ςυμπλθρϊνεται το διπλάςιο του πραγματικοφ ποςοφ τθσ λθφκείςασ εγγφθςθσ ενϊ 

περαιτζρω, ςτο πεδίο «Ροςοςτό επί τοισ %» τθσ καρτζλασ «Εγγφθςθ» κα επιλζγεται θ τιμι «50». Μετά τθ 

ςυμπλιρωςθ των πεδίων «Ροςό Αναφοράσ»  & «Ροςοςτό επί τοισ %» θ τιμι που εμφανίηεται ςτο πεδίο «Ροςό 

Εγγφθςθσ» κα πρζπει να αντιςτοιχεί ςτο πραγματικό ποςό τθσ λθφκείςασ εγγφθςθσ.  

Στο ςθμείο αυτό κρίνεται ςκόπιμο να τονιςτεί ότι κακϊσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 112 του 

ν.2960/01 υπεφκυνοσ για τθν παροχι εγγφθςθσ για τθν κάλυψθ των κινδφνων τθσ διακίνθςθσ υπό κακεςτϊσ 

αναςτολισ κακίςταται ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ, υπόκειται ςτθν αποκλειςτικι του ευκφνθ θ παροχι 

επαρκοφσ εγγφθςθσ πριν από τθν αποςτολι, θ οποία να καλφπτει τουσ κινδφνουσ ωσ προσ τα διακινοφμενα 

προϊόντα ΕΨΚ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14 τθσ γ) ςχετικισ. Επιπλζον, εφιςτάται θ προςοχι για τθν 

ορκι ςυμπλιρωςθ από πλευράσ του αποκθκευτι του πεδίου «Εγγυιςεισ» κατά τθν καταχϊριςθ του ςχετικοφ 

eΔΕ με το ςυνολικό ποςό ΕΨΚ το οποίο αναλογεί ςτα μεταφερόμενα προϊόντα με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ 

μείωςθσ τθσ εγγφθςθσ διακίνθςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 14 τθσ γ) ςχετικισ ΑΥΟ 

όπου όπωσ αναφζρκθκε ανωτζρω το εν λόγω πεδίο ςυμπλθρϊνεται με το 70%  του ςυνολικοφ ποςοφ ΕΨΚ που 

αναλογεί ςτα μεταφερόμενα προϊόντα. Θ μθ τιρθςθ των ωσ άνω υποχρεϊςεων από τον εγκεκριμζνο 

αποκθκευτι ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μθ επαρκι κάλυψθ των προαναφερκζντων κινδφνων διακίνθςθσ και 

ςυνιςτά τελωνειακι παράβαςθ θ οποία επιςφρει τισ κυρϊςεισ του άρκρου 119Α του ν.2960/01 «Εκνικόσ 

Τελωνειακόσ Κϊδικασ». 
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Υπενκυμίηεται ότι τα τελωνεία οφείλουν να προβαίνουν ςε ελζγχουσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ του πεδίου 

εγγφθςθσ του e-ΔΕ, κατά τισ αποςτολζσ προϊόντων ΕΨΚ υπό κακεςτϊσ αναςτολισ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω.  

 

Γ. ΓΕΝΛΚΘ ΑΡΟΚΘΚΘ  

14. Λειτουργία Γενικισ Αποκικθσ  

Σχετ. διατάξεισ: άρκρο  2, 4, 7, 16 18, 19, 20 τθσ αρικ. ΔΕΦΚΦ1116601/17 & άρκρο  3 και 4  τθσ 

ΔΕΦΚΦ1116596/17   

Με τισ εν κζματι ρυκμίςεισ κακορίηονται οι λεπτομζρειεσ για τθ λειτουργία και τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

Γενικισ Αποκικθσ με τθν οποία δίνεται θ δυνατότθτα ςε εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ να αποκθκεφουν προϊόντα 

ΕΨΚ κυριότθτάσ τουσ χρθςιμοποιϊντασ, ταυτόχρονα με άλλουσ αποκθκευτζσ, τισ εγκαταςτάςεισ Γενικισ 

φορολογικισ αποκικθσ τρίτου προςϊπου – εγκεκριμζνου αποκθκευτι και χωρίσ να απαιτείται θ κατοχι άδειασ 

φορολογικισ αποκικθσ από τουσ ίδιουσ. Εν προκειμζνω κάκε πρόςωπο που επικυμεί να αποκθκεφει ςτθ Γενικι 

Αποκικθ (χριςτθσ γενικισ αποκικθσ) λαμβάνει μόνον άδεια εγκεκριμζνου αποκθκευτι και όχι φορολογικισ 

αποκικθσ ενϊ ο κάτοχοσ τθσ γενικισ αποκικθσ λαμβάνει και άδεια Γενικισ Αποκικθσ και κακίςταται 

αποκλειςτικά υπόχρεοσ για τθν προςκόμιςθ των ςχετικϊν με τθν εγκατάςταςθ δικαιολογθτικϊν ςτο τελωνείο 

ελζγχου και τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων όρων αναφορικά με το χϊρο εγκατάςταςθσ και τθ λειτουργία τθσ 

γενικισ αποκικθσ.  

Σθμειϊνεται ότι λεπτομερείσ οδθγίεσ για τθ λειτουργία των γενικϊν αποκθκϊν κα δοκοφν με νεότερθ 

εγκφκλιο κακϊσ οι ρυκμίςεισ που προβλζπονται για τισ γενικζσ αποκικεσ  ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ ζχουν 

εφαρμογι από τθν  θμερομθνία ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ αυτϊν ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 

Τελωνείων ICISnet . 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

 

 

                     ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια:  
1.Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ  
2.Τελωνεία Αϋ, Βϋ& Γϋ τάξθσ 
3. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ ‘Θλεκτρονικισ  
    Βιβλιοκικθσ’) e-mail: siteadmin@gsis.gr  
4.Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal ICISnet) 
   e-mail: e.andreopoulou@1926.syzefxis.gov.gr  
 
 
Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ: 
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν 
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 
3. Υπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 
4. Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ – Κεςςαλονίκθσ 
5. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
6. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων (Δ.Ο.Σ.) 
7. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
    α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
    β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Τμιμα Β' 

mailto:siteadmin@gsis.gr
mailto:e.andreopoulou@1926.syzefxis.gov.gr
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    γ) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Α.Α.Δ.Ε. 
    δ) Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν 
8. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.  
9. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ, Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ. 
10. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ 
    Τςαμαδοφ 38 — Τ.Κ.. 18531, Ρειραιάσ 
11. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων, Ακινασ - Ρειραιά 
     Τςαμαδοφ 38 — Τ. Κ: 18531, Ρειραιάσ 
12. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Κεςςαλονίκθσ 
     Κουντουριϊτου 13 - Τ.Κ. 54626, Κεςςαλονίκθ 
13. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι 
     Ρειραιϊσ 46 - Τ.Κ. 18510, Ρειραιάσ  
14. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Ωθμείου Κράτουσ 
      α) Δ/νςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν & Ωθμικϊν Ρροϊόντων 
      β) Δ/νςθ Αλκοόλθσ & Τροφίμων  
15.Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 
     3θσ Σεπτεμβρίου 36, ΤΚ 1 0432-Ακινα 
16. Κεντρικι 'Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ 
     Ακαδθμίασ 7, 10671, Ακινα 
17. Εμπορικό, και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 
     Ακαδθμίασ 7, ΤΚ 1067 Λ-Ακινα, 
18. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 
     Ακαδθμίασ 7, ΤΚ 106 71-Ακινα 
19. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ) 
      Ξενοφϊντοσ 5, Τ. Κ. 105 57 Ακινα 
20. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων 
21. Καταςτιματα Αφορολογιτων Ειδϊν (Κ.Α.Ε.) 
     23ο χλμ. Ε.Ο. Ακθνϊν - Λαμίασ Τ.Κ. 14565, Άγιοσ Στζφανοσ 
22. ΓΣΕΒΕΕ 
      Αριςτοτζλουσ 46, Τ. Κ. 104 33 Ακινα 
23. Σφνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (ΣΕΕΡΕ) 
     'Λωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528, Λλίςια 
24. Ελλθνικά Ρετρζλαια Α.Ε. 
     Γενικι Δ/νςθ Εφοδιαςμοφ & Εμπορίασ /Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ Ραραγωγισ – Τμιμα Ρροδιαγραφϊν και 
Σχζςεων με το Δθμόςιο - Ωειμάρασ 8Α, 15125 
25. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. 
α) ΔΛΥΛΛΣΤΘΛΑ ΚΟΛΝΚΟΥ Α.Ε. 
β) Θρϊδου Αττικοφ 12Α ,15 124 Μαροφςι.  
26.Σφνδεςμοσ Βιομθχάνων Βιοντίηελ Ελλάδασ (Σ.ΒΛ.Β.Ε.) 
Λ. Τςαλουχίδθ 4, 542 48 – Κεςςαλονίκθ 
27. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ωθμικϊν Βιομθχανιϊν (Σ.Ε.Ω.Β.) 
Βαςιλζωσ Θρακλείου 8, Τ.Κ. 10682 Ακινα  
28. Ζνωςθ Εμπόρων Υγρϊν Καυςίμων νομοφ Αττικισ 
Ράροδοσ Ταφρου 41, ΤΚ 18233 Ακινα 
29. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων- Εξαγωγζων 
Λουδοβίκου, 1, Τ.Κ. 185 31 Ρειραιάσ 
 
30. ΕΤΑΛΕΛΕΣ ΕΜΡΟΛΑΣ ΡΕΤΕΛΑΛΟΕΛΔΩΝ: 
 ΑΛΓΑΛΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. 
 Ακτι Κονδφλθ 10,  ΤΚ 185 45  ΡΕΛΑΛΑΣ 

 AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Ρ. 
 Θρϊδου Αττικοφ 12Α, 151 24  ΜΑΟΥΣΛ 

 ΑΤΛΑΝΤΛΣ Α.Ε.  6
οσ

 Ρροβλιτασ εντόσ ΟΛΚ - Τ.Κ. 54 110 ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ 

 ΑΓΩ Α.Ε. ΡΕΤΕΛΑΛΟΕΛΔΩΝ 
 Ρλατεία Ελευκερίασ ΤΚ 852 00  ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
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 ΒΛΤΟΥΜΛΝΑ Α.Ε. 
 14

ο
 χλμ. ΡΕΟ Κεςςαλονίκθσ – Βζροιασ  -Ν. Αγχίαλοσ 

 ΤΚ 570 08  ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ 

 ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΚΑΥΣΛΜΑ Α.Ε.Ε.  
 Λ. Κθφιςίασ 26 και Ραραδείςου 2, ΤΚ 151 25  ΜΑΟΥΣΛ  

 CORAL A.E (SHELL HELLAS Α.Ε.)  
 Θρϊδου Αττικοφ 12

Α
 - ΤΚ 151 24  ΜΑΟΥΣΛ 

 ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 
 Ωειμάρρασ 8Α, ΤΚ 151 25  ΜΑΟΥΣΛ 

 ΕΛΛΝΟΛΛ Α.Ε. 
 Ρθγϊν 33, ΤΚ 145 64  ΚΘΨΛΣΛΑ 

 ΕΤΕΚΑ Α.Ε. 
 Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ 142, ΤΚ 188 63  ΡΕΑΜΑ  

 MAMIDOIL – JETOIL Α.Ε. 
 Ευρϊτα 27 και Κθφιςοφ, ΤΚ 145 64  ΚΘΨΛΣΛΑ 

 K-MOIL Α.Ε. 
 Λεωφόροσ Κθφιςίασ 28 -ΤΚ 115 26  ΑΚΘΝΑ  

 ΝΛΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΒΒΕΕΡ «ΚΑΟΪΛ Α.Ε.» 
 Καμαριϊτιςςα -ΤΚ 680 02  ΣΑΜΟΚΑΚΘ 

 MELCO OIL Α.Ε. 
 Ακτι Κονδφλθ 10 - ΤΚ 185 45  ΡΕΛΑΛΑΣ 

 ΜΕΝΤ ΟΪΛ Α.Ε. 
 Λεωφόροσ Κθφιςίασ 98 - ΤΚ 115 26  ΑΚΘΝΑ  

 ΕΒΟΪΛ Α.Ε.-Ε.Ρ. 
 Καποδιςτρίου 6, ΤΚ 166 72  ΒΑΘ 

 ΛΩΑΝΝΘΣ ΚΟΥΤΛΑΣ Α.Ε. «ΤΛΑΛΝΑ Α.Ε.» 
    Καλοχϊρι Κεςςαλονίκθσ   ΤΚ 570 09, ΤΚ 1407  

 SILK OIL A.E. 
    Ψίλωνοσ 131 -  Τ.Κ. 185 36 ΡΕΛΑΛΑΣ 

 ΧΥΣΟΪΛ 
 Γοφναρθ 49, ΤΚ 185 31 ΡΕΛΑΛΑΣ 

 
31.Εταιρείεσ Βιοκαυςίμων 
   κ. Στυλιανόσ Γουνιϊτθσ 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘ΒΛΟΝΤΘΗΕΛ ΜΟΝ. Ε.Ρ.Ε.’ 
Τ.Κ. 355 ΕΛ.ΤΑ Λαγκαδά -Τ.Κ. 572 00  Άςςθροσ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ 

    κ. Ραραςκευάσ Ρ. Ρζττασ 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘ΡΑΥΛΟΣ Ν. ΡΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.’ 
Οδόσ Β7, ΟΤ 28 -Τ.Κ. 25 200 ΒΛΡΕ  ΡΑΤΩΝ, ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΑΩΑΪΑΣ 

    κ. Νικόλαοσ Τςαγκαλίδθσ 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘MIL OIL HELLAS Α.Ε.’ 
Λωάννθ Τςαλουχίδθ 4, -   ΤΚ 542 48, ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ  

    κ. Κωνςταντίνοσ Ρανάσ 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε.’  
Ωειμάρρασ 8Α, -ΤΚ 151 25  ΜΑΟΥΣΛ 

    κ. Αργφριοσ Φαββατάσ 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘AGROINVEST S.A.’ 
Αχλάδι Ψκιϊτιδασ -ΤΚ 350 13  

    κ. Οδυςςζασ Γαβρανίδθσ 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘NEW ENERGY SA.’ 
Ραραλίμνιο -ΤΚ 621 00,  ΣΕΕΣ 

 κ. Αλζξανδροσ Κοτηιαγκιαουρίδθσ 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘ΕΞΒΛ ΛΚΕ’ 
Βας. Γεωργίου 3 - Ωραιόκαςτρο Κεςςαλονίκθσ 

    κα Ελζνθ Ραπαντωνίου 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ BIOENERGIA 
ΒΛ.ΡΑ. Λάκκωμα Ωαλκιδικισ-Τ.Κ. 63080 Τ.Κ.53 

 κ. Βαςίλειοσ Ρζτςασ 
αντίκλθτοσ των εταιρειϊν ΡΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΛΟΜΘΩΑΝΛΑ ΕΣΩΟΥΩΩΝ και ‘ΕΚΚΟΚΛΣΤΘΛΑ–ΚΛΩΣΤΘΛΑ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.’  
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Μεραρχίασ Σερρϊν 50, ΤΚ 691 00  ΚΟΜΟΤΘΝΘ 

 κ. Χριςτόδουλοσ Βαςιλακάκθσ   
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘AVIN’ 
Θρϊδου Αττικοφ 12Α, ΤΚ 151 24  ΜΑΟΥΣΛ 

 κα Ειρινθ-Καρολίνα Ε. Κοντογιάννθ 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘ΜΟΤΟ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΛΧΛΛΣΤΘΛΑ ΚΟΛΝΚΟΥ Α.Ε.’  
Θρϊδου Αττικοφ 12Α, ΤΚ 151 24  ΜΑΟΥΣΛ 

 κ. Θλίασ Σπανόσ    
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘SPA RENEWABLES A.E.’ 
Κζςθ Ψωτο-Κυρά Βρφςθ, Διμοσ Λουτρακίου – Ρεραχϊρασ 
Τ.Κ. 200 10 ΛΣΚΜΛΑ ΚΟΛΝΚΛΑΣ 

 κ. Ανδριανόσ Κεοχάρθσ 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘ΕΛΛΝ ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΑ Α.Ε.’ 
Ρθγϊν 33, ΤΚ 145 64  ΚΘΨΛΣΛΑ 

 κα. ϊμνιου Βαςιλικι 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘STAFF COLOUR – ENERGY Α.Β.Ε.Ε.’ 
Θρακλείτου 75, ΤΚ 414 47  ΛΑΛΣΑ 

 κ. Σωτιριοσ Σωτθριάδθσ 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘ΜΑΝΟΣ Α.Ε.’ 
Ρλουτάρχου 10, ΤΚ 106 76, ΑΚΘΝΑ, 

 κ. Σωτιριοσ Φϊλιασ 
αντίκλθτοσ τθσ εταιρείασ ‘GF ENERGY A.B.E.E.’ 
Κθφιςίασ 56, ΤΚ 151 25  ΜΑΟΥΣΛ           

 κ. Λωάννθσ Αγιομυργιαννάκθσ 
αντίκλθτοσ των εταιρειϊν ‘και ‘ΤΕΪΛΟΣ ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ ΑΕ’ και ‘ΤΕΪΛΟΣ Μ.Ε.Ρ.Ε.’ 
Αγαμζμνωνοσ 48 ΤΚ 136 74, ΑΩΑΝΕΣ ΑΤΤΛΚΘΣ 
 
32. Σφνδεςμοσ Ελλθνικοφ Οίνου (ΣΕΟ) 
Νίκθσ 34, Τ. Κ. 105 57 - Ακινα. 
33. 'Ζνωςθ Οινοποιϊν Ελλάδασ 
Αβζρωφ 14, Τ.Κ. 172 35 - Δάφνθ. 
34. Σφνδεςμοσ Οινοποιϊν Ελλάδασ 
Αλκιβιάδου 24, Τ. Κ. 104 39 - ΑΚινα. 
35. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων & Οιν/δϊν Ροτϊν (ΣΕΑΟΡ) 
Μαρίνου Αντφπα 86-88, Τ.Κ. 16346 - Θλιοφπολθ. 
36. 'Ενωςθ Επιχειριςεων Οιν/δϊν Ροτϊν 
Κωνςταντινουπόλεωσ 6, Τ.Κ. 164 52 - Αργυροφπολθ. 
37. Εκνικι Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ Αμπζλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ) 
Μαρίνου Αντφπα 86-88, Τ.Κ. 163 46 Θλιοφπολθ. 
38. 'Ζνωςθ Αποςταγματοποιϊν Αμπελοοινικϊν Ρροϊόντων Ελλάδοσ (ΕΝ.ΑΡ.Α.Ρ.Ε.) 
Νίκθσ 50Α, 105 58 ΑΚινα 
(υπόψθ κ. Γεωργόπουλου, ωσ νομικοφ εκπροςϊπου τθσ 'Ενωςθσ) 
39. 'Ζνωςθ Επιχειριςεων Αλκοολοφχων Ροτϊν (ΕΝ.Ε.Α.Ρ.) 
Κρϊμνθσ 47, 164 52 Αργυροφπολθ 
40. Κεντρικι Συνεταιριςτικι 'Ενωςθ Αμπελοοινικϊν Ρροϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) 
 Λουίηθσ ιανκοφρ .73 , τ.κ. 115 23, Αμπελόκθποι 
41. Ζνωςθ Ηυκοποιϊν Ελλάδοσ  
 Λεωφόροσ Κθφιςοφ 102 , ΤΚ 12241 Αιγάλεω  
42. Σφνδεςμοσ Μικρϊν Ανεξάρτθτων Ηυκοποιϊν Ελλάδοσ (Σ.Μ.Α.Η.Ε.) 
Λεωφόρο Σπάτων 187 ΤΚ 15351 Ραλλινθ  
43. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Καπνοβιομθχανιϊν (Σ.Ε.Κ.) 
Ρανεπιςτθμίου 6 - ΤΚ. 10671, Ακινα 
44. Ε.Σ.Κ.Ε.Ε. 
Κονίτςθσ 3-5 - Τ.Κ. 15125, Μαροφςι 
 
45. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Θλεκτρονικοφ Τςιγάρου 
Γ’ Σεπτεμβρίου 144, ΤΚ 11251, Ακινα 
46. Καπνοβιομθχανία «ΡΑΡΑΣΤΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» 
 Ιμεροσ Τόποσ, Κορορζμι, Τ.Κ. 19300, Αςπρόπυργοσ 
46.Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Καφεκοπτϊν 
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Κλειςκζνουσ 17, Τ.Κ. 105 52, Ακινα 
47.Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Καφεκοπτϊν και Εκμετάλλευςθσ Καφεκοπτικϊν Μθχανθμάτων 
Γοφναρθ 21-23, Τ.Κ. 185 31, Ρειραιάσ 
48.Συνεταιριςμόσ Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ 
Νθλζωσ 35, Τ.Κ. 11851, Ακινα 
49.Ομοςπονδία Καφεπωλϊν Ελλάδοσ,  
Βουλισ 16 Τ.Κ. 105 63, Ακινα 
 
Εςωτερικι Διανομι: 
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντριασ Τελωνείων & Ε.Ψ.Κ. 
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντι Γενικοφ Ωθμείου Κράτουσ 
4. Γενικι Δ/νςθ Τελωνείων & Ε.Ψ.Κ. 
α) Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
β) Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 
γ) Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Κεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν 
δ) Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου 
ε) Δ/νςθ Ε.Ψ.Κ. και Ψ.Ρ.Α. — Τμιματα Α' , Β’, Γ, Δϋ και Εϋ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Λ 
 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΩΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΛΩΝ & ΕΨΚ 

ΤΕΛΩΝΕΛΟ .......................................... 

 
Ε Κ Κ Ε Σ Θ  Κ Α Τ Α Λ Λ Θ Λ Ο Τ Θ Τ Α Σ 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΑΔΕΛΑΣ ΦΟΟΛΟΓΛΚΘΣ ΑΡΟΚΘΚΘΣ 

Σιμερα τθν ....................  θμζρα ...............οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι Τελωνειακοί Υπάλλθλοι:  

1. ............................................... 

2. ............................................... 

αποτελοφντεσ τθν επιτροπι που ςυςτάκθκε με τθν αρικ. Ρρωτ. ....................... / ................. απόφαςθ του Διευκυντι του 

Τελωνείου ....................................... και φςτερα από τθν με αρικμ. καταχϊρθςθσ .................................................... αίτθςθ 

ςφςταςθσ και λειτουργίασ Ψορολογικισ Αποκικθσ τθσ εταιρείασ «...........................................................................................», 

μεταβικαμε ςτισ εγκαταςτάςεισ που κα λειτουργεί θ φορολογικι αποκικθ τθσ ωσ άνω εταιρείασ επί τθσ οδοφ 

.................................................................. προκειμζνου να διαπιςτϊςουμε τθν καταλλθλότθτα του αιτοφμενου χϊρου για τθ 

χοριγθςθ τθσ προβλεπόμενθσ με τθν αρικμ. ΔΕΨΚΨ 1116596 ΕΞ 2017 / 02.08.2017 (ΨΕΚ 2745 Βϋ) Απόφαςθ του Διοικθτι 

τθσ Α.Α.Δ.Ε. άδειασ Ψορολογικισ Αποκικθσ. 

Κατά τθν αυτοψία που διενεργιςαμε (Από τον ζλεγχο) διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 

Α. Στοιχεία Φυςικοφ ι Νομικοφ Ρροςϊπου 

Επωνυμία:                                                                                                                                    Α.Ψ.Μ.: 
 
Διεφκυνςθ Ζδρασ:                                                                            Δραςτθριότθτα: 
 

Β. Στοιχεία Ελεγχόμενου Χϊρου Γ. Ευριματα / Ραρατθριςεισ 

1. 

 
Τοποκεςία αποκικθσ  

 
Διεφκυνςθ: 
 
Κατθγορία Ρροϊόντων: 

2. 

Δικαιολογθτικά νόμιμθσ κατοχισ ι 
χριςθσ του χϊρου 

 Επωνυμία κατόχου τθσ 
εγκατάςταςθσ 

 Τίτλοσ ιδιοκτθςίασ 

 Συμφωνθτικό μίςκωςθσ 

 Ραραχϊρθςθ χριςθσ 

 Άλλα 

 
 

ΑΔΑ: ΩΖ4Ψ46ΜΠ3Ζ-Υ99



18 
 

3. 

Εμβαδόν και λοιπά χαρακτθριςτικά 
τθσ αποκικθσ  

 Ταφτιςθ του χϊρου με το 
τοπογραφικό διάγραμμα – 
κάτοψθ 

 Διαρρφκμιςθ  χϊρου 

 Φπαρξθ κατάλλθλου αςφαλι και 
ςτεγαςμζνου χϊρου για τισ 
εργαςίεσ των τελωνειακϊν 
αρχϊν  

 Μζςα αποκικευςθσ προϊόντων 
(π.χ. δεξαμενζσ, φιάλεσ, δοχεία 
ςωλθνϊςεισ κλπ) 

 Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 
ανάλογα με το προϊόν που 
παράγεται ι αποκθκεφεται 
(πχ.αποςτακτιριο, 
εμφιαλωτιριο, μθχανιματα 
παραγωγισ προϊόντων καπνοφ, 
εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα 
ειςροϊν εκροϊν) 

 Άλλα 
 

 

4. 

Υπάρχοντα όργανα μζτρθςθσ & 
ελζγχου 

 Αλκοολόμετρα  

 Κερμόμετρα 

 Ογκομετρικοί πίνακεσ 

 Ρλάςτιγγα ηφγιςθσ 

 Ογκομετρθτζσ  

 Άλλα 

 

5. 

Επάρκεια φωτιςμοφ 

 φυςικόσ ι τεχνθτόσ φωτιςμόσ 

 Ραράκυρα 

 Ρροςτατευμζνα φωτιςτικά μζςα 

 Άλλα 
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6. 

Μζτρα για τθν αςφάλεια του 
χϊρου 
 

 Ρυροςβεςτιρεσ 

 Ανιχνευτζσ καπνοφ 

 Σφςτθμα ςυναγερμοφ 

 Κάμερεσ παρακολοφκθςθσ 

  Υπθρεςίεσ φφλαξθσ (Security) 

 Ριςτοποιθτικά πυραςφάλειασ 

 Κατάλλθλθ περίφραξθ χϊρου 

  Άλλα 

 

Δ. Οδθγίεσ ι ςυςτάςεισ που δόκθκαν κατά τθ διενζργεια τθσ αυτοψίασ 

 

Κατόπιν των ανωτζρω προκφπτει ότι ο εν λόγω χϊροσ πλθροί τουσ όρουσ και τθσ προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ τθσ κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ αρικμ.ΔΕΨΚΨ 1116596 ΕΞ 2017 / 02.08.2017 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ άδειασ 

φορολογικισ αποκικθσ για τθν αποκικευςθ ....................................... προϊόντων. 

 

Θ ΕΡΛΤΟΡΘ (ΟΛ ΤΕΛΩΝΕΛΑΚΟΛ ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ) 

 

(Σφραγίδα/Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ 
 

ΑΛΚΟΟΛΘ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 

ΡΟΤΑ 

ΡΑΑΓΩΓΘ,  ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘ & 

ΡΑΑΛΑΒΘ ΡΟΣ ΕΜΡΟΛΑ 

ΕΤΟΛΜΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Ροςοςτό επί 

καταβλθκζντοσ  

ΕΦΚ 

προθγοφμενου 

ζτουσ 

 

Ελάχιςτο  όριο 

(εγγφθςθ πάντα οικονομικι) 

 

Ανϊτατο ποςό 

εγγφθςθσ 

 

Αικυλικι αλκοόλθ 

 

 

4% 

Ραραγωγι ι παραλαβι για επεξεργαςία ζωσ 

10.000 λίτρα 14.000€ 

 με προςαφξθςθ 7.000€ ανά 5.000 επιπλζον λίτρα  

 

180.000€ 

 Αλκοολοφχα Ροτά (εκτόσ από 

ενδιάμεςα, κραςί και ποτά 

παραςκευαηόμενα με 

ηφμωςθ) 

 

4% 

Ραραγωγι ι παραλαβι για επεξεργαςία ζωσ 

10.000 λίτρα 14.000€  

με προςαφξθςθ 7.000€ ανά 5.000 λίτρα 

 

180.000€ 

Για επιχειριςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία  υπό κακεςτϊσ αναςτολισ απαιτείται  εγγφθςθ 4% επί του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα 

προϊόντα που κατά διλωςθ του επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ 

αναςτολισ με ελάχιςτο όριο οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 70.000€ 

Ενδιάμεςα προϊόντα 4% 7.000€ ---- 

Για επιχειριςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία  υπό κακεςτϊσ αναςτολισ απαιτείται  εγγφθςθ 4% επί του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα 

προϊόντα που κατά διλωςθ του επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ 

αναςτολισ με ελάχιςτο όριο οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 10.000€ 

 

Κραςί 

 

4% 

Ραραγωγι ζωσ 100.000 λίτρα τελικοφ προϊόντοσ 

1000€  

με προςαφξθςθ 1.000€ ανά 100.000 επιπλζον 

λίτρα 

 

40.000€ 

Για επιχειριςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία  υπό κακεςτϊσ αναςτολισ απαιτείται  εγγφθςθ 4% επί του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα 

προϊόντα που κατά διλωςθ του επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ 

αναςτολισ με ελάχιςτο όριο οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 3.000€ 

Ροτά παραςκευαηόμενα με 

ηφμωςθ 

 (εκτόσ από κραςί και μπφρα) 

 

4% 

Ραραγωγι ζωσ 100.000 λίτρα τελικοφ προϊόντοσ 

1000€ 

με προςαφξθςθ 1.000€ ανά 100.000 επιπλζον 

λίτρα 

 

40.000€ 

Για επιχειριςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία υπό κακεςτϊσ αναςτολισ απαιτείται  εγγφθςθ 4% επί του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα προϊόντα 

που κατά διλωςθ του επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ αναςτολισ 

με ελάχιςτο όριο οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 3.000€ 

Είδθ διατροφισ  

---- 

Χωρίσ ελάχιςτο όριο 

Θ Εγγφθςθ πρζπει να καλφπτει τον ΕΨΚ που 

αναλογεί ςτθν αικυλικι αλκοόλθ θ οποία 

εξακολουκεί να τελεί υπό κακεςτϊσ αναςτολισ 

 

---- 
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ΑΛΚΟΟΛΘ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΡΟΤΑ 

ΚΑΤΟΧΘ  

Ροςοςτό επί καταβλθκζντοσ  

ΕΦΚ προθγοφμενου ζτουσ 

Ελάχιςτο  όριο 

(εγγφθςθ πάντα 

οικονομικι) 

Ανϊτατο 

ποςό 

εγγφθςθσ 

Αικυλικι αλκοόλθ 15% 

 (7% οικονομικι και 8% άλλθσ 

μορφισ εγγφθςθ) 

470.000€  

(μειϊνεται ςε 235.000€ 

εφόςον οι χϊροι 

ςφραγίηονται από τθν 

τελωνειακι αρχι) 

 

 

---- 

Αλκοολοφχα Ροτά (εκτόσ από 

ενδιάμεςα, κραςί και ποτά 

παραςκευαηόμενα με ηφμωςθ)  

15% 

 (7% οικονομικι και 8% άλλθσ 

μορφισ εγγφθςθ) 

 

180.000€ 

 

---- 

Ενδιάμεςα προϊόντα  15% 

 (7% οικονομικι και 8% άλλθσ 

μορφισ εγγφθςθ) 

 

35.000€ 

 

---- 

 

Κραςί  

15% 

 (7% οικονομικι και 8% άλλθσ 

μορφισ εγγφθςθ) 

 

5.000€ 

  

 ---- 

Ροτά παραςκευαηόμενα με ηφμωςθ 

 (εκτόσ από κραςί και μπφρα) 

15% 

 (7% οικονομικι και 8% άλλθσ 

μορφισ εγγφθςθ) 

 

5.000€ 

 

---- 

 

Ηφκοσ  

15% 

 (7% οικονομικι και 8% άλλθσ 

μορφισ εγγφθςθ) 

 

47.000€ 

 

---- 

Στθν περίπτωςθ επιχειριςεων ςε 1
θ
 λειτουργία υπό κακεςτϊσ αναςτολισ με αποκλειςτικι δραςτθριότθτα τθν κατοχι 

(εμπορία) προϊόντων ΕΨΚ, ιςχφουν ανά κατθγορία τα ανωτζρω ελάχιςτα όρια εγγφθςθσ. 

 

Οίνοι κωδικοφ Σ.Ο. 2204 & 

προϊόντα κωδικοφ Σ.Ο. 2206 

που παραλαμβάνονται προσ 

οξοποίθςθ 

 

4% 

Ραραγωγι ζωσ 100.000 λίτρα τελικοφ προϊόντοσ 

1000€  

με προςαφξθςθ 1.000€ ανά 100.000 επιπλζον 

λίτρα 

 

20.000€ 

Για επιχειριςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία απαιτείται  εγγφθςθ 4% επί του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα προϊόντα που κατά διλωςθ του 

επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ αναςτολισ με ελάχιςτο όριο 

οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 3.000€ 

 

Ηφκοσ  

 

4% 

 

Ωωρίσ ελάχιςτο όριο 

 

Ωωρίσ ανϊτατο 

όριο 

Για επιχειριςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία απαιτείται  εγγφθςθ 4% επί του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα προϊόντα που κατά διλωςθ του 

επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ αναςτολισ με ελάχιςτο όριο 

οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 20.000€ 
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ΒΛΟΜΘΧΑΝΟΡΟΛΘΜΕΝΑ ΚΑΡΝΑ 

ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ, 
ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘΣ, & ΚΑΤΟΧΘΣ 

ΚΑΡΝΛΚΩΝ ΡΟΛΟΝΤΩΝ 

 ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΣΘΣ ΕΛΑΧΛΣΤΟ ΟΛΟ 

ΦΟΟΛΟΓΛΚΘ ΑΡΟΚΘΚΘ 
ΡΑΑΓΩΓΟΥ Θ 
ΜΕΤΑΡΟΛΘΤΘ 

8% του καταβλθκζντοσ κατά το 
προθγοφμενο ζτοσ ςυν. ποςοφ 

ΕΨΚ. 
235.000 € 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΑ 
ΕΓΑΣΤΘΛΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΒΛΟΜΘΧ.ΚΑΡΝΩΝ 

8% του καταβλθκζντοσ κατά το 
προθγοφμενο ζτοσ ςυν. ποςοφ 

ΕΨΚ. 
20.000 € 

ΦΟΟΛΟΓΛΚΘ ΑΡΟΚΘΚΘ 
ΚΑΤΟΧOY ΚΑΡΝΛΚΩΝ 

ΡΟΛΟΝΤΩΝ 

8% του καταβλθκζντοσ κατά το 
προθγοφμενο ζτοσ ςυν .ποςοφ 

ΕΨΚ. 
235.000 € 

Για επιχ/ςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία 

 
 

ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ, 
ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘΣ, ΚΑΤΟΧΘΣ 
ΚΑΡΝΛΚΩΝ ΡΟΛΟΝΤΩΝ 

 
 

ΦΟΟΛΟΓΛΚΘ ΑΡΟΚΘΚΘ 
ΡΑΑΓΩΓΟΥ Θ 
ΜΕΤΑΡΟΛΘΤΘ 

8% του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα 
προϊόντα που κατά διλωςθ 

του ενδιαφερόμενου κα 
παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν 

ςτο πρϊτο ζτοσ άςκθςθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ του 

235.000 € 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΑ 
ΕΓΑΣΤΘΛΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΒΛΟΜΘΧ.ΚΑΡΝΩΝ 

8% του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα 
προϊόντα που κατά διλωςθ 

του ενδιαφερόμενου κα 
παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν 

ςτο πρϊτο ζτοσ άςκθςθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ του 

20.000 € 

ΦΟΟΛΟΓΛΚΘ ΑΡΟΚΘΚΘ 
ΚΑΤΟΧOY ΚΑΡΝΛΚΩΝ 

ΡΟΛΟΝΤΩΝ 
 235.000 € 
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ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 

 Ροςοςτό επί  του ςυνολικοφ 

καταβλθκζντοσ ΕΦΚ του  

προθγοφμενου ζτουσ 

Ροςοςτό ΕΦΚ που αναλογεί  

ςτα διακινθκζντα  κατά το 

προθγοφμενο  ζτουσ προϊόντα 

Ελάχιςτο  Πριο Εγγφθςθσ 

ΡΑΑΓΩΓΘ   Ι  ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘ 

ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 

(ΡΛΘΝ ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΩΝ) 
4%  

Ραραγωγόσ ι μεταποιθτισ που 

παραλαμβάνει ζτοιμα προϊόντα 

με ςκοπό τθν εμπορία  παρζχει 

ελάχιςτο όριο εγγφθςθσ 

235.000€ 

 

ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΑ 

 4% Ραραγωγόσ ι μεταποιθτισ που 

παραλαμβάνει ζτοιμα προϊόντα 

με ςκοπό τθν εμπορία  παρζχει 

ελάχιςτο όριο εγγφθςθσ 

235.000€ 

ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 

–ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΑ 

Για επιχ/ςεισ ςε 1
θ
 

λειτουργία 

4% 

επί του ΕΨΚ που αναλογεί 

ςτα προϊόντα που κατά 

διλωςθ του ενδιαφερομζνου 

κα παραχκοφν ι 

μεταποιθκοφν κατά το 1
ο
 ζτοσ 

άςκθςθσ δραςτθριότθτασ 

  

ΚΑΤΟΧΘ 

ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 

(ΡΛΘΝ ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΩΝ) 

4% 

(2% οικονομικι και 2% άλλθσ 

μορφισ) 

 235.000 € 

ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΑ  4% 

(2% οικονομικι και 2% άλλθσ 

μορφισ) 

20.000 € 

ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 

Για επιχ/ςεισ ςε 1
θ
 

λειτουργία 

  235.000 € 

ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΑ 

Για επιχ/ςεισ ςε 1
θ
 

λειτουργία 

  20.000 € 

ΡΑΑΓΩΓΘ, ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘ,ΚΑΤΟΧΘ ΡΟΣΚΕΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΡΟΣΚΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΕ 

ΚΩΔΛΚΟ Σ.Ο. 38111100, 

38111190, 38111900, 

38119000 

4%  10.000€ 
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ΜΕΛΩΣΕΛΣ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ ΡΑΑΓΩΓΘΣ -ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘΣ - ΚΑΤΟΧΘΣ  

 

ΑΕΟ (εφόςον αποδεικνφει ότι διακζτει επαρκείσ 

πόρουσ ωσ προσ το ποςό που δεν καλφπτεται από 

τθν παρεχόμενθ εγγφθςθ)  

50% (μείωςθ κατά 50%) 

Εγκεκριμζνοσ Αποκθκευτισ που πλθροί τα 

κριτιρια φερεγγυότθτασ τθσ παρ. 4 του άρκρου 13 

τθσ ΔΕΨΚΨ111601ΕΞ2017/31.08.2017 

 

70% (μείωςθ κατά 30%) 

 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘΣ 
Ωσ εγγφθςθ διακίνθςθσ δφναται να χρθςιμοποιείται θ  εγγφθςθ του Εγκεκριμζνου Αποκθκευτι (Εγγφθςθ Ραραγωγισ – Μεταποίθςθσ – 

Κατοχισ) ι να παρζχεται πάγια (8% επί του ςυνολικά αναλογοφντοσ ΕΨΚ ςε προϊόντα που εξιχκθςαν ι διακινικθκαν υπό κακεςτϊσ 

αναςτολισ ςε άλλα κράτθ – μζλθ τθσ ΕΕ ι ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ κατά το προθγοφμενο ζτοσ) ι μεμονωμζνθ εγγφθςθ διακίνθςθσ  

 

 Α. ΡΑΓΛΑ ΕΓΓΥΘΣΘ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘΣ 

 

  

 ΡΟΣ  

 

 

Ροςοςτό Κάλυψθσ ΕΦΚ προϊόντων μεμονωμζνθσ διακίνθςθσ  

 

Ροςοςτό Κάλυψθσ ςυνολικοφ 

ΕΦΚ εκκρεμϊν διακινιςεων  

(ςε κάκε περίπτωςθ 

διακίνθςθσ) ΑΜΟΔΛΑ ΓΛΑ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ 

ΑΡΟΚΘΚΕΥΤΘ ΤΕΛΩΝΕΛΑΚΘ ΑΧΘ 

 ΕΝΔΟΚΟΛΝΟΤΛΚΘ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘ 

ι ΕΞΑΓΩΓΘ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΟΝΘ 

ΥΡΟΒΟΛΘ  e-ΔΕ  

ΔΛΑΚΛΝΘΣΘ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΤΘΣ 

ΧΩΑΣ  

Συνικθσ περίπτωςθ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι 
100% 100% 75% 

ΑΕΟ 

(α. όταν ζχει λάβει μείωςθ και ςτθν 

εγγφθςθ αποκικευςθσ τθν οποία 

χρθςιμοποιεί και ωσ εγγφθςθ 

διακίνθςθσ –  

β.  με ζγκριςθ για ΑΕΟ που 

απαλλάςςεται από εγγφθςθ κατοχισ 

για φορολογικι αποκικθ με διαρκι 

τελωνειακι παρουςία εφόςον  

αποδείξει επάρκεια πόρων για τθν 

κάλυψθ του μθ καλυπτόμενου με 

τθν εγγφθςθ ποςοφ) 

100% 70% 
50%  

 

Εγκεκριμζνοσ Αποκθκευτισ που 

πλθροί τα κριτιρια φερεγγυότθτασ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 13 τθσ 

ΔΕΦΚΦ111601ΕΞ2017/31.08.2017 

 

100% 

 

70% 

 

75% 

ΡΟΣΚΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΕ 

ΚΩΔΛΚΟ Σ.Ο. 38111100, 

38111190, 38111900, 

38119000 

Για επιχ/ςεισ ςε 1
θ
 

λειτουργία 

4% 

επί του ΕΨΚ που αναλογεί 

ςτα προϊόντα που κατά 

διλωςθ του ενδιαφερομζνου 

κα παραχκοφν ι 

μεταποιθκοφν, διακινθκοφν 

υπό κακεςτϊσ αναςτολισ ι 

εξαχκοφν και προορίηονται να 

διατεκοφν ι 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ καφςιμα 

κζρμανςθσ ι κίνθςθσ 

 10.000€ 
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Β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΘ ΕΓΓΥΘΣΘ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘΣ  

 

ΡΟΣ 

 

Ροςοςτό Κάλυψθσ ΕΦΚ προϊόντων μεμονωμζνθσ διακίνθςθσ  

ΤΕΛΩΝΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΟΛΟΓΛΚΘΣ 

ΑΡΟΚΘΚΘΣ 

Α. ΕΝΔΟΚΟΛΝΟΤΛΚΘ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘ ι ΕΞΑΓΩΓΘ ΜΕ 

ΤΑΥΤΟΧΟΝΘ ΥΡΟΒΟΛΘ  e-ΔΕ 

Β. ΔΛΑΚΛΝΘΣΘ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΤΘΣ ΧΩΑΣ  

 

Συνικθσ περίπτωςθ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι 

 

100% 

 

100% 

 

ΑΕΟ 
100% 70% 

Εγκεκριμζνοσ Αποκθκευτισ που 

πλθροί τα κριτιρια φερεγγυότθτασ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 13 τθσ 

ΔΕΦΚΦ111601ΕΞ2017/31.08.2017 

 

100% 

 

70% 
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