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Θζμα: Κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. ΔΔΘΣΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ
«Εφαρμογι του ειδικοφ κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ» (ΦΕΚ 810/Β/2017) και
παροχι οδθγιϊν
χετ.: (1) Θ αρικμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 Απόφαςθ ΓΓΔΕ «Υποχρεωτικι θλεκτρονικι
υποβολι των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ εγγράφων – Τιρθςθ αρχείου» (ΦΕΚ
4488/Β/2016 – ΑΔΑ: 7ΦΘΝΘ-2Θ3).
(2) Θ αρικμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1067367 ΕΞ 2016/26-4-2016 ΕΔΥΟ «Κοινοποίθςθ των διατάξεων
εφαρμογισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα που αφοροφν τθ χριςθ των ειδικϊν
κακεςτϊτων, εκτόσ τθσ διαμετακόμιςθσ» (ΑΔΑ: Ψ7ΣΛΘ-5ΕΥ).
(3) Θ αρικμ. Δ.ΟΓ Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 Απόφαςθ ΓΓΔΕ «Τροποποίθςθ τθσ αρικμ. Δ6Α
1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Βϋ 865, 1079 και 1846) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν, ωσ προσ τθν αναδιάρκρωςθ και τον
ανακακοριςμό κακ’ φλθν αρμοδιότθτασ Ειδικϊν Αποκεντρωμζνων και Ρεριφερειακϊν
Τελωνειακϊν Υπθρεςιϊν, κακϊσ και ρφκμιςθ κεμάτων που αφοροφν ςτθν κακ’ φλθν και ςτθν
κατά τόπον αρμοδιότθτα Τελωνείων» (ΦΕΚ 295/Β/2016 – ΑΔΑ: ΩΨΨΣΘ-Α2Β), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
(4) Θ αρικμ. ΔΤΔ Α 5021516 ΕΞ 2015/30-9-2015 ΕΔΥΟ «Ζκδοςθ τθσ άδειασ παράδοςθσ και
βεβαίωςθ – είςπραξθ των οικονομικϊν επιβαρφνςεων και εξόδων (ΔΕΤΕ) ςτο νζο περιβάλλον
των θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν» (ΑΔΑ: 6ΨΜ7Θ-Ο58).
(5) Θ αρικμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019648 ΕΞ 2015/15-9-2015 ΕΔΥΟ «Ραροχι οδθγιϊν και διευκρινίςεων
αναφορικά με οριςμζνεσ διαδικαςίεσ του κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ» (ΑΔΑ:
67ΞΒΘ-ΘΟΕ).
(6) Θ αρικμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5010763 ΕΞ 2015/14-5-2015 ΕΔΥΟ «Ραροχι διευκρινίςεων αναφορικά με
τισ μθνιαίεσ καταςτάςεισ αποκεμάτων που υποβάλλονται ςτα πλαίςια του κακεςτϊτοσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ» (ΑΔΑ: ΩΝΘΙΘ-Δ7Γ).
(7) Θ αρικμ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-4-2014 ΚΥΑ «Διαδικαςίεσ και προδιαγραφζσ
εγκατάςταςθσ και ελζγχου ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ ειςροϊν-εκροϊν
ςτισ φορολογικζσ αποκικεσ και ςτισ αποκικεσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ ενεργειακϊν
προϊόντων. Απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ, λειτουργίασ, καταγραφισ και διαςφάλιςθσ των
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μετριςεων και θλεκτρονικισ αποςτολισ δεδομζνων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ, είδοσ και
περιεχόμενο των ςτοιχείων που παρζχονται από το ςφςτθμα αυτό» (ΦΕΚ 1156/Β/2014 – ΑΔΑ:
ΒΙΦ2Θ-ΩΛ4), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
(8) Θ αρικμ. Δ18Γ 5002693 ΕΞ 2014/29-1-2014 ΕΔΥΟ «Ραροχι οδθγιϊν για τισ περιπτϊςεισ
μεταφοράσ εμπορευμάτων από αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ ςε αποκικθ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ» (ΑΔΑ: ΒΙΕ9Θ-6ΞΥ).
(9) Θ αρικμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ «Οδθγίεσ για τθ διαδικαςία θλεκτρονικισ
υποβολισ τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ και λοιπϊν τελωνειακϊν παραςτατικϊν ςτα πλαίςια
λειτουργίασ του Υποςυςτιματοσ Ειςαγωγϊν του ICISnet» (ΑΔΑ: ΒΛ12Θ-ΑΝΝ).
(10) Θ αρικμ. Τ.2622/179/Α0019/12-6-2002 ΑΥΟ «Καταςτροφι Εμπορευμάτων – Επιτροπι άρκρου
37, παρ.1 του ν.2960/01» (ΦΕΚ 797/Β/2002).
Με τθν παροφςα ςασ κοινοποιείται θ αρικμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφαςθ Διοικθτι
ΑΑΔΕ «Εφαρμογι του ειδικοφ κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ», θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ
810/Β/2017 (ΑΔΑ: 7ΜΘ5Θ-ΔΔ3), και παρζχονται περαιτζρω οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ.
Υπενκυμίηεται ότι οι βαςικζσ ενωςιακζσ διατάξεισ που διζπουν το κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ
είναι οι εξισ:


άρκρα 22-30, 210-225, 237-239 και 240-242 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (Κανονιςμόσ (ΕΕ)
952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου),



άρκρα 8-11, 13-18, 164, 171, 177-180, 182 και 201-203 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2446/15 τθσ Επιτροπισ,



άρκρα 8, 12, 14-15, 260-261 και 266-267 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2447/15 τθσ Επιτροπισ,



άρκρα 14-15 και 22 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 341/16 τθσ Επιτροπισ.

Εξυπακοφεται ότι για τθν ορκι λειτουργία του κακεςτϊτοσ, πζραν των προαναφερόμενων διατάξεων,
εφαρμόηονται οι διατάξεισ που ρυκμίηουν άλλα κζματα τα οποία ςυνδζονται με τθ χριςθ του κακεςτϊτοσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ όπωσ είναι θ ςυμπλιρωςθ των τελωνειακϊν παραςτατικϊν, θ ζκδοςθ
αποφάςεων, θ γζνεςθ τελωνειακισ οφειλισ, θ παροχι εγγφθςθσ κλπ.
Ραρατίκενται οι εξισ ςυντομογραφίεσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ καταγραφισ των ςχετικϊν διατάξεων τθσ
ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ ανά ενότθτα:
UCC: ο Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ (Κανονιςμόσ (ΕΕ) 952/13)
DA:

ο κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2446/15

IA:

ο Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2447/15

TDA: ο κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 341/16
ΑΑΔΕ: θ κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ
1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ
Το κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ επιτρζπει τθν αποκικευςθ, κατά κανόνα, μθ ενωςιακϊν
εμπορευμάτων ςε αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, δθλαδι ςε εγκεκριμζνο από τισ Τελωνειακζσ
Αρχζσ χϊρο, όπου τα εμπορεφματα τελοφν υπό τελωνειακι επιτιρθςθ χωρίσ να υπόκεινται ςε
ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ, μζτρα εμπορικισ πολιτικισ, φόρουσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ.
Θ αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ μπορεί να είναι είτε αποκθκευτικι εγκατάςταςθ είτε
οποιοςδιποτε άλλοσ χϊροσ ο οποίοσ αποδεδειγμζνα πλθροί τισ προχποκζςεισ για τθν ορκι εφαρμογι
του κακεςτϊτοσ.
Επίςθσ, είναι δυνατι θ τελωνειακι αποταμίευςθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων:


ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται από διατάξεισ τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ που διζπουν
ςυγκεκριμζνουσ τομείσ (π.χ. εμπορεφματα για τα οποία προβλζπεται προκαταβολι τθσ επιςτροφισ
κατά τθν εξαγωγι),



όταν πρόκειται να εκδοκεί ευνοϊκι απόφαςθ για τθν επιςτροφι ι διαγραφι δαςμϊν (π.χ.
ελαττωματικά προϊόντα που δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν οποία βαςίηεται θ
ειςαγωγι και υπάγονται ςτο κακεςτϊσ δυνάμει του άρκρου 118, παρ.4 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ
Κϊδικα).

Τα εμπορεφματα μποροφν να παραμζνουν υπό κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ για απεριόριςτο
χρονικό διάςτθμα, εκτόσ από εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που μπορεί να οριςτεί, από το Τελωνείο Ελζγχου,
προκεςμία για τθν εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ, ειδικά όταν ενδζχεται να απειλείται θ δθμόςια υγεία ι
το περιβάλλον λόγω των αλλοιϊςεων που ζχουν υποςτεί τα εμπορεφματα μετά από μακροχρόνια
αποκικευςθ (π.χ. ευπακι προϊόντα).
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρα 237, παρ.1-2, 238, 240, παρ.1 UCC
άρκρο 8, παρ.3 ΑΑΔΕ

1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΩΠΑ
1.2.1 Ζννοιεσ των εμπλεκόμενων προςϊπων
Τα εμπλεκόμενα πρόςωπα ςτο κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ είναι ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ
και ο αποταμιευτισ. Ειδικότερα:


Ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ είναι ο κάτοχοσ τθσ άδειασ λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ.



Ο αποταμιευτισ είναι ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, δθλαδι το πρόςωπο
που υποβάλλει ι για λογαριαςμό του οποίου υποβάλλεται θ διαςάφθςθ αποταμίευςθσ και
εμφανίηεται ςτα φορτωτικά ζγγραφα ι τθ διατακτικι ωσ παραλιπτθσ των εμπορευμάτων, χωρίσ
απαραίτθτα να είναι και ο κφριοσ αυτϊν.



Στθν περίπτωςθ των ιδιωτικϊν αποκθκϊν, οι ιδιότθτεσ του διαχειριςτι και του αποταμιευτι
ςυμπίπτουν ςτο ίδιο πρόςωπο.



Ο αποταμιευτισ μπορεί να ορίηει τελωνειακό αντιπρόςωπο για τισ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ που
απαιτοφνται ςχετικά με τθν υπαγωγι των εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ.

Επιςθμαίνεται ότι για τθν υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ απαιτείται θ κατοχι των
εμπορευμάτων και όχι απαραίτθτα θ κυριότθτα αυτϊν από τον αποταμιευτι.
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χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 5, ςθμεία (6), (34), (35) UCC
άρκρο 2 ΑΑΔΕ

1.2.2 Ευκφνεσ των εμπλεκόμενων προςϊπων
Ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ και ο αποταμιευτισ είναι υπεφκυνοι:
α)

να εξαςφαλίηουν ότι τα εμπορεφματα που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ δεν διαφεφγουν τθσ τελωνειακισ
επιτιρθςθσ,

β)

να εκπλθρϊνουν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ χριςθ του κακεςτϊτοσ για τα
αποταμιευμζνα εμπορεφματα.

Επιπλζον, ο αποταμιευτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν
υπαγωγι των εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ, δθλαδι από τθν υποβολι τθσ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 242 UCC

1.3 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Οι αποκικεσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ κατθγοριοποιοφνται ωσ εξισ:
Σφποι αποκθκϊν τελωνειακισ αποταμίευςθσ
Δθμόςιεσ
Τφπου Ι (πρϊθν τφπου Αϋ)
Ιδιωτικζσ
(πρϊθν
τφπου Γϋ και Εϋ)
Τφπου ΙΙ (πρϊθν τφπου Βϋ)
Τφπου ΙΙΙ (πρϊθν τφπου ΣΤϋ)
Συγκεκριμζνα:
Δθμόςιεσ αποκικεσ
Είναι οι αποκικεσ τισ οποίεσ μπορεί να χρθςιμοποιεί οποιοδιποτε πρόςωπο για τθν τελωνειακι
αποταμίευςθ εμπορευμάτων και διακρίνονται περαιτζρω ωσ εξισ:
α) Τφπου Ι
Οι αποκικεσ αυτοφ του τφπου λειτουργοφν με ευκφνθ του διαχειριςτι και του αποταμιευτι κατά τα
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω ενότθτα 1.2.2. Ο διαχειριςτισ φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθ λειτουργία τθσ
αποκικθσ και θ ευκφνθ του αποταμιευτι υφίςταται ζωσ τθ ςτιγμι τθσ παραλαβισ των εμπορευμάτων
από τον διαχειριςτι.
β) Τφπου ΙΙ
Στισ αποκικεσ τφπου ΙΙ οριςμζνεσ από τισ ευκφνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία (α) ι (β) τθσ ενότθτασ
1.2.2 αφοροφν αποκλειςτικά τον αποταμιευτι. Στον ςυγκεκριμζνο τφπο αποκικθσ, θ ευκφνθ του
διαχειριςτι αφορά αποκλειςτικά τθν καλι λειτουργία τθσ αποκικθσ και ξεκινά από τθ ςτιγμι τθσ ειςόδου
των εμπορευμάτων ςε αυτι.
γ) Τφπου ΙΙΙ
Ρρόκειται για αποκθκευτικοφσ χϊρουσ εντόσ του τελωνειακοφ περιβόλου Τελωνείων που είναι αρμόδια
για τθ διαχείριςθ αυτϊν και τθν αποδοχι διαςαφιςεων υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ.
Τα Τελωνεία που διαχειρίηονται δθμόςιεσ αποκικεσ τφπου ΙΙΙ γνωςτοποιοφν τθν εν λόγω δυνατότθτα
ςτουσ ςυλλογικοφσ φορείσ τελωνειακϊν αντιπροςϊπων και τα Επιμελθτιρια που ανικουν ςτο πεδίο τθσ
κατά τόπο αρμοδιότθτάσ τουσ, κακϊσ και ςτθν αρμόδια Τελωνειακι Ρεριφζρεια.
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Ιδιωτικζσ αποκικεσ
Είναι οι αποκικεσ που προορίηονται για τθν τελωνειακι αποταμίευςθ εμπορευμάτων από τον ίδιο τον
διαχειριςτι, δθλαδι ο διαχειριςτισ είναι το πρόςωπο που υποβάλλει τθ διαςάφθςθ αποταμίευςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι είναι δυνατι θ αποταμίευςθ εμπορευμάτων από τον διαχειριςτι ιδιωτικισ αποκικθσ
ακόμθ κι αν δεν είναι κφριοσ αυτϊν εφόςον, ςτα πλαίςια τθσ επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ, αςκεί
τθν πραγματικι και ουςιαςτικι διαχείριςθ των εμπορευμάτων και εμφανίηεται ωσ παραλιπτθσ ςτα
φορτωτικά ζγγραφα. Θ άςκθςθ τθσ ουςιαςτικισ διαχείριςθσ των εμπορευμάτων αποδεικνφεται με
ςχετικι εμπορικι ςφμβαςθ μεταξφ του διαχειριςτι και του κυρίου των εμπορευμάτων.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 240, παρ.2 UCC
άρκρο 1, ςθμεία (32)-(33) και άρκρο 203 DA
άρκρο 1, ςθμείο (11) IA

1.4 ΑΡΜΟΔΙΕ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΑΡΧΕ
1.4.1 Αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Σελωνειακι Αρχι
Για τθ λειτουργία αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ απαιτείται θ ζκδοςθ ςχετικισ άδειασ από τθν
αρμόδια Τελωνειακι Αρχι ςτθν κατά τόπο αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ιςχφουν ςωρευτικά τα κάτωκι:


βρίςκεται ο χϊροσ που πρόκειται να λειτουργιςει ωσ αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ,



τθρείται ι είναι διακζςιμθ θ λογιςτικι αποκικθσ, θ οποία αποτελεί απαραίτθτο ςτοιχείο για τθ
λειτουργία του κακεςτϊτοσ.

Σφμφωνα με τθν (3) ςχετικι Απόφαςθ ΓΓΔΕ, θ άδεια λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ
εκδίδεται είτε από τθν αρμόδια Τελωνειακι Ρεριφζρεια (Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ) είτε από τα Τελωνεία
τα οποία διακζτουν τθν αρμοδιότθτα χοριγθςθσ άδειασ για τθ χριςθ ειδικοφ κακεςτϊτοσ εκτόσ τθσ
διαμετακόμιςθσ (Τελωνεία Βόλου, Ρατρϊν, Καβάλασ, Σφρου, όδου, Θρακλείου, Μυτιλινθσ και
Κζρκυρασ).
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 22, παρ.1, τρίτο εδάφιο UCC
άρκρο 3, παρ.1 ΑΑΔΕ

1.4.2 Αρμόδιο Σελωνείο Ελζγχου
Ο ρόλοσ του Τελωνείου Ελζγχου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, κακϊσ το εν λόγω Τελωνείο:


πριν από τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ, διενεργεί τθν αυτοψία του προτεινόμενου ωσ αποκικθ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ χϊρου προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν επάρκεια και τθν καταλλθλότθτα αυτοφ για
τθν ορκι χριςθ του κακεςτϊτοσ,



μετά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ, ζχει τθν ευκφνθ για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ ορκισ
εφαρμογισ των διατάξεων που διζπουν το κακεςτϊσ.

Ωσ Τελωνείο Ελζγχου μπορεί να ορίηεται:


το κακ’ φλθ και κατά τόπο αρμόδιο Τελωνείο,



εάν δεν υφίςταται κακ’ φλθ αρμόδιο τότε το κατά τόπο αρμόδιο Τελωνείο,



ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, άλλο Τελωνείο από το κακ’ φλθ και/ι κατά τόπο αρμόδιο, για δεόντωσ
αιτιολογθμζνουσ λόγουσ, κατόπιν διαβοφλευςθσ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ
Τελωνειακισ Αρχισ και των δφο εμπλεκόμενων Τελωνείων.

Στθν τελευταία περίπτωςθ, ο αιτϊν ςυμπλθρϊνει ςτθν αίτθςθ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ
αποκικθσ το Τελωνείο που προτείνει ωσ Τελωνείο Ελζγχου και εκκζτει εγγράφωσ και αναλυτικά τουσ
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λόγουσ για το ςυγκεκριμζνο αίτθμα, το οποίο θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι
γνωςτοποιεί ςτα δφο εμπλεκόμενα Τελωνεία κζτοντασ εφλογθ προκεςμία για τθ ςυμφωνία τουσ ι τθ
διατφπωςθ τυχόν αντιρριςεων.
Τα εμπλεκόμενα Τελωνεία εξετάηουν και αξιολογοφν τουσ λόγουσ που επικαλείται ο αιτϊν, το πικανό
διοικθτικό κόςτοσ και τισ δυςχζρειεσ που ενδεχομζνωσ να επθρεάςουν τθν επιτιρθςθ του κακεςτϊτοσ και
τθ διενζργεια των απαιτοφμενων ελζγχων (π.χ. μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ του προτεινόμενου Τελωνείου
και τθσ αποκικθσ) και γνωςτοποιοφν εγγράφωσ ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι
Αρχι τθ ςυναίνεςθ ι τθ διαφωνία τουσ. Εφόςον διατυπϊνονται αντιρριςεισ, αυτζσ πρζπει να
αιτιολογοφνται επαρκϊσ, ενϊ εάν παρζλκει άπρακτθ θ προαναφερόμενθ προκεςμία, τότε κεωρείται ότι
τα Τελωνεία ςυναινοφν ςτο αίτθμα. Θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι αποδζχεται ι
απορρίπτει το αίτθμα αφοφ λάβει υπόψθ τισ απόψεισ των εμπλεκόμενων Τελωνείων, οι οποίεσ δεν είναι
δεςμευτικζσ για τθ λιψθ τθσ τελικισ απόφαςθσ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 1, ςθμείο 36, περίπτωςθ (α) DA
άρκρο 3, παρ.2 ΑΑΔΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ
2.1 ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ
Για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, ιδιωτικισ ι δθμόςιασ τφπου Ι
ι ΙΙ, υποβάλλεται αίτθςθ κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνθ και ςυνοδευόμενθ από τα απαραίτθτα υποςτθρικτικά
ζγγραφα.
Θ αίτθςθ γίνεται αποδεκτι από τθν Τελωνειακι Αρχι ςτθν οποία υποβλικθκε, εντόσ 30 θμερϊν από τθν
παραλαβι τθσ, εφόςον είναι πλιρωσ και ορκά ςυμπλθρωμζνθ και επιπλζον:


θ Τελωνειακι Αρχι ςτθν οποία υποβάλλεται είναι πράγματι αρμόδια για τθν παραλαβι τθσ,



υποβάλλεται από πρόςωπο εγκατεςτθμζνο ςτθν Ζνωςθ,



εάν θ αίτθςθ αφορά τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ιδιωτικισ αποκικθσ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ, ο αιτϊν είναι καταχωριςμζνοσ ςφμφωνα με το άρκρο 9 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ
Κϊδικα (αρικμόσ καταχϊριςθσ και αναγνϊριςθσ οικονομικϊν φορζων – EORI),



δεν αφορά τθ χοριγθςθ νζασ άδειασ ςε αιτοφντα ο οποίοσ ιταν κάτοχοσ άδειασ λειτουργίασ
αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ θ οποία:
α) ακυρϊκθκε ι ανακλικθκε, κατά τθ διάρκεια περιόδου ενόσ ζτουσ πριν από τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ, λόγω μθ εκπλιρωςθσ τουλάχιςτον μίασ εκ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν
άδεια,
β) ακυρϊκθκε, κατά τθ διάρκεια περιόδου τριϊν ετϊν πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 2.4.2 περί ακφρωςθσ τθσ άδειασ βάςει του άρκρου 27, παρ.1 του
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.

Εφόςον κρικεί απαραίτθτο, θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι ηθτά τθν παροχι
ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων από τον αιτοφντα εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ που δεν υπερβαίνει
τισ 30 θμζρεσ. Εάν ο αιτϊν δεν προςκομίςει τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία που ηθτικθκαν εντόσ τθσ
τεκείςασ προκεςμίασ, θ αίτθςθ δεν γίνεται αποδεκτι και εκείνοσ ενθμερϊνεται ςχετικά.
Ωσ θμερομθνία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ νοείται θ θμερομθνία κατά τθν οποία θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι
ζλαβε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ που πρζπει να περιλαμβάνει θ αίτθςθ προκειμζνου να
κεωρείται πλιρθσ.
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Θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι κοινοποιεί ςτον αιτοφντα τθν αποδοχι ι μθ
αποδοχι τθσ αίτθςισ του, όμωσ ςε περίπτωςθ που, εκ παραδρομισ, δεν τον ενθμερϊςει ςχετικά, τότε θ
αίτθςθ κεωρείται ότι ζχει γίνει αποδεκτι κατά τθν θμερομθνία υποβολισ αυτισ ι των ςυμπλθρωματικϊν
ςτοιχείων που είχαν ηθτθκεί.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 22, παρ.1-2 και άρκρο 211, παρ.1 UCC
άρκρο 11 DA
άρκρο 12 IA
άρκρο 22, παρ.1 και Ραράρτθμα 12 TDA
άρκρο 4, παρ.1 και άρκρο 16, παρ.1 ΑΑΔΕ

2.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ
2.2.1 Αίτθςθ και απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
Στθν αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι πρζπει να
γίνεται λεπτομερισ περιγραφι του υπό ζγκριςθ αποκθκευτικοφ χϊρου (ακριβισ κζςθ και ζκταςθ,
διαμόρφωςθ του χϊρου, εάν είναι ςτεγαςμζνοσ ι υπαίκριοσ, φπαρξθ και είδοσ περίφραξθσ κλπ) και να
επιςυνάπτονται τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4, παρ.2 τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ υποςτθρικτικά
ζγγραφα. Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα:


Θ αίτθςθ, θ οποία είναι θ προβλεπόμενθ από τισ ιςχφουςεσ ενωςιακζσ διατάξεισ, ςυμπλθρϊνεται
ςφμφωνα με τισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ που παρζχονται ςτισ εν λόγω διατάξεισ.



Εάν ο χϊροσ προορίηεται για τελωνειακι αποταμίευςθ εμπορευμάτων υποκείμενων ςε ειδικό φόρο
κατανάλωςθσ ι φόρο κατανάλωςθσ, γίνεται ειδικι μνεία ςτθ αντίςτοιχθ κζςθ τθσ αίτθςθσ.



Ο αποκθκευτικόσ χϊροσ για τον οποίο ηθτείται θ άδεια πρζπει να δθλϊνεται ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και
να εμφανίηεται ςτθ ςχετικι βεβαίωςθ ι ςτθν εκτφπωςθ τθσ προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ
TAXISnet.



Θ άδεια δεν χορθγείται εφόςον προκφπτουν ςοβαρζσ τελωνειακζσ (λακρεμπορία) ι φορολογικζσ
παραβάςεισ από τθν εξζταςθ του ποινικοφ μθτρϊου του αιτοφντοσ ι, εάν πρόκειται για νομικό
πρόςωπο, του νομίμου εκπροςϊπου.

Ρζραν τθσ εξζταςθσ των προαναφερόμενων δικαιολογθτικϊν, απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν αξιολόγθςθ
του αιτιματοσ αποτελεί θ ζκκεςθ επάρκειασ και καταλλθλότθτασ του υπό ζγκριςθ χϊρου, θ οποία
ςυντάςςεται από το αρμόδιο Τελωνείο μετά τθ διενζργεια ςχετικισ αυτοψίασ. Για το ςκοπό αυτό, θ
αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι ενθμερϊνει εγγράφωσ το αρμόδιο, ςφμφωνα με τθν
ενότθτα 1.4.2, Τελωνείο, ςχετικά με τθν αίτθςθ προκειμζνου αυτό, εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ,
να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 2.2.2 που ακολουκεί.
Στθν περίπτωςθ που ο αιτϊν ηθτά τον οριςμό, ωσ Τελωνείου Ελζγχου, άλλου Τελωνείου από το κακ’ φλθν
και/ι κατά τόπο αρμόδιο, τότε θ διαδικαςία διαβοφλευςθσ που περιγράφεται ςτθν ενότθτα 1.4.2
προθγείται τθσ διενζργειασ αυτοψίασ του χϊρου. Εφόςον θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ
Τελωνειακι Αρχι ςυναινεί ςτο εν λόγω αίτθμα, ενθμερϊνει ςχετικά το προτεινόμενο από τον αιτοφντα
Τελωνείο προκειμζνου αυτό να προχωριςει, εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ, ςτθ διενζργεια
αυτοψίασ.
χετικζσ διατάξεισ: άρκρο 4, παρ.2 ΑΑΔΕ
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2.2.2 Αυτοψία του υπό ζγκριςθ χϊρου
Θ αυτοψία του υπό ζγκριςθ χϊρου από το αρμόδιο Τελωνείο πραγματοποιείται προκειμζνου να
διαπιςτωκεί εάν ο χϊροσ είναι κατάλλθλοσ για τθν εφαρμογι του κακεςτϊτοσ και ιδιαίτερα εάν
παρουςιάηει κινδφνουσ για τθν άςκθςθ τθσ τελωνειακισ επιτιρθςθσ και τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ
υγείασ.
Ο αιτϊν κζτει ςτθ διάκεςθ του αρμόδιου Τελωνείου τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4, παρ.3 τθσ
κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ υποςτθρικτικά ζγγραφα για τθ διενζργεια τθσ αυτοψίασ.
Πςον αφορά τθν επάρκεια και καταλλθλότθτα των πυροςβεςτικϊν μζςων, εάν θ αποκικθ εμπίπτει ςε
κατθγορία επιχείρθςθσ για τθν οποία δεν απαιτείται θ λιψθ πιςτοποιθτικοφ πυροπροςταςίασ, ο αιτϊν
προςκομίηει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Ρυροςβεςτικισ Αρχισ περί τθσ απαλλαγισ από τθ ςχετικι
υποχρζωςθ ι υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 ςτθν οποία δθλϊνει ότι ο αποκθκευτικόσ
χϊροσ εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ επιχειριςεων για τισ οποίεσ δεν απαιτείται θ κατοχι πιςτοποιθτικοφ
πυροπροςταςίασ.
Μετά το πζρασ τθσ αυτοψίασ, ςυντάςςεται ζκκεςθ επάρκειασ και καταλλθλότθτασ του χϊρου ςτθν οποία
καταγράφονται πλθροφορίεσ ςχετικά με:


τα ςτοιχεία τθσ αποκικθσ (διεφκυνςθ, εμβαδό, ςθμεία ειςόδου-εξόδου),



τθ διαμόρφωςθ τθσ αποκικθσ και του περιβάλλοντα χϊρου (υπαίκρια ι ςτεγαςμζνθ αποκικθ,
φπαρξθ και είδοσ τθσ περίφραξθσ, εςωτερικι διαμόρφωςθ του αποκθκευτικοφ χϊρου, φπαρξθ
ςυγκεκριμζνων χϊρων για αποταμίευςθ εμπορευμάτων που απαιτοφν ειδικζσ ςυνκικεσ
αποκικευςθσ κλπ),



τα υφιςτάμενα μζςα μζτρθςθσ των εμπορευμάτων,



τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό αποκικευςθσ, διαχείριςθσ ι ςυντιρθςθσ των εμπορευμάτων,



τα μζςα πυραςφάλειασ,



οποιαδιποτε άλλθ παρατιρθςθ κρίνεται ςκόπιμθ.

Θ ζκκεςθ επάρκειασ και καταλλθλότθτασ φυλάςςεται ςτο αρχείο του αρμόδιου Τελωνείου, ενϊ αντίγραφό
τθσ αποςτζλλεται ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι. Τα πρωτότυπα
δικαιολογθτικά παραμζνουν ςτον υπό ζγκριςθ χϊρο και επιδεικνφονται ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ όποτε
ηθτθκοφν για τισ ανάγκεσ του ελζγχου.
χετικζσ διατάξεισ: άρκρο 4, παρ.3-4 ΑΑΔΕ

2.3 ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ
2.3.1 Άδεια με εκνικι ιςχφ
Εάν θ αίτθςθ αφορά τθ χοριγθςθ άδειασ που ζχει ιςχφ μόνο ςτθ χϊρα μασ, θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι
λαμβάνει τθν απόφαςθ για τθ χοριγθςθ ι μθ τθσ άδειασ χωρίσ κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ 60
θμερϊν από τθν θμερομθνία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ.
Θ προαναφερόμενθ προκεςμία είναι δυνατόν να παρατακεί ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
1)

Πταν θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι δεν δφναται να τθριςει τθν προκεςμία
χοριγθςθσ τθσ άδειασ για δεόντωσ αιτιολογθμζνουσ λόγουσ, τότε αυτι, πριν από τθν εκπνοι τθσ εν
λόγω προκεςμίασ, γνωςτοποιεί ςτον αιτοφντα τουσ λόγουσ αυτοφσ και το χρονικό διάςτθμα που
κεωρείται αναγκαίο για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 30 θμζρεσ.
Εάν οι λόγοι αυτοί αφοροφν τθν ανάγκθ παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν, θ αρμόδια
Τελωνειακι Αρχι ενθμερϊνει ςχετικά τον αιτοφντα ορίηοντασ προκεςμία, θ οποία δεν υπερβαίνει τισ
30 θμζρεσ.
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2) Πταν ηθτείται από τον αιτοφντα θ παροχι επιπλζον προκεςμίασ προκειμζνου να πραγματοποιιςει
προςαρμογζσ που κα οδθγιςουν ςτθν εκπλιρωςθ των προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ,
τότε αυτόσ κοινοποιεί τισ εν λόγω προςαρμογζσ και το απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα ςτθν αρμόδια
για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι, θ οποία αποφαςίηει ςχετικά.
3) Πταν διενεργείται ζρευνα από τισ Τελωνειακζσ Αρχζσ λόγω ςοβαρϊν υποψιϊν παραβίαςθσ τθσ
τελωνειακισ νομοκεςίασ από τον αιτοφντα, τότε θ προκεςμία χοριγθςθσ τθσ άδειασ παρατείνεται
κατά το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τουσ εννζα (9) μινεσ. Ο αιτϊν ενθμερϊνεται ςχετικά εάν θ ενθμζρωςθ αυτι δεν κζτει ςε
κίνδυνο τθν ζρευνα.
4) Πταν παρζχεται το δικαίωμα ακρόαςθσ, όπωσ αναφζρεται παρακάτω, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ
για τθ χοριγθςθ ι μθ τθσ άδειασ κακορίηεται ςε 30 θμζρεσ.
Εφόςον πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ που τίκενται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθ χοριγθςθ τθσ
άδειασ, αυτι εκδίδεται ςφμφωνα με το πρότυπο που παρζχεται ςτισ ιςχφουςεσ ενωςιακζσ διατάξεισ και
περιλαμβάνει τουσ όρουσ βάςει των οποίων λειτουργεί θ αποκικθ για τθν ορκι εφαρμογι του
κακεςτϊτοσ. Θ άδεια ιςχφει χωρίσ χρονικό περιοριςμό και κοινοποιείται ςτον διαχειριςτι και το Τελωνείο
Ελζγχου.
Θ άδεια ζχει άμεςθ ιςχφ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ο αιτϊν ηθτιςει να ζχει μεταγενζςτερθ
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ ι απαιτείται θ ολοκλιρωςθ οριςμζνων διατυπϊςεων από τον αιτοφντα, τθν
επιτυχι υλοποίθςθ των οποίων επιβεβαιϊνει θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι προκειμζνου να τεκεί ςε ιςχφ θ
άδεια.
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ, ο διαχειριςτισ υποχρεοφται:


να ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτι,



να κοινοποιεί ςτθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι κάκε ςτοιχείο που αφορά τθν άδεια και ζχει επίπτωςθ
ςτθ διατιρθςθ ι το περιεχόμενό τθσ.

Πταν θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι αξιολογεί αρνθτικά τθν αίτθςθ και
προτίκεται να τθν απορρίψει λόγω μθ πλιρωςθσ των απαιτοφμενων προχποκζςεων, πριν από τθν ζκδοςθ
τθσ ςχετικισ απορριπτικισ απόφαςθσ, κοινοποιεί εγγράφωσ ςτον αιτοφντα τουσ λόγουσ απόρριψθσ
προκειμζνου ο τελευταίοσ, εντόσ 30 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ, να εκφράςει τισ απόψεισ του (δικαίωμα
ακρόαςθσ). Μετά το πζρασ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, λαμβάνεται θ τελικι απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ θ
οποία κοινοποιείται ςτον αιτοφντα.
Θ κοινοποίθςθ των λόγων απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ που πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Τελωνειακι
Αρχι πρζπει να είναι πλιρθσ και ακριβισ, ιτοι:
α)

να αναφζρεται ςτα ζγγραφα και τισ πλθροφορίεσ που ςυνιςτοφν τουσ λόγουσ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ
(π.χ. ςοβαρζσ τελωνειακζσ παραβάςεισ ςτο ποινικό μθτρϊο του αιτοφντα, αρνθτικι ζκκεςθ
επάρκειασ και καταλλθλότθτασ του υπό ζγκριςθ χϊρου από το αρμόδιο Τελωνείο κλπ),

β)

να αναφζρει τθν προκεςμία που τίκεται για τθ διατφπωςθ απόψεων από τον αιτοφντα, αρχισ
γενομζνθσ από τθν θμερομθνία που ο τελευταίοσ ζλαβε ι κεωρείται ότι ζλαβε τθν κοινοποίθςθ,

γ)

να αναφζρει το δικαίωμα πρόςβαςθσ του αιτοφντα ςτα προαναφερόμενα ςτο ςθμείο (α) ζγγραφα και
πλθροφορίεσ, κατά τα ιςχφοντα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ.

Θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι μπορεί να λάβει τθν τελικι απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ πριν από τθν εκπνοι τθσ οριςκείςασ προκεςμίασ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ακρόαςθσ,
εφόςον ο αιτϊν αςκιςει το εν λόγω δικαίωμα πριν από τθ λιξθ του τικζμενου χρονικοφ διαςτιματοσ και
δεν ζχει δθλϊςει τθν πρόκεςι του να επανζλκει για περαιτζρω διατφπωςθ απόψεων εντόσ τθσ
προκεςμίασ αυτισ.
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Ρροσ αποφυγι ςυγχφςεων, επιςθμαίνεται ότι θ προαναφερκείςα διαδικαςία ςχετικά με το δικαίωμα
ακρόαςθσ του αιτοφντα, δεν εφαρμόηεται όταν θ αίτθςθ δεν ζχει γίνει αποδεκτι κατά τα προβλεπόμενα
ςτθν ενότθτα 2.1.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 22, παρ.3-6, άρκρο 23, παρ.1-2 και άρκρο 211, παρ.3-4 UCC
άρκρο 8, παρ.1, άρκρο 10, ςθμείο (α), άρκρα 13-14 και άρκρο 171, παρ.1,
δεφτερο εδάφιο DA
άρκρο 8 IA
άρκρο 22, παρ.2 και Ραράρτθμα 12 TDA
άρκρο 4, παρ.5 και άρκρο 16, παρ.1 ΑΑΔΕ

2.3.2 Άδεια που αφορά περιςςότερα του ενόσ κράτθ-μζλθ
Για τθ χοριγθςθ άδειασ που αφορά περιςςότερα του ενόσ κράτθ-μζλθ (πρϊθν ενιαία άδεια) απαιτείται θ
προθγοφμενθ ςυμφωνία των αρμόδιων Τελωνειακϊν Αρχϊν των εμπλεκόμενων κρατϊν-μελϊν επί του
ςχεδίου τθσ άδειασ.
Θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι κοινοποιεί ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ των
εμπλεκόμενων κρατϊν-μελϊν, εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία αποδοχισ τθσ αίτθςθσ, τθν αίτθςθ
και το ςχζδιο τθσ άδειασ, εκτόσ εάν κρίνει εξαρχισ ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ
τθσ άδειασ.
Οι Τελωνειακζσ Αρχζσ των εμπλεκόμενων κρατϊν-μελϊν δφνανται να γνωςτοποιιςουν δεόντωσ
αιτιολογθμζνεσ αντιρριςεισ ι τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ του ςχεδίου τθσ άδειασ, αλλιϊσ κεωρείται ότι ςυμφωνοφν.
Θ προαναφερόμενθ προκεςμία για τθ διαβοφλευςθ είναι δυνατόν να παρατακεί όταν:
α)

ηθτθκεί από Τελωνειακι Αρχι εμπλεκόμενου κράτουσ-μζλουσ προκειμζνου να διενεργιςει ελζγχουσ
για τουσ οποίουσ απαιτείται μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα,

β)

ηθτθκεί από τον αιτοφντα προκειμζνου να πραγματοποιιςει αλλαγζσ που κα οδθγιςουν ςτθν
εκπλιρωςθ των προχποκζςεων για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ, κοινοποιϊντασ τισ αλλαγζσ αυτζσ ςτθν
αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι, θ οποία ενθμερϊνει ςχετικά τισ Τελωνειακζσ
Αρχζσ των εμπλεκόμενων κρατϊν-μελϊν.

Στθν περίπτωςθ κοινοποίθςθσ αντιρριςεων και εφόςον δεν επιτευχκεί ςυμφωνία μεταξφ των
εμπλεκόμενων Τελωνειακϊν Αρχϊν εντόσ 60 θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ του ςχεδίου τθσ
άδειασ, θ αίτθςθ απορρίπτεται ωσ προσ τα ςθμεία που αφοροφν οι εν λόγω αντιρριςεισ.
Δεν απαιτείται θ πραγματοποίθςθ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ, κατά τα προαναφερόμενα, όμωσ
προβλζπεται θ γνωςτοποίθςθ τθσ άδειασ ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ των εμπλεκόμενων κρατϊν-μελϊν όταν:


θ άδεια υπόκειται ςε επουςιϊδεισ τροποποιιςεισ, ανακαλείται, ακυρϊνεται ι αναςτζλλεται,



δφο ι περιςςότερα από τα εμπλεκόμενα κράτθ-μζλθ ζχουν ςυμφωνιςει,



θ μόνθ δραςτθριότθτα ςτθν οποία εμπλζκονται διαφορετικά κράτθ-μζλθ είναι μία πράξθ ςτθν οποία
το τελωνείο υπαγωγισ διαφζρει από το τελωνείο εκκακάριςθσ.

Δεν απαιτείται θ πραγματοποίθςθ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ, κατά τα προαναφερόμενα, και δεν
προβλζπεται θ γνωςτοποίθςθ τθσ άδειασ ςτισ Τελωνειακζσ Αρχζσ των εμπλεκόμενων κρατϊν-μελϊν όταν:


δφο ι περιςςότερα από τα εμπλεκόμενα κράτθ-μζλθ ζχουν ςυμφωνιςει,



θ μόνθ δραςτθριότθτα ςτθν οποία εμπλζκονται διαφορετικά κράτθ-μζλθ αφορά τθ διακίνθςθ των
εμπορευμάτων.

χετικζσ διατάξεισ:

άρκρα 14, 260-261 ΙΑ
άρκρο 4, παρ.6 ΑΑΔΕ
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2.3.3 Ειδικζσ παρατθριςεισ επί του περιεχομζνου τθσ εκδοκείςασ άδειασ
Πςον αφορά το περιεχόμενο τθσ άδειασ επιςθμαίνονται τα εξισ:
1)

Για εμπορεφματα που παρουςιάηουν κίνδυνο ι ενδζχεται να αλλοιϊςουν άλλα εμπορεφματα ι, για
άλλουσ λόγουσ, απαιτοφν ειδικζσ εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ μπορεί να προβλζπεται ςτθν άδεια,
ωσ απαραίτθτοσ όροσ, θ φπαρξθ ειδικά εξοπλιςμζνων εγκαταςτάςεων κατάλλθλων για τθν
αποκικευςθ των εν λόγω εμπορευμάτων (π.χ. ψυκτικοί κάλαμοι για νωπά προϊόντα).

2)

Θ λιανικι πϊλθςθ αποταμιευμζνων εμπορευμάτων επιτρζπεται αποκλειςτικά για τισ περιπτϊςεισ
που προβλζπονται ρθτά ςτθν ενωςιακι νομοκεςία.
Σχετικά με τθ δυνατότθτα διενζργειασ εξ αποςτάςεωσ λιανικϊν πωλιςεων, ακόμθ και διαδικτυακϊν,
των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων, αυτζσ πραγματοποιοφνται, ωσ προσ τισ τελωνειακζσ
διατυπϊςεισ, με ζναν εκ των ακολοφκων τρόπων:


εάν ο παραλιπτθσ βρίςκεται εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ, με επανεξαγωγι,



εάν ο παραλιπτθσ βρίςκεται εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ, με κζςθ ςε ελεφκερθ
κυκλοφορία.

Για τθν πραγματοποίθςθ των ανάλογων ενεργειϊν υποβάλλονται τα κατάλλθλα τελωνειακά
παραςτατικά τθρουμζνων των ιςχυουςϊν ενωςιακϊν και εκνικϊν διατάξεων. Ανάλογα με τον τόπο
εγκατάςταςθσ του κυρίου των εμπορευμάτων, εντόσ ι εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ,
εξετάηεται θ ανάγκθ λιψθσ ΑΦΜ και/ι ςφναψθσ ςχζςθσ αντιπροςϊπευςθσ προκειμζνου να
διενεργθκεί θ λιανικι πϊλθςθ.
3)

Για τισ αποκικεσ που περιλαμβάνουν δεξαμενζσ για τθν τελωνειακι αποταμίευςθ υποκείμενων ςε
ειδικό φόρο κατανάλωςθσ ενεργειακϊν προϊόντων του άρκρου 73 του ν.2960/01, απαιτείται θ
εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ειςροϊν-εκροϊν που προβλζπεται με τθν (7) ςχετικι ΚΥΑ.
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, εφόςον θ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ ι τροποποίθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ
τθσ αποκικθσ αφορά δεξαμενζσ ςτισ οποίεσ δεν ζχει εγκαταςτακεί το εν λόγω ςφςτθμα, θ αρμόδια
Τελωνειακι Αρχι καταρχιν αξιολογεί τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ και εφόςον προτίκεται να προβεί ςτθν
ζκδοςθ αυτισ, ενθμερϊνει τον αιτοφντα προκειμζνου αυτόσ να προχωριςει ςτισ απαιτοφμενεσ
ενζργειεσ για τθν άμεςθ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ειςροϊν-εκροϊν. Μετά τθν περάτωςθ των
εργαςιϊν, ο διαχειριςτισ προςκομίηει ζγγραφα του αρμόδιου για τθν εγκατάςταςθ φορζα με τα
οποία βεβαιϊνεται θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ειςροϊν-εκροϊν προκειμζνου θ αρμόδια
Τελωνειακι Αρχι να εκδόςει ι να τροποποιιςει τθν άδεια λειτουργίασ τθσ αποκικθσ.

χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 22, παρ.4 UCC
άρκρα 14, ςθμείο (γ) και 201-202 DΑ

2.4 ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΣΗ ΑΔΕΙΑ
2.4.1 Σροποποίθςθ τθσ άδειασ
Ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ υποβάλλει αίτθςθ με τθν οποία ηθτά τθν τροποποίθςθ τθσ άδειασ λόγω
αλλαγισ των ςτοιχείων αυτισ ι προςκικθσ νζων ςτοιχείων.
Επιπλζον, θ άδεια μπορεί να τροποποιείται αυτεπάγγελτα από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι εφόςον
αυτό απαιτείται:


λόγω μεταβολϊν ςτθν κείμενθ νομοκεςία οι οποίεσ δεν ςυνεπάγονται τθν επανεξζταςθ τθσ άδειασ
όμωσ πρζπει να αποτυπϊνονται ςε αυτιν,



λόγω αλλαγϊν ςτα ςχετικά ζντυπα,



για οποιαδιποτε άλλο λόγο αυτό κρίνεται απαραίτθτο χωρίσ να μεςολαβεί αίτθςθ του διαχειριςτι.
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Θ τροποποίθςθ τθσ άδειασ, θ οποία ανακοινϊνεται ςτον διαχειριςτι και το Τελωνείο Ελζγχου, απεικονίηει
αλλαγζσ που αφοροφν είτε τον αποκθκευτικό χϊρο ωσ προσ τθ χριςθ του κακεςτϊτοσ είτε οριςμζνεσ
λειτουργίεσ του κακεςτϊτοσ (π.χ. επζκταςθ, προςκικθ ι αφαίρεςθ αποκθκευτικϊν χϊρων, παροχι
ζγκριςθσ για προςωρινι ζξοδο ι ςυναποκικευςθ, προςκικθ κωδικϊν εμπορευμάτων που πρόκειται να
υπαχκοφν ςτο κακεςτϊσ, προςκικθ ι αφαίρεςθ τελωνείων υπαγωγισ κλπ) και δεν επθρεάηει τθν
κατάςταςθ των εμπορευμάτων που είχαν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ πριν από τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι
(π.χ. θ αφαίρεςθ ενόσ τελωνείου υπαγωγισ από τθν άδεια δεν επθρεάηει τθν κατάςταςθ των
εμπορευμάτων που είχαν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ ςτο ςυγκεκριμζνο τελωνείο).
Ωςτόςο, δεν δφναται να πραγματοποιθκεί τροποποίθςθ τθσ άδειασ για αλλαγι του τφπου τθσ αποκικθσ
(π.χ. δθμόςια αποκικθ τφπου Ι να μετατραπεί ςε ιδιωτικι), περίπτωςθ κατά τθν οποία απαιτείται
υποβολι αίτθςθσ για ζκδοςθ νζασ άδειασ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 23, παρ.3, άρκρο 28, παρ.1, 3-4, άρκρο 29-30 UCC
άρκρο 164 DA
άρκρο 7, ςθμείο (α) ΑΑΔΕ

2.4.2 Ακφρωςθ τθσ άδειασ
Θ άδεια ακυρϊνεται όταν διαπιςτϊνεται ότι ιςχφουν ςωρευτικά τα ακόλουκα:
α)

θ άδεια εκδόκθκε βάςει ανακριβϊν ι ελλιπϊν πλθροφοριϊν,

β)

ο διαχειριςτισ γνϊριηε ι όφειλε να γνωρίηει ότι οι εν λόγω πλθροφορίεσ ιταν ανακριβείσ ι ελλιπείσ,

γ)

θ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ κα είχε απορριφκεί εάν οι πλθροφορίεσ ιταν ορκζσ και πλιρεισ.

Θ ακφρωςθ τθσ άδειασ, θ οποία ανακοινϊνεται ςτον διαχειριςτι και το Τελωνείο Ελζγχου, ιςχφει από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ αρχικισ άδειασ.
Ωσ αποτζλεςμα τθσ ακφρωςθσ τθσ άδειασ, τα εμπορεφματα που βρίςκονται αποταμιευμζνα ςτθν αποκικθ
κεωρείται ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, κατά ςυνζπεια γεννάται
τελωνειακι οφειλι και ακολουκοφνται οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ για τον καταλογιςμό και τθν
είςπραξθ των δαςμϊν, φόρων και λοιπϊν επιβαρφνςεων.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρα 27 και 29 UCC
άρκρο 7, ςθμείο (δ) ΑΑΔΕ

2.4.3 Ανάκλθςθ τθσ άδειασ
Θ άδεια ανακαλείται:
α)

όταν δεν πλθροφνταν ι δεν πλθρείται πλζον μία ι περιςςότερεσ προχποκζςεισ για τθ χοριγθςι τθσ,

β)

κατόπιν αίτθςθσ του διαχειριςτι,

γ)

όταν θ άδεια ζχει αναςταλεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ακόλουκθ ενότθτα 2.4.4, και ο
διαχειριςτισ δεν ζχει λάβει τα απαιτοφμενα μζτρα για τθν εκπλιρωςθ των προχποκζςεων που
τίκενται για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ι τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από αυτιν
εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι.

Οριςμζνοι ενδεικτικοί λόγοι ανάκλθςθσ τθσ άδειασ, χωρίσ ο ακόλουκοσ κατάλογοσ να είναι εξαντλθτικόσ,
είναι:


θ τζλεςθ ςοβαρισ τελωνειακισ παράβαςθσ (λακρεμπορία), κατά τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 148,
παρ.3 και 155, παρ.2, ςθμείο (γ) του ν.2960/01,
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θ μθ παροχι ςυμπλθρωματικισ εγγφθςθσ ι, για τισ άδειεσ που ζχουν εκδοκεί πριν από τθν 1/5/2016
και ζωσ τθν επανεξζταςι τουσ, θ μθ ανάλογθ μείωςθ των αποκεμάτων μετά από υπόδειξθ τθσ
αρμόδιασ Τελωνειακισ Αρχισ,



θ εςφαλμζνθ ι ελλιπισ τιρθςθ τθσ λογιςτικισ αποκικθσ παρά τισ υποδείξεισ του Τελωνείου Ελζγχου,



θ παράλειψθ υποβολισ ι κατ’ επανάλθψθ λανκαςμζνθ ι ελλιπισ υποβολι τθσ μθνιαίασ κατάςταςθσ
αποκεμάτων,



θ μθ καταβολι του διοικθτικοφ κόςτουσ, παρά τισ οχλιςεισ του Τελωνείου Ελζγχου,



θ παφςθ πλιρωςθσ μίασ ι περιςςοτζρων εκ των προχποκζςεων χοριγθςθσ τθσ άδειασ (π.χ.
μεταφορά εγκατάςταςθσ του διαχειριςτι εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ),



θ μθ πλιρωςθ των όρων χριςθσ τθσ άδειασ (π.χ. ςυναποκικευςθ αποταμιευμζνων και ενωςιακϊν
εμπορευμάτων χωρίσ ςχετικι ζγκριςθ).

Ρριν από τθν οριςτικι ανάκλθςθ τθσ άδειασ, θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι κοινοποιεί ςτον διαχειριςτι τθν
πρόκεςι τθσ να προβεί ςε αυτι και τουσ λόγουσ βάςει των οποίων τεκμθριϊνεται αυτι θ πρόκεςθ και του
παρζχει τθ δυνατότθτα να εκφράςει τθν άποψι του εντόσ προκεςμίασ 30 θμερϊν, κατ’ αναλογία με τα
αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 2.3.1 για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ακρόαςθσ. Το δικαίωμα ακρόαςθσ δεν
παρζχεται ςτον διαχειριςτι όταν ζχει προθγθκεί θ αναςτολι τθσ άδειασ και το εν λόγω δικαίωμα ζχει ιδθ
χορθγθκεί πριν από τθ κζςθ τθσ άδειασ ςε αναςτολι.
Με τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ, θ οποία ανακοινϊνεται ςτον διαχειριςτι και το Τελωνείο Ελζγχου, δεν είναι
δυνατι θ υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ νζων εμπορευμάτων, ωςτόςο δεν επθρεάηεται θ κατάςταςθ των ιδθ
αποταμιευμζνων εμπορευμάτων τα οποία παραμζνουν ςε κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ μζχρι τθν
εκκακάριςι του με ζναν εκ των προβλεπόμενων τρόπων. Οι ευκφνεσ του διαχειριςτι και του αποταμιευτι
εξακολουκοφν να υφίςτανται μζχρι τθν πλιρθ εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ, ενϊ ειδικά για τισ ευκφνεσ
του διαχειριςτι εξακολουκοφν να ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτθν ενότθτα VII τθσ (5) ςχετικισ ΕΔΥΟ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρα 22, παρ.6, 28-30 UCC
άρκρο 8, παρ.1 DA
άρκρα 8 και 15 IA
άρκρο 7, ςθμείο (ε) ΑΑΔΕ

2.4.4 Αναςτολι τθσ άδειασ
Θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι προβαίνει ςε αναςτολι τθσ άδειασ, αντί τθσ ακφρωςθσ, ανάκλθςθσ ι
τροποποίθςθσ αυτισ, ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:


όταν κρίνει ότι ενδεχομζνωσ υπάρχουν επαρκείσ λόγοι για τθν ακφρωςθ ι ανάκλθςθ ι τροποποίθςθ
τθσ άδειασ αλλά δεν διακζτει ακόμθ όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία για να πραγματοποιιςει τισ
αντίςτοιχεσ ενζργειεσ,



όταν κρίνει ότι δεν εκπλθρϊνονται πλζον οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ άδειασ ι δεν τθροφνται οι
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτι αλλά κεωρείται ςκόπιμοσ ο οριςμόσ προκεςμίασ για τθ λιψθ
μζτρων από τον διαχειριςτι για τθ ρφκμιςθ των προαναφερόμενων καταςτάςεων,



κατόπιν αίτθςθσ του διαχειριςτι, διότι δεν δφναται προςωρινά να εκπλθρϊςει τισ προχποκζςεισ
χοριγθςθσ τθσ άδειασ ι να τθριςει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτι.

Πταν προτίκεται να λάβει μζτρα προκειμζνου να επιτευχκεί θ εκπλιρωςθ των προχποκζςεων χοριγθςθσ
τθσ άδειασ ι θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από αυτι, ο διαχειριςτισ ενθμερϊνει εγγράφωσ
τθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι ςχετικά με τα εν λόγω μζτρα και το χρονικό
διάςτθμα που απαιτείται προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν ορκι χριςθ τθσ άδειασ και του κακεςτϊτοσ.
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Θ χρονικι διάρκεια τθσ αναςτολισ τθσ άδειασ κακορίηεται από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι και δεν
δφναται να υπερβεί τισ 30 θμζρεσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που ο διαχειριςτισ ζχει δθλϊςει εγγράφωσ το
χρονικό διάςτθμα που κεωρεί αναγκαίο κατά τα προβλεπόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.
Είναι δυνατι θ παράταςθ τθσ περιόδου αναςτολισ τθσ άδειασ:


κατόπιν αίτθςθσ του διαχειριςτι για δεόντωσ αιτιολογθμζνουσ λόγουσ,



κατά το χρόνο που απαιτείται από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι, ο οποίοσ δεν υπερβαίνει τισ 30
θμζρεσ, για τθν επαλικευςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των μζτρων που ζλαβε ο διαχειριςτισ,



ςτισ περιπτϊςεισ που θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι προτίκεται να ακυρϊςει, ανακαλζςει ι
τροποποιιςει τθν άδεια, μζχρι τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ ακφρωςθσ, ανάκλθςθσ ι τροποποίθςθσ αυτισ.

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναςτολισ τθσ άδειασ δεν επθρεάηεται θ κατάςταςθ των εμπορευμάτων
που είχαν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ πριν από τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Θ αναςτολι τθσ άδειασ λιγει:
α)

με τθν επαναφορά ςε ιςχφ τθσ άδειασ εφόςον διαπιςτωκεί είτε ότι δεν υφίςταται λόγοσ ακφρωςθσ ι
ανάκλθςισ τθσ είτε ότι ζχουν λθφκεί ικανοποιθτικά μζτρα από τον διαχειριςτι προκειμζνου να
εκπλθρϊνονται οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ άδειασ και να τθροφνται οι υποχρεϊςεισ που
απορρζουν από αυτι,

β)

με τθν ανάκλθςθ ι ακφρωςθ ι τροποποίθςθ τθσ άδειασ.

Ο διαχειριςτισ ενθμερϊνεται εγγράφωσ ςχετικά με το πζρασ τθσ αναςτολισ και τθν περαιτζρω
κατάςταςθ τθσ άδειασ.
Υπενκυμίηεται ότι πριν από τθν αναςτολι τθσ άδειασ, θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι κοινοποιεί ςτον
διαχειριςτι τθν πρόκεςι τθσ να προβεί ςτθν εν λόγω ενζργεια και τουσ λόγουσ ςτουσ οποίουσ βαςίηεται
αυτι θ πρόκεςθ και του παρζχει τθ δυνατότθτα να εκφράςει τθν άποψι του εντόσ προκεςμίασ 30
θμερϊν, κατ’ αναλογία με τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 2.3.1 για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ
ακρόαςθσ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 23, παρ.4 και άρκρο 30 UCC
άρκρα 16-18 DA
άρκρο 7, ςθμείο (γ) ΑΑΔΕ

2.4.5 Επανεξζταςθ τθσ άδειασ
Θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι επανεξετάηει τθν άδεια:


όταν υπάρχουν αλλαγζσ ςτθν ενωςιακι νομοκεςία που επθρεάηουν τθν άδεια,



όταν απαιτείται λόγω τθσ διενεργοφμενθσ παρακολοφκθςθσ,



όταν αυτό απαιτείται φςτερα από τθ γνωςτοποίθςθ, από τον διαχειριςτι τθσ αποκικθσ προσ τθν
αρμόδια Τελωνειακι Αρχι, ςτοιχείων τα οποία προκφπτουν μετά τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ και
ενδεχομζνωσ να επθρεάηουν το περιεχόμενο ι τθ διατιρθςθ αυτισ.

Ο διαχειριςτισ ενθμερϊνεται εγγράφωσ για το αποτζλεςμα τθσ επανεξζταςθσ τθσ άδειασ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 23, παρ.4 UCC
άρκρο 15 DA
άρκρο 7, ςθμείο (β) ΑΑΔΕ
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2.5 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΤΗΗ
Θ παροχι εγγφθςθσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ αποκικθσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ και πρζπει να παρζχεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 89 του
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.
Θ εγγφθςθ προςκομίηεται ςτο Τελωνείο Εγγφθςθσ από τον διαχειριςτι τθσ αποκικθσ και ζχει τθ μορφι:


ανάλθψθσ υποχρζωςθσ από τριτεγγυθτι μζςω εγγυθτικισ επιςτολισ από πιςτωτικό ίδρυμα ι
αςφαλιςτικι επιχείρθςθ,



επιπλζον και μόνο για τισ περιπτϊςεισ αδειϊν που ζχουν ιςχφ αποκλειςτικά ςτθ χϊρα μασ (εκνικζσ
άδειεσ), χρθματικι εγγφθςθ με τθ μορφι κατάκεςθσ μετρθτϊν ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν &
Δανείων.

Εφόςον θ αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ δεν χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ςε περιςταςιακι βάςθ,
ο διαχειριςτισ υποβάλει αίτθςθ για τθν ζκδοςθ άδειασ ςυνολικισ εγγφθςθσ θ οποία καλφπτει τθν τακτικι
χριςθ του κακεςτϊτοσ.
Ωςτόςο εάν θ χριςθ του κακεςτϊτοσ είναι περιςταςιακι, υπάρχει δυνατότθτα προςκόμιςθσ, από τον
διαχειριςτι, μεμονωμζνθσ εγγφθςθσ ανά διαςάφθςθ αποταμίευςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι
απευκφνεται, κατά βάςθ, ςε διαχειριςτζσ ιδιωτικϊν αποκθκϊν όπου υποβάλλονται ελάχιςτα
παραςτατικά αποταμίευςθσ ςτθ διάρκεια ενόσ ζτουσ και αυτι θ λφςθ αξιολογείται ωσ θ καταλλθλότερθ
για τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ.
Ρριν από τον κακοριςμό του ποςοφ τθσ παρεχόμενθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ, υπολογίηεται ποςό αναφοράσ
το οποίο ιςοφται με το ςφνολο των δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων που ενδζχεται να
γεννθκοφν ςε μία δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι εντόσ του επόμενου δωδεκαμινου από τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ
ςυνολικισ εγγφθςθσ. Το ποςό αναφοράσ παρακολουκείται, κάκε μινα, από το Τελωνείο Ελζγχου με βάςθ
τισ εκτιμϊμενεσ δαςμοφορολογικζσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ τθσ μθνιαίασ κατάςταςθσ αποκεμάτων θ
οποία υποβάλλεται από το διαχειριςτι τθσ αποκικθσ κατά τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 3.2.3.
Το ποςό τθσ παρεχόμενθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
1)

2)

Για τισ άδειεσ με αποκλειςτικά εκνικι ιςχφ, ςε ποςοςτό 100% των δαςμϊν που αντιςτοιχοφν ςτο
ποςό αναφοράσ και:


ςε ποςοςτό 5% του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ και των λοιπϊν, εκτόσ του ειδικοφ φόρου
κατανάλωςθσ και του φόρου κατανάλωςθσ, επιβαρφνςεων που αντιςτοιχοφν ςτο ποςό
αναφοράσ,



ςε ποςοςτό 15% των ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ ι φόρου κατανάλωςθσ που αντιςτοιχεί ςτο
ποςό αναφοράσ, για τα υποκείμενα ςε αυτόν εμπορεφματα.

Για τισ άδειεσ με ιςχφ ςε περιςςότερα του ενόσ κράτθ-μζλθ, ςε ποςοςτό 100% του ποςοφ αναφοράσ.

Αντίςτοιχα, το ποςό τθσ παρεχόμενθσ μεμονωμζνθσ εγγφθςθσ διαμορφϊνεται βάςει των ανωτζρω
ποςοςτϊν τα οποία υπολογίηονται επί των δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων κάκε
παραςτατικοφ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ.
Οι διαδικαςίεσ που αφοροφν τθ χριςθ τθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ (υποβολι αίτθςθσ και ζκδοςθ άδειασ
ςυνολικισ εγγφθςθσ, κακοριςμόσ και ζλεγχοσ του ποςοφ αναφοράσ, διαχείριςθ τθσ άδειασ κλπ) κα
εφαρμόηονται ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ οδθγίεσ που κα παραςχεκοφν επί του ςυγκεκριμζνου κζματοσ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρα 89-98 UCC
άρκρα 82, 84 DA
άρκρα 148, 150-152, 155-158 IA
άρκρο 5 ΑΑΔΕ
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2.6 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΟΣΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΑΠΟΣΑΜΙΕΤΗ
Το ποςό του ετιςιου διοικθτικοφ κόςτουσ μπορεί να καταβάλλεται ςτθν αρχι κάκε ζτουσ ςτο ςφνολό του
ι ανά εξάμθνο, θ δε είςπραξι του γίνεται με Λογιςτικό Σθμείωμα Είςπραξθσ. Το Τελωνείο Ελζγχου, το
οποίο ζχει τθν ευκφνθ είςπραξθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ καταβολισ του διοικθτικοφ κόςτουσ,
ενθμερϊνει τθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι μόνο ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
α)

για τθν καταβολι του διοικθτικοφ κόςτουσ όταν αυτι αποτελεί το μόνο ςτοιχείο που υπολείπεται για
τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ,

β)

για τθν καταβολι του διοικθτικοφ κόςτουσ που αφορά τθν τακτικι διενζργεια ςυνικων εργαςιϊν ι
τθν τακτικι προςωρινι ζξοδο ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ ζκδοςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ
αποκικθσ προκειμζνου θ τελευταία να τροποποιθκεί ςχετικά,

γ)

ςε περίπτωςθ μθ καταβολισ του διοικθτικοφ κόςτουσ από τον διαχειριςτι, παρά τισ οχλιςεισ του
Τελωνείου Ελζγχου, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί αναςτολι ι ανάκλθςθ τθσ άδειασ.

Πταν ςτθν άδεια ςυμπεριλαμβάνονται περιςςότερεσ τθσ μίασ αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ, το ποςό του
διοικθτικοφ κόςτουσ υπολογίηεται για κάκε μία από αυτζσ χωριςτά.
Τζλοσ, για τισ δθμόςιεσ αποκικεσ τφπου ΙΙΙ, κατά τθν υποβολι διαςάφθςθσ για τθν υπαγωγι
εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ επιβάλλονται δικαιϊματα αποταμίευςθσ φψουσ ςαράντα (40,00) ευρϊ, θ
είςπραξθ των οποίων πραγματοποιείται με Λογιςτικό Σθμείωμα Είςπραξθσ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 6 ΑΑΔΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ
3.1 ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ
3.1.1 Τποβολι διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ
Για τθν υπαγωγι των εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ απαιτείται θ υποβολι
τελωνειακισ διαςάφθςθσ θ οποία είναι κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνθ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ενωςιακζσ
και εκνικζσ διατάξεισ, για το εν λόγω κακεςτϊσ.
Θ διαςάφθςθ ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν παραςχεκεί, ςε εκνικό επίπεδο, για τθ
ςυμπλιρωςθ του ΕΔΕ και υποβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα ςτθν (9) ςχετικι ΕΔΥΟ και τθν (1) ςχετικι
Απόφαςθ ΓΓΔΕ.
Επιτρζπεται θ υποβολι τθσ διαςάφθςθσ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ ςε Τελωνείο άλλο από το Τελωνείο
Ελζγχου, εφόςον το πρϊτο ορίηεται ωσ Τελωνείο Υπαγωγισ ςτθν άδεια λειτουργίασ τθσ αποκικθσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ παράδοςθσ, θ διαςάφθςθ αποταμίευςθσ
αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτο Τελωνείο Ελζγχου ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν
ενότθτα 13 (ςθμείο 1) του Κεφαλαίου 2 τθσ (9) ςχετικισ ΕΔΥΟ. Θ διαςάφθςθ παραλαμβάνεται
θλεκτρονικά από το Τελωνείο Ελζγχου αμζςωσ μετά τθ γνωςτοποίθςθ, από τον διαχειριςτι, τθσ φυςικισ
παραλαβισ των εμπορευμάτων ςτθν αποκικθ και του αντίςτοιχου αρικμοφ καταχϊριςθσ ςτθ λογιςτικι
αποκικθσ, όπωσ αναλφεται παρακάτω ςτθν ενότθτα 3.2.2.
Εάν τα εμπορεφματα αναχωριςουν από το Τελωνείο Υπαγωγισ αλλά δεν παραδοκοφν ςτθν αποκικθ
εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ, τότε γεννάται τελωνειακι οφειλι εκτόσ εάν αποδειχκεί ότι τα
εμπορεφματα δεν παραδόκθκαν λόγω ανωτζρασ βίασ. Το προαναφερόμενο χρονικό διάςτθμα, το οποίο
ελζγχεται από το Τελωνείο Ελζγχου βάςει τθσ κατάςταςθσ των διαςαφιςεων αποταμίευςθσ που
αναμζνονται για παραλαβι, προςδιορίηεται βάςει τθσ γεωγραφικισ απόςταςθσ τθσ αποκικθσ από το
Τελωνείο Υπαγωγισ και του χρόνου που απαιτείται για τθ μετάβαςθ ςε αυτιν.
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χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 158, παρ.1 UCC
άρκρο 1, ςθμείο (17) DA
άρκρο 15 και Ραράρτθμα 9 TDA
άρκρο 8, παρ.1-2 ΑΑΔΕ

3.1.2 Μεταφορά και είςοδοσ των εμπορευμάτων ςτθν αποκικθ
Για τισ δθμόςιεσ αποκικεσ τφπου Ι και ΙΙ, απαιτείται θ ςφνταξθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του διαχειριςτι, θ
οποία αποτελεί υποςτθρικτικό τθσ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ ζγγραφο, όπου αναφζρεται ότι τα
εμπορεφματα γίνονται δεκτά τθν ίδια θμζρα για τελωνειακι αποταμίευςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ αποκικθ που
είναι κατάλλθλθ για τον ςκοπό αυτό. Θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ μπορεί να είναι είτε ξεχωριςτι ανά
διαςάφθςθ αποταμίευςθσ εμπορευμάτων που γίνονται δεκτά από τον διαχειριςτι είτε μοναδικι
οριςμζνθσ διάρκειασ θ οποία αφορά ςυγκεκριμζνο αποταμιευτι και χρθςιμοποιείται ςτισ ςχετικζσ
διαςαφιςεισ αποταμίευςθσ για τθ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ.
Τα εμπορεφματα μεταφζρονται:


ςε δθμόςια αποκικθ τφπου Ι, με ευκφνθ του διαχειριςτι ι του αποταμιευτι,



ςε δθμόςια αποκικθ τφπου ΙΙ, αποκλειςτικά με ευκφνθ του αποταμιευτι,



ςε ιδιωτικι αποκικθ, με ευκφνθ του διαχειριςτι-αποταμιευτι (ίδιο πρόςωπο).

Ανάλογα με το πρόςωπο που αναλαμβάνει τθν ευκφνθ μεταφοράσ ςτθ δθμόςια αποκικθ τφπου Ι,
διακρίνονται οι εξισ περιπτϊςεισ:
α)

Μεταφορά με ευκφνθ του διαχειριςτι, θ ανάλθψθ τθσ οποίασ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα ςτθν ενότθτα V τθσ (5) ςχετικισ ΕΔΥΟ και υπό τθν κάλυψθ τθσ εγγφθςθσ που ζχει
προςκομιςκεί για τθ λειτουργία τθσ αποκικθσ.

β)

Μεταφορά με ευκφνθ του αποταμιευτι, για τθ διενζργεια τθσ οποίασ απαιτείται θ ςφςταςθ
ανάλογθσ εγγφθςθσ από αυτόν.

Πταν διαπιςτϊνονται διαφορζσ κατά τθν παραλαβι των εμπορευμάτων από τον διαχειριςτι, αυτζσ
γνωςτοποιοφνται ςτο Τελωνείο Ελζγχου, το οποίο εξετάηει τα πραγματικά περιςτατικά προκειμζνου να
λθφκοφν τα ανάλογα μζτρα ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ περί παραβάςεων του
ν.2960/01.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 12, παρ.1 ΑΑΔΕ

3.2 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ – ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ
3.2.1 τοιχεία και τρόποσ τιρθςθσ τθσ λογιςτικισ αποκικθσ
Στισ ιδιωτικζσ αποκικεσ και τισ δθμόςιεσ αποκικεσ τφπου Ι και ΙΙ, ο διαχειριςτισ οφείλει να τθρεί
λογιςτικι αποκικθσ, υπόδειγμα τθσ οποίασ εγκρίνεται από το Τελωνείο Ελζγχου προσ διαςφάλιςθ τθσ
πλθρότθτασ των πλθροφοριϊν που περιλαμβάνει ωσ προσ τθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ και τθσ
ποςότθτασ των εμπορευμάτων και των ςυςκευαςιϊν τουσ, των διακινιςεων και των μεταβολϊν που
ενδεχομζνωσ κα υφίςτανται τα εμπορεφματα.
Θ λογιςτικι αποκικθσ, θ οποία τθρείται θλεκτρονικά, περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του άρκρου 178, παρ.1
του Καν. (ΕΕ) 2446/15, με δυνατότθτα παράλειψθσ οριςμζνων εξ αυτϊν, μετά από ζγκριςθ του Τελωνείου
Ελζγχου, αποκλειςτικά και μόνο εφόςον δεν επθρεάηεται αρνθτικά θ τελωνειακι επιτιρθςθ και οι ζλεγχοι
για τθν ορκι λειτουργία του κακεςτϊτοσ. Ειδικότερα, τα βαςικά ςτοιχεία που τθροφνται ςτθ λογιςτικι
αποκικθσ είναι:
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ο αρικμόσ αναφοράσ τθσ καταχϊριςθσ ςτθ λογιςτικι αποκικθσ (ςυνιςτάται να τθρείται αφξουςα
ςειρά του αρικμοφ αναφοράσ κατά τθν καταχϊριςθ),



οι αρικμοί αναφοράσ των παραςτατικϊν ειςόδου και εξόδου των εμπορευμάτων από τθν αποκικθ,
κακϊσ και οι θμερομθνίεσ πραγματοποίθςθσ των κινιςεων αυτϊν (π.χ. MRN διαςαφιςεων
αποταμίευςθσ ι ανάλωςθσ από αποταμίευςθ, δελτία αποςτολισ για τθν προςωρινι ζξοδο
εμπορευμάτων),



θ περιγραφι και θ ποςότθτα (κακαρι μάηα και, όπου απαιτείται, ςυμπλθρωματικζσ μονάδεσ), κακϊσ
και τα ςθμεία, αρικμοί, πλικοσ και φφςθ των δεμάτων και, ενδεχομζνωσ, τα ςθμεία των
εμπορευματοκιβωτίων,



πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προςωρινι ζξοδο των εμπορευμάτων από τθν αποκικθ (π.χ. τόποσ ςτον
οποίο βρίςκονται τα εμπορεφματα κατά τθν προςωρινι ζξοδο, ςκοπόσ και χρονικό διάςτθμα τθσ
προςωρινισ εξόδου),



πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διενζργεια ςυνικων εργαςιϊν και ενδεχομζνωσ τθ νζα δαςμολογικι
κατάταξθ που προκφπτει από αυτζσ (π.χ. είδοσ ςυνικων εργαςιϊν, τόποσ πραγματοποίθςισ τουσ,
νζοσ κωδικόσ Σ.Ο. ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται),



πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διακίνθςθ των εμπορευμάτων (π.χ. θμερομθνία και αρικμόσ αναφοράσ
εγγράφου μεταφοράσ αποταμιευμζνων εμπορευμάτων ςε άλλθ αποκθκευτικι εγκατάςταςθ που
καλφπτεται από τθν ίδια άδεια λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ),



όταν πραγματοποιείται λογιςτικόσ διαχωριςμόσ (περιπτϊςεισ προϊόντων των οποίων ο φυςικόσ
διαχωριςμόσ είναι αδφνατοσ όπωσ χφδθν εμπορεφματα, καφςιμα κλπ), πλθροφορίεσ ςχετικά με το
είδοσ, τον τελωνειακό χαρακτιρα και, ενδεχομζνωσ, τθν καταγωγι των εμπορευμάτων,



πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων του αποταμιευτι ωσ
προσ τα εμπορεφματα που ζχουν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ ςε άλλο πρόςωπο.

Για τθν τιρθςθ λογιςτικισ αποκικθσ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται τα υποδείγματα του Ραραρτιματοσ Ι
τθσ (5) ςχετικισ ΕΔΥΟ, χωρίσ θ μορφι αυτϊν να είναι δεςμευτικι για τον διαχειριςτι, υπό τον όρο τθσ
καταχϊριςθσ των απαιτοφμενων από τισ διατάξεισ ςτοιχείων. Επιςθμαίνεται ότι το Υπόδειγμα 2 του
ανωτζρω Ραραρτιματοσ αφορά ςτισ περιπτϊςεισ τιρθςθσ λογιςτικισ αποκικθσ με λογιςτικό διαχωριςμό.
Θ τιρθςθ τθσ λογιςτικισ αποκικθσ πραγματοποιείται θλεκτρονικά με υποχρζωςθ, εντόσ 5 θμερϊν από
τθν τελευταία θμζρα του μινα αναφοράσ, είτε εκτφπωςθσ τθσ αναλυτικισ μθνιαίασ κίνθςθσ ςε κινθτά
φφλλα με ςυνεχι αρίκμθςθ και εκ των προτζρων κεϊρθςθ του Τελωνείου Ελζγχου είτε αποκικευςθσ
αρχείου που περιλαμβάνει τθν εν λόγω κίνθςθ, ςε μορφι pdf, ςε CD τα οποία φζρουν αυτοκόλλθτθ
ετικζτα με αρίκμθςθ και κεϊρθςθ του Τελωνείου Ελζγχου. Οι κεωρθμζνεσ αυτζσ καταςτάςεισ, ςε ζντυπθ
ι θλεκτρονικι μορφι, φυλάςςονται ςτισ εγκαταςτάςεισ του διαχειριςτι και τίκενται ςτθ διάκεςθ των
Τελωνειακϊν Αρχϊν για τισ ανάγκεσ του ελζγχου.
Θ τιρθςθ τθσ λογιςτικισ αποκικθσ με θλεκτρονικά μζςα μπορεί να περιλαμβάνει και τθν κατάλλθλθ
τιρθςθ ςε υπολογιςτικά φφλλα τφπου excel ελλείψει χριςθσ, από τον διαχειριςτι τθσ αποκικθσ,
λογιςμικοφ λογιςτικισ ι εμπορικισ διαχείριςθσ ι ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ το οποίο
είτε διακζτει είτε μπορεί να διαμορφωκεί κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να διακζτει τα απαραίτθτα πεδία για
τθν καταχϊριςθ των ανωτζρω αναφερόμενων ςτοιχείων.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 214 UCC
άρκρο 178, παρ.1 και 3 DA
άρκρο 2, ςθμείο (8) και άρκρο 9, παρ.1 ΑΑΔΕ
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3.2.2 Ενθμζρωςθ τθσ λογιςτικισ αποκικθσ
Θ λογιςτικι αποκικθσ πρζπει να απεικονίηει ανά πάςα ςτιγμι το τρζχον απόκεμα και τθν πραγματικι
κατάςταςθ των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων και να περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα
για τθν τελωνειακι επιτιρθςθ του κακεςτϊτοσ.
Θ καταχϊριςθ ςτθ λογιςτικι αποκικθσ πραγματοποιείται, το αργότερο, κατά τθν είςοδο των
εμπορευμάτων ςτθν αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, οπότε αυτά λαμβάνουν τον αρικμό αναφοράσ
λογιςτικισ καταχϊριςθσ.
Ο αρικμόσ λογιςτικισ καταχϊριςθσ είναι μοναδικόσ ανά διαςάφθςθ αποταμίευςθσ. Πταν θ διαςάφθςθ
αποταμίευςθσ περιλαμβάνει περιςςότερα του ενόσ είδθ, τότε ςτθν ίδια λογιςτικι καταχϊριςθ γίνεται
ανάλυςθ των ειδϊν ανά ςτίχο. Για παράδειγμα, εάν θ λογιςτικι καταχϊριςθ με αρικμό αναφοράσ 155
αντιςτοιχεί ςε πολυκλαςικι διαςάφθςθ που περιλαμβάνει πζντε είδθ, τότε θ εν λόγω καταχϊριςθ κα
αποτελείται από πζντε ςτίχουσ με τθ ςχετικι υποδιαίρεςθ ςτον αρικμό αναφοράσ (π.χ. για το πρϊτο είδοσ
155.1 ι 155α, για το δεφτερο είδοσ 155.2 ι 155β κ.ο.κ.). Για τισ περιπτϊςεισ υπαγωγισ φορτίων groupage
ςε κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ ςε δθμόςιεσ αποκικεσ τφπου Ι, όπου κατατίκεται μονοκλαςικι
διαςάφθςθ με υποχρζωςθ υποβολισ Ρίνακα Φόρτωςθσ, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτθν ενότθτα VIII τθσ
(5) ςχετικισ ΕΔΥΟ, θ λογιςτικι αποκικθσ ενθμερϊνεται αναλυτικά για όλα τα είδθ του φορτίου.
Ο διαχειριςτισ, αμζςωσ μετά τθ φυςικι παραλαβι των εμπορευμάτων και τθν αντίςτοιχθ καταχϊριςθ ςτθ
λογιςτικι αποκικθσ, κοινοποιεί εγγράφωσ ςτο Τελωνείο Ελζγχου τον αρικμό τθσ καταχϊριςθσ αυτισ για
κάκε διαςάφθςθ αποταμίευςθσ, κακϊσ επίςθσ και εάν τα εμπορεφματα παρελιφκθςαν καλϊσ ι με
διαφορζσ. Επιπλζον, ειδικά για τισ περιπτϊςεισ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ φορτίων groupage ςε δθμόςιεσ
αποκικεσ τφπου Ι, ταυτόχρονα με τα προαναφερόμενα κα αποςτζλλεται ςτο Τελωνείο Ελζγχου και
αντίγραφο του αντίςτοιχου Ρίνακα Φόρτωςθσ.
Για τθν προςωρινι ι οριςτικι ζξοδο των εμπορευμάτων από τθν αποκικθ, θ αντίςτοιχθ καταχϊριςθ
πρζπει να πραγματοποιείται το αργότερο κατά τθ χρονικι ςτιγμι που τα εμπορεφματα εγκαταλείπουν τθν
αποκικθ.
Κάκε μεταβολι που επζρχεται ςτα ςτοιχεία ι τθν κατάςταςθ των εμπορευμάτων ι των ςυςκευαςιϊν
πρζπει να καταγράφεται ςτθ λογιςτικι αποκικθσ (π.χ. προςωρινι ζξοδοσ των εμπορευμάτων για τθ
διενζργεια ςυνικων εργαςιϊν, αλλαγι ςθμείων των κιβωτίων λόγω αλλαγισ ετικετϊν κλπ). Πταν θ
μεταβολι αυτι επθρεάηει τθ φφςθ ι τθν ποςότθτα των εμπορευμάτων ι των ςυςκευαςιϊν (π.χ. αλλαγι
του πλικουσ των δεμάτων λόγω αναςυςκευαςίασ, αλλαγι κωδικοφ Σ.Ο. των εμπορευμάτων λόγω
διενζργειασ ςυνικων εργαςιϊν κλπ), πραγματοποιείται νζα καταχϊριςθ ςτθ λογιςτικι αποκικθσ με
ταυτόχρονθ πίςτωςθ τθσ αρχικισ καταχϊριςθσ και καταγραφι ςχετικισ παρατιρθςθσ. Ο αρικμόσ
αναφοράσ τθσ νζασ καταχϊριςθσ κοινοποιείται εγγράφωσ ςτο Τελωνείο Ελζγχου και ςυςχετίηεται με τθ
διαςάφθςθ αποταμίευςθσ που αφορά.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 214 UCC
άρκρο 9, παρ.2-5 ΑΑΔΕ

3.2.3 Μθνιαία κατάςταςθ αποκεμάτων
Ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ υποβάλλει, ζωσ τθν 5θ θμζρα κάκε μινα, υπογεγραμμζνθ κατάςταςθ θ
οποία περιλαμβάνει ςτοιχεία για τα εμπορεφματα που βρίςκονταν αποκθκευμζνα υπό κακεςτϊσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ τθν τελευταία θμζρα του προθγοφμενου μινα. Θ κατάςταςθ αποκεμάτων
περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία:
α)

τον αρικμό αναφοράσ (MRN) τθσ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ,

β)

τον αρικμό αναφοράσ τθσ καταχϊριςθσ ςτθ λογιςτικι αποκικθσ,

γ)

τθν περιγραφι των εμπορευμάτων,
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δ)

το υπόλοιπο τθσ αποταμιευμζνθσ ποςότθτασ,

ε)

τισ εκτιμϊμενεσ δαςμολογικζσ και φορολογικζσ επιβαρφνςεισ, ςε διακριτζσ ςτιλεσ, ανά είδοσ,

ςτ) ενδεχόμενεσ παρατθριςεισ.
Οι υποχρεϊςεισ του διαχειριςτι και του Τελωνείου Ελζγχου ωσ προσ τθν υποβολι τθσ μθνιαίασ
κατάςταςθσ αποκεμάτων είναι εκείνεσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτθν (6) ςχετικι ΕΔΥΟ. Στο
Ραράρτθμα 1 τθσ παροφςασ παρζχεται επικαιροποιθμζνο υπόδειγμα τθσ μθνιαίασ κατάςταςθσ
αποκεμάτων, το οποίο πρζπει να χρθςιμοποιείται εφεξισ.
Υπενκυμίηεται ότι οι διαςαφιςεισ αποταμίευςθσ των οποίων οι ποςότθτεσ ζχουν αναλωκεί ςτο ςφνολό
τουσ, εξακολουκοφν να καταγράφονται ςτθν μθνιαία κατάςταςθ αποκεμάτων μόνο ωσ προσ τισ ςτιλεσ
«Αρικμόσ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ» και «Αρικμόσ καταχϊριςθσ λογιςτικισ αποκικθσ», ζωσ τθν
τακτοποίθςι τουσ μετά τθ διενζργεια του ετιςιου ελζγχου τθσ αποκικθσ και τθ ςφνταξθ τθσ ςχετικισ
ζκκεςθσ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 9, παρ.5 ΑΑΔΕ

3.3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΗΘΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
3.3.1 Γενικά
Οι ςυνικεισ εργαςίεσ που διενεργοφνται ςτα πλαίςια του κακεςτϊτοσ είναι εκείνεσ που απαρικμοφνται
ςτο Ραράρτθμα 71-03 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Καν. (ΕΕ) 2446/15 και ζχουν ωσ ςτόχο τθ διατιρθςθ των
εμπορευμάτων, τθ βελτίωςθ τθσ εμφάνιςθσ ι τθσ εμπορικισ τουσ ποιότθτασ ι τθν προετοιμαςία τουσ για
διανομι ι μεταπϊλθςθ. Επομζνωσ, πρόκειται για εργαςίεσ που δεν μεταβάλλουν ουςιαςτικά τθ φφςθ
των εμπορευμάτων όπωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ των εργαςιϊν τελειοποίθςθσ.
Κατά κανόνα, οι ςυνικεισ εργαςίεσ δεν μεταβάλλουν τον κωδικό Σ.Ο. των εμπορευμάτων τα οποία
υπόκεινται ςε αυτζσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ρθτά ςτο προαναφερόμενο
Ραράρτθμα (π.χ. επεξεργαςία με μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ, αποξιρανςθ καρπϊν, εργαςίεσ
μετουςίωςθσ κλπ).
Θ διενζργεια, είτε ςε τακτικι είτε ςε περιςταςιακι βάςθ, των ςυνικων εργαςιϊν πραγματοποιείται
ζπειτα από ςχετικι ενθμζρωςθ των αρμόδιων Τελωνειακϊν Αρχϊν.
Εάν το Τελωνείο Ελζγχου κρίνει ότι θ τζλεςθ των ςυνικων εργαςιϊν κακιςτά επιςφαλι είτε τθν
τελωνειακι επιτιρθςθ είτε τθ δθμόςια υγεία, τότε δφναται να ηθτιςει επιπλζον μζτρα για τθ διενζργεια
αυτϊν ι να μθν τισ επιτρζψει. Για παράδειγμα, το Τελωνείο Ελζγχου μπορεί να επιτρζψει τθν εκτζλεςθ
ςυνικων εργαςιϊν επί αποταμιευμζνων εμπορευμάτων για τθν αφαίρεςθ ςτοιχείων που ζχουν υποςτεί
μόλυνςθ (ςτοιχείο 4 του Ραραρτιματοσ 71-03) υπό τθν προχπόκεςθ διενζργειασ των εν λόγω εργαςιϊν
ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ.
Υπενκυμίηεται ότι θ εκτζλεςθ ςυνικων εργαςιϊν που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ μεταβολι του κωδικοφ
Σ.Ο. για εμπορεφματα τα οποία υπόκεινται ςε μζτρα εμπορικισ πολιτικισ (π.χ. προςωρινό ι οριςτικό
δαςμό αντιντάμπινγκ, αντιςτακμιςτικό δαςμό) πραγματοποιείται μόνο ςτα πλαίςια του κακεςτϊτοσ
τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 220 UCC
άρκρο 180 και Ραράρτθμα 71-03 DA
άρκρο 10, παρ.1 ΑΑΔΕ
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3.3.2 Σακτικι και περιςταςιακι διενζργεια ςυνικων εργαςιϊν
Για τθν τακτικι διενζργεια ςυνικων εργαςιϊν ο ενδιαφερόμενοσ, ςε πρϊτο χρόνο, ενθμερϊνει ςχετικά
τθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ αποκικθσ Τελωνειακι Αρχι, είτε κατά τον χρόνο
ζκδοςθσ τθσ άδειασ είτε ςε μεταγενζςτερο χρόνο.
Θ εν λόγω ενθμζρωςθ πραγματοποιείται εγγράφωσ και περιλαμβάνει:


εφόςον είναι γνωςτό, το είδοσ των εμπορευμάτων που πρόκειται να υποβλθκοφν ςε ςυνικεισ
εργαςίεσ,



τισ ςυνικεισ εργαςίεσ που πρόκειται να διενεργθκοφν.

Εφόςον ςυμφωνεί, θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι καταγράφει τισ πλθροφορίεσ για τισ ςυνικεισ εργαςίεσ
ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ τθσ άδειασ.
Ράντοτε, πριν από τθν τακτικι διενζργεια των ςυνικων εργαςιϊν οι οποίεσ αναφζρονται ρθτά ςτθν άδεια
λειτουργίασ τθσ αποκικθσ, υποβάλλεται ενθμερωτικό ςθμείωμα από τον ενδιαφερόμενο προσ το
Τελωνείο Ελζγχου που περιλαμβάνει:


τον αρικμό αναφοράσ τθσ ςχετικισ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ,



το είδοσ και τθν ποςότθτα των εμπορευμάτων που κα υποβλθκοφν ςτισ ςυνικεισ εργαςίεσ,



εφόςον πρόκειται για όχθμα, το μοντζλο και τον αρικμό πλαιςίου αυτοφ,



τισ ςυνικεισ εργαςίεσ που πρόκειται να διενεργθκοφν,



τθ χρονικι διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυνικων εργαςιϊν,



ςτισ περιπτϊςεισ ςυνικων εργαςιϊν που οδθγοφν ςε μεταβολι του κωδικοφ Σ.Ο., τόςο τον αρχικό
όςο και τον τελικό κωδικό Σ.Ο.,



τον αρικμό του αποδεικτικοφ είςπραξθσ του προβλεπόμενου διοικθτικοφ κόςτουσ για τθ διενζργεια
ςυνικων εργαςιϊν.

Στθν περίπτωςθ τθσ περιςταςιακισ διενζργειασ ςυνικων εργαςιϊν ο ενδιαφερόμενοσ ενθμερϊνει
εγγράφωσ το Τελωνείο Ελζγχου αναφζροντασ τα προαναφερόμενα ςτοιχεία.
Για τθν ενθμζρωςθ του Τελωνείου Ελζγχου, είτε ςτθν τακτικι είτε ςτθν περιςταςιακι διενζργεια ςυνικων
εργαςιϊν, κακιερϊνεται το «Ζντυπο Συνικων Εργαςιϊν εντόσ Αποκικθσ Τελωνειακισ Αποταμίευςθσ»,
υπόδειγμα το οποίου ςασ κοινοποιείται ςτο Ραράρτθμα 2 τθσ παροφςασ. Το εν λόγω ζντυπο υποβάλλεται
ςτο Τελωνείο Ελζγχου πριν από τθ διενζργεια των ςυνικων εργαςιϊν και, εφόςον δεν διατυπϊνονται
αιτιολογθμζνεσ αντιρριςεισ για τθν εκτζλεςθ αυτϊν, κεωρείται από το Τελωνείο και επιςτρζφεται ςτον
ενδιαφερόμενο ο οποίοσ το φυλάςςει και το κζτει ςτθ διάκεςθ των Τελωνειακϊν Αρχϊν όταν ηθτθκεί.
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ προςωρινισ εξόδου των εμπορευμάτων από τθν αποκικθ για τθ
διενζργεια ςυνικων εργαςιϊν υποβάλλεται ςτο Τελωνείο Ελζγχου μόνο θ «Αίτθςθ Ρροςωρινισ Εξόδου
από Αποκικθ Τελωνειακισ Αποταμίευςθσ», κατά τα προβλεπόμενα ςτθν ακόλουκθ ενότθτα 3.4.2, με
ςυμπλιρωςθ τθσ ενότθτασ ΙΙΙ περί ςυνικων εργαςιϊν.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 10, παρ.1 ΑΑΔΕ

3.4 ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ
3.4.1 Γενικά
Θ προςωρινι ζξοδοσ αποταμιευμζνων εμπορευμάτων από τθν αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ
επιτρζπεται, μετά από χοριγθςθ ςχετικισ ζγκριςθσ από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι, εφόςον τα
εμπορεφματα πρόκειται να υποβλθκοφν ςε ςυνικεισ εργαςίεσ που δεν είναι δυνατό να
πραγματοποιθκοφν εντόσ τθσ αποκικθσ ι για άλλουσ δεόντωσ αιτιολογθμζνουσ λόγουσ (π.χ. επίδειξθ ςε
εμπορικι ζκκεςθ για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα).
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Θ ζγκριςθ που χορθγείται από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι ζχει περιοριςμζνθ χρονικι ιςχφ, θ οποία
κακορίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ τον ςκοπό τθσ προςωρινισ εξόδου και μπορεί να παρατακεί για
δεόντωσ αιτιολογθμζνουσ λόγουσ. Ομοίωσ, θ ποςότθτα των εμπορευμάτων που επιτρζπεται να εξζλκει
προςωρινά από τθν αποκικθ είναι αντίςτοιχθ του επιδιωκόμενου ςκοποφ, ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ των
αποταμιευμζνων οχθμάτων.
Επιςθμαίνεται ότι τα εμπορεφματα που εξζρχονται προςωρινά από τθν εγκεκριμζνθ αποκθκευτικι
εγκατάςταςθ εξακολουκοφν να υπάγονται ςτο κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, κατά ςυνζπεια
απαιτείται θ παροχι πρόςκετθσ εγγφθςθσ από το πρόςωπο που αιτείται τθν προςωρινι ζξοδο ςτο
Τελωνείο Ελζγχου. Ειδικότερα:
α)

Πταν ο αιτϊν είναι ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ, θ πρόςκετθ εγγφθςθ καλφπτει το ςφνολο των
δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων των προςωρινά εξερχομζνων εμπορευμάτων, εφόςον
δεν επαρκεί θ εγγφθςθ που παρζχεται για τθ λειτουργία τθσ αποκικθσ. Εάν θ τελευταία καλφπτει ζνα
μζροσ των δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων των προςωρινά εξερχόμενων
εμπορευμάτων, τότε παρζχεται πρόςκετθ εγγφθςθ για τθ διαφορά των εν λόγω επιβαρφνςεων.

β)

Πταν ο αιτϊν είναι ο αποταμιευτισ, θ πρόςκετθ εγγφθςθ καλφπτει το ςφνολο των
δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων των προςωρινά εξερχομζνων εμπορευμάτων.

Και ςτισ δφο προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, εάν ο αιτϊν είναι κάτοχοσ άδειασ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ
Φορζα ωσ προσ τισ τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ (AEOC), το ποςό τθσ πρόςκετθσ εγγφθςθσ μειϊνεται κατά
50%.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 240, παρ.3 UCC
άρκρο 10, παρ.2-4 ΑΑΔΕ

3.4.2 Σακτικι και περιςταςιακι προςωρινι ζξοδοσ
Θ τακτικι προςωρινι ζξοδοσ εγκρίνεται από τθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ
αποκικθσ Τελωνειακι Αρχι, είτε κατά τον χρόνο ζκδοςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ είτε ςε μεταγενζςτερο
χρόνο, ενϊ θ περιςταςιακι προςωρινι ζξοδοσ εγκρίνεται από το αρμόδιο Τελωνείο Ελζγχου, μετά από
αίτθςθ του ενδιαφερόμενου.
Θ αίτθςθ για τθν ζγκριςθ τθσ τακτικισ προςωρινισ εξόδου περιλαμβάνει:


το είδοσ των εμπορευμάτων που πρόκειται να εξζλκουν προςωρινά από τθν αποκικθ,



τον ςκοπό τθσ προςωρινισ εξόδου,



εφόςον είναι γνωςτόσ, τον χϊρο παραμονισ των εμπορευμάτων κατά τθν προςωρινι ζξοδο.

Θ ζγκριςθ τακτικισ προςωρινισ εξόδου κεωρείται ότι χορθγείται με τθν άδεια λειτουργίασ τθσ αποκικθσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ, κακϊσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ περιλαμβάνονται ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ τθσ
άδειασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, πριν από τθν προςωρινι ζξοδο των εμπορευμάτων, υποβάλλεται ενθμερωτικό
ςθμείωμα από τον ενδιαφερόμενο προσ το Τελωνείο Ελζγχου που περιλαμβάνει:


τον αρικμό αναφοράσ τθσ ςχετικισ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ,



το είδοσ και τθν ποςότθτα των εμπορευμάτων που κα εξζλκουν προςωρινά,



εφόςον πρόκειται για όχθμα, το μοντζλο και τον αρικμό πλαιςίου αυτοφ,



τον ςκοπό τθσ προςωρινισ εξόδου,



τθ χρονικι διάρκεια τθσ προςωρινισ εξόδου,



τον χϊρο παραμονισ των εμπορευμάτων κατά τθν προςωρινι ζξοδο,
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τον αρικμό του αποδεικτικοφ είςπραξθσ του προβλεπόμενου διοικθτικοφ κόςτουσ για τθν προςωρινι
ζξοδο,



τα ςτοιχεία τθσ πρόςκετθσ εγγφθςθσ, όταν απαιτείται,



ςτισ περιπτϊςεισ προςωρινισ εξόδου για τθ διενζργεια ςυνικων εργαςιϊν, οι ςχετικζσ με τισ
εργαςίεσ αυτζσ πλθροφορίεσ όπωσ καταγράφονται ςτθν ενότθτα 3.3.2.

Ρροκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ προςωρινι ζξοδοσ υποβάλλεται ςτο Τελωνείο Ελζγχου από τον
ενδιαφερόμενο θ «Αίτθςθ Ζγκριςθσ Ρροςωρινισ Εξόδου από Αποκικθ Τελωνειακισ Αποταμίευςθσ»
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί ςτθν ενότθτα IV τθσ (5) ςχετικισ ΕΔΥΟ ωσ προσ τθν υποβολι και
τον χειριςμό τθσ εν λόγω αίτθςθσ, κακϊσ και τθ χοριγθςθ παράταςθσ τθσ προςωρινισ εξόδου.
Υπενκυμίηεται ότι θ «Αίτθςθ Ζγκριςθσ Ρροςωρινισ Εξόδου από Αποκικθ Τελωνειακισ Αποταμίευςθσ»,
επικαιροποιθμζνο υπόδειγμα τθσ οποίασ περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα 3 τθσ παροφςασ, με τθ
κεϊρθςι τθσ από το Τελωνείο Ελζγχου επζχει κζςθ ζγκριςθσ περιςταςιακισ προςωρινισ εξόδου, ενϊ
όταν ζχει ιδθ χορθγθκεί ζγκριςθ τακτικισ προςωρινισ εξόδου το εν λόγω ζντυπο φζρει χαρακτιρα
ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ προσ το Τελωνείο Ελζγχου, κατά τα προαναφερόμενα.
χετικζσ διατάξεισ: άρκρο 10, παρ.2-4 ΑΑΔΕ

3.5 ΤΝΑΠΟΘΗΚΕΤΗ
Είναι δυνατόν, κατόπιν ζγκριςθσ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακισ Αρχισ, να
αποκθκεφονται ςτθν αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, μαηί με τα μθ ενωςιακά εμπορεφματα που
υπάγονται ςτο κακεςτϊσ, και:
α)

ενωςιακά εμπορεφματα,

β)

μθ ενωςιακά εμπορεφματα που υπάγονται ςε κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι ι ειδικοφ
προοριςμοφ και, ενδεχομζνωσ, υποβάλλονται ςε εργαςίεσ τελειοποίθςθσ εντόσ του χϊρου τθσ
αποκικθσ.

Θ ζγκριςθ για τθ ςυναποκικευςθ κεωρείται ότι χορθγείται με τθν άδεια λειτουργίασ τθσ αποκικθσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ, κακϊσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ περιλαμβάνονται ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ τθσ
άδειασ. Θ εν λόγω ζγκριςθ μπορεί να χορθγθκεί και ςε μεταγενζςτερο χρόνο με τροποποίθςθ τθσ άδειασ
λειτουργίασ τθσ αποκικθσ, μετά τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ.
Ρριν από τθ χοριγθςθ ζγκριςθσ για ςυναποκικευςθ, ηθτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τελωνείου Ελζγχου
ωσ προσ τθ διαςφάλιςθ τθσ τελωνειακισ επιτιρθςθσ από τθν αιτοφμενθ ςυναποκικευςθ. Εάν πρόκειται
για πρϊτθ αίτθςθ λειτουργίασ αποκικθσ με δυνατότθτα ςυναποκικευςθσ, οι απόψεισ του Τελωνείου
Ελζγχου, καταγράφονται ςτθν ζκκεςθ επάρκειασ και καταλλθλότθτασ του χϊρου, θ οποία ςυντάςςεται
μετά τθ διενζργεια αυτοψίασ. Εφόςον υπάρχουν ςαφείσ ενδείξεισ ότι θ τελωνειακι επιτιρθςθ ι θ
δθμόςια υγεία κακίςταται επιςφαλισ, οι αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Αρχζσ μποροφν να επιτρζψουν τθ
ςυναποκικευςθ υπό τθν τιρθςθ ςυγκεκριμζνων προχποκζςεων ι να μθν τθν επιτρζψουν. Σε περίπτωςθ
που ζχει ιδθ δοκεί ςχετικι ζγκριςθ, αυτι μπορεί να ανακλθκεί, με τροποποίθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ
τθσ αποκικθσ ωσ προσ το αντίςτοιχο πεδίο, τθρουμζνων των ενωςιακϊν διατάξεων περί άςκθςθσ του
δικαιϊματοσ ακρόαςθσ του διαχειριςτι.
Στισ περιπτϊςεισ ςυναποκικευςθσ, το Τελωνείο Ελζγχου πρζπει να είναι ςε κζςθ να προβαίνει, ανά πάςα
ςτιγμι, ςτθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων και τθ διάκριςθ αυτϊν από
τα λοιπά αποκθκευμζνα εμπορεφματα που δεν υπάγονται ςτο κακεςτϊσ. Για αυτό το λόγο, το Τελωνείο
Ελζγχου μπορεί, εφόςον διαπιςτϊνεται ανάγκθ και αφοφ λάβει υπόψθ το είδοσ των εμπορευμάτων,
κακϊσ και τθ διαμόρφωςθ και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ αποκικθσ, να ηθτιςει από τον διαχειριςτι τθ
λιψθ κατάλλθλων μζτρων προκειμζνου να επιτευχκεί θ προαναφερόμενθ κατάςταςθ.
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Πταν δεν είναι δυνατι ανά πάςα ςτιγμι ι είναι δυνατι αλλά με δυςανάλογο διοικθτικό κόςτοσ, θ
εξακρίβωςθ του τελωνειακοφ χαρακτιρα των εμπορευμάτων (π.χ. χφδθν φορτία), απαιτείται να
πραγματοποιείται λογιςτικόσ διαχωριςμόσ αυτϊν ωσ προσ το είδοσ, τον τελωνειακό χαρακτιρα και,
ενδεχομζνωσ, τθν καταγωγι τουσ. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό ςυνεπάγεται τθν τιρθςθ λογιςτικϊν
καταχωρίςεων, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν επαρκείσ πλθροφορίεσ και για τισ κινιςεισ των
εμπορευμάτων που επιτρζπεται να ςυναποκθκεφονται με τα αποταμιευμζνα εμπορεφματα. Για τθν
τιρθςθ λογιςτικισ αποκικθσ με λογιςτικό διαχωριςμό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το Υπόδειγμα 2 του
Ραραρτιματοσ Ι τθσ (5) ςχετικισ ΕΔΥΟ, χωρίσ θ μορφι αυτοφ να είναι δεςμευτικι για τον διαχειριςτι, υπό
τον όρο τθσ καταχϊριςθσ των απαιτοφμενων από τισ διατάξεισ ςτοιχείων.
Τζλοσ, ςτισ περιπτϊςεισ που πραγματοποιοφνται εργαςίεσ τελειοποίθςθσ ςε εμπορεφματα που υπάγονται
ςε κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι ι ειδικοφ προοριςμοφ εντόσ του χϊρου τθσ αποκικθσ,
πρζπει να διαςφαλίηεται ότι οι εργαςίεσ αυτζσ δεν επθρεάηουν αρνθτικά τθν τελωνειακι επιτιρθςθ,
κακϊσ και τθν κατάςταςθ των εμπορευμάτων ι των ςυςκευαςιϊν των εμπορευμάτων που υπάγονται ςτο
κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 237, παρ.3 και 241 UCC
άρκρο 177 DA
άρκρο 11 ΑΑΔΕ

3.6 ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ
Θ διακίνθςθ των εμπορευμάτων ςτα πλαίςια του κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, όπωσ
προςδιορίηεται ςτα ςχετικά άρκρα τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ, πραγματοποιείται ωσ εξισ:


από το τελωνείο υπαγωγισ ςτισ αποκθκευτικζσ εγκαταςτάςεισ, υπό τθν κάλυψθ τθσ διαςάφθςθσ
αποταμίευςθσ,



μεταξφ διαφορετικϊν αποκθκευτικϊν εγκαταςτάςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ίδια άδεια, με
ςχετικι καταχϊριςθ ςτθ λογιςτικι αποκικθσ που περιλαμβάνει ςτοιχεία αναφορικά με τον τόπο
ςτον οποίο βρίςκονται τα εμπορεφματα και τθ διακίνθςι τουσ,



προσ το τελωνείο εξόδου, υπό τθν κάλυψθ τθσ διαςάφθςθσ επανεξαγωγισ.

Πςον αφορά τθν τελευταία περίπτωςθ, τα εμπορεφματα εξακολουκοφν να τελοφν υπό κακεςτϊσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ ζωσ τθ ςτιγμι τθσ εξόδου τουσ από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ.
Θ διακίνθςθ των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων τερματίηεται εντόσ 30 θμερϊν από τθν προςωρινι ι
οριςτικι ζξοδό τουσ από τθν αποκικθ, με δυνατότθτα παράταςθσ τθσ εν λόγω προκεςμίασ φςτερα από
αίτθςθ του δικαιοφχου του κακεςτϊτοσ για δεόντωσ τεκμθριωμζνουσ λόγουσ (π.χ. ανωτζρα βία που δεν
επζτρεψε τον ζγκαιρο τερματιςμό τθσ διακίνθςθσ).
Εάν θ διακίνθςθ των εμπορευμάτων δεν ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ τθσ τικζμενθσ προκεςμίασ, τότε γεννάται
τελωνειακι οφειλι κατά τθν ζννοια του άρκρου 79 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.
Για τθν επανεξαγωγι εμπορευμάτων που είναι αποκθκευμζνα ςε δθμόςια αποκικθ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ τφπου Ι, είναι δυνατι θ ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ μεταφοράσ αυτϊν από τον διαχειριςτι τθσ
αποκικθσ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ενότθτα V τθσ (5) ςχετικισ ΕΔΥΟ. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ, θ μεταφορά μπορεί να πραγματοποιθκεί υπό τθν κάλυψθ τθσ εγγφθςθσ που παρζχεται για τθ
λειτουργία τθσ αποκικθσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ προςκομίηεται μεμονωμζνθ εγγφθςθ που καλφπτει
τθ ςυγκεκριμζνθ διακίνθςθ.
Τζλοσ, υπενκυμίηεται ότι θ μεταφορά εμπορευμάτων από αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ ςε άλλθ
αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ θ οποία λειτουργεί βάςει διαφορετικισ άδειασ (κακεςτϊσ 7171),
πρζπει να πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν (8) ςχετικι ΕΔΥΟ.
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χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 219 UCC
άρκρο 179, παρ.3 DA
άρκρο 267, παρ.1 και 4-5 IA
άρκρο 12, παρ.2 ΑΑΔΕ

3.7 ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Θ μεταβίβαςθ, πλιρωσ ι μερικϊσ, των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων που αφοροφν ςε εμπορεφματα
που τελοφν υπό κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, από τον αποταμιευτι ςε άλλο πρόςωπο-νζο
αποταμιευτι, επιτρζπεται κατόπιν ζγκριςθσ τθσ αρμόδιασ Τελωνειακισ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει κατά
πόςο μπορεί να πραγματοποιθκεί θ αιτοφμενθ μεταβίβαςθ.
Επιςθμαίνεται ότι θ μεταβίβαςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθ
μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ των εμπορευμάτων, κακϊσ:


θ μεταβίβαςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων είναι, επί τθσ ουςίασ, μεταβίβαςθ τθσ ιδιότθτασ του
αποταμιευτι, ωσ δικαιοφχου του κακεςτϊτοσ, ςε άλλο πρόςωπο το οποίο κα φζρει, πλζον, τισ
αντίςτοιχεσ ευκφνεσ ωσ ο νζοσ αποταμιευτισ των εμπορευμάτων που ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ,



είναι δυνατι θ μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ των εμπορευμάτων που τελοφν ςε κακεςτϊσ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ, χωρίσ να πραγματοποιείται ταυτόχρονθ μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων και
υποχρεϊςεων που αφοροφν ςτα εν λόγω εμπορεφματα, δθλαδι ο αρχικόσ αποταμιευτισ παραμζνει
ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ παρά τθ μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ των εμπορευμάτων.

Με τθ μεταβίβαςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων δεν απαιτείται θ κατάκεςθ νζασ διαςάφθςθσ
αποταμίευςθσ από τον νζο δικαιοφχο του κακεςτϊτοσ εφόςον θ βοφλθςι του είναι τα εμπορεφματα να
εξακολουκιςουν να υπάγονται ςτο κακεςτϊσ ςτθν ίδια αποκικθ όπου βρίςκονται κατά τθν θμερομθνία
τθσ μεταβίβαςθσ. Ωςτόςο, όταν θ μεταβίβαςθ αυτι ςυνεπάγεται και τθ μεταφορά των εμπορευμάτων ςε
άλλθ αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ θ οποία λειτουργεί βάςει διαφορετικισ άδειασ, τότε
απαιτείται θ υποβολι νζασ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ από τον νζο δικαιοφχο του κακεςτϊτοσ (κακεςτϊσ
7171).
Πςον αφορά τισ αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Αρχζσ για τθν ζγκριςθ τθσ μεταβίβαςθσ και τουσ όρουσ που πρζπει
να τίκενται, διακρίνονται οι κάτωκι περιπτϊςεισ:
α)

Πταν ο αποταμιευτισ είναι ταυτόχρονα ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ, θ άδεια λειτουργίασ τθσ
αποκικθσ αποτελεί και τθν ζγκριςθ για τθ ςχεδιαηόμενθ μεταβίβαςθ εφόςον ζχουν ςυμπλθρωκεί οι
απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ ςτο ςχετικό πεδίο τθσ άδειασ. Θ εν λόγω ζγκριςθ μπορεί να χορθγείται
ακόμθ και μετά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ αποκικθσ, κατόπιν αίτθςθσ του διαχειριςτι
και με κατάλλθλθ τροποποίθςθ τθσ άδειασ.
Ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παροχι ζγκριςθσ για τθ μεταβίβαςθ τίκεται θ κατάλλθλθ
ενθμζρωςθ τθσ λογιςτικισ αποκικθσ με τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ (π.χ. νζοσ δικαιοφχοσ του
κακεςτϊτοσ, θμερομθνία μεταβίβαςθσ, ςτοιχείο που αποδεικνφει τθ μεταβίβαςθ), κακϊσ και θ
υποβολι ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ προσ το Τελωνείο Ελζγχου πριν από τθν πραγματοποίθςθ τθσ κάκε
μεταβίβαςθσ.

β)

Πταν ο αποταμιευτισ είναι πρόςωπο διαφορετικό από τον διαχειριςτι τθσ αποκικθσ, αρμόδια
Τελωνειακι Αρχι για τθν ζγκριςθ τθσ μεταβίβαςθσ είναι το Τελωνείο Ελζγχου, το οποίο κζτει ωσ
απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθν κατάλλθλθ ενθμζρωςθ τθσ λογιςτικισ αποκικθσ με τισ πλθροφορίεσ
που αφοροφν τθν εν λόγω μεταβίβαςθ.

Σε κάκε περίπτωςθ, πριν από τθ μεταβίβαςθ υποβάλλεται θ «Αίτθςθ ζγκριςθσ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων
και υποχρεϊςεων», υπόδειγμα τθσ οποίασ παρζχεται ςτο Ραράρτθμα 4 τθσ παροφςασ, όπου
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περιλαμβάνονται οι λεπτομζρειεσ τθσ αιτοφμενθσ μεταβίβαςθσ. Θ προαναφερόμενθ αίτθςθ αποτελείται
από τρία αντίτυπα (για τον αρχικό αποταμιευτι, τον επόμενο αποταμιευτι και τον διαχειριςτι) και
υποβάλλεται ςτο Τελωνείο Ελζγχου, το οποίο, εφόςον ςυμφωνεί με τθ ςχεδιαηόμενθ μεταβίβαςθ, κεωρεί
τθν εν λόγω αίτθςθ και τθν επιςτρζφει ςτον αρχικό αποταμιευτι, ο οποίοσ υποχρεοφται να παραδϊςει
ςτον επόμενο αποταμιευτι και τον διαχειριςτι τθσ αποκικθσ τα αντίςτοιχα αντίτυπα.
Θ «Αίτθςθ ζγκριςθσ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων» με τθ κεϊρθςι τθσ από το Τελωνείο
Ελζγχου, για τθν ανωτζρω περίπτωςθ (β) επζχει κζςθ ζγκριςθσ τθσ αιτοφμενθσ μεταβίβαςθσ, ενϊ για τθν
περίπτωςθ (α), όπου ζχει ιδθ χορθγθκεί ζγκριςθ επί τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ αποκικθσ, φζρει
χαρακτιρα ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ προσ το Τελωνείο Ελζγχου.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 218 UCC
άρκρο 266 ΙΑ
άρκρο 13 ΑΑΔΕ

3.8 ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ
3.8.1 Γενικά
Το κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ εκκακαρίηεται με:


τθν υπαγωγι των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων ςε άλλο τελωνειακό κακεςτϊσ,



τθν ζξοδο από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ,



τθν καταςτροφι,



τθν εγκατάλειψθ υπζρ του Δθμοςίου.

Ειδικά για τθν περίπτωςθ επανεξαγωγισ από αποταμίευςθ, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτθν ενότθτα 3.6,
παρά τθν υποβολι τθσ διαςάφθςθσ επανεξαγωγισ, θ εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ επζρχεται με τθν ζξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ.
Το Τελωνείο Ελζγχου δφναται να ορίςει προκεςμία εκκακάριςθσ του κακεςτϊτοσ:


όταν ενδζχεται να απειλείται θ υγεία των ανκρϊπων, των ηϊων ι των φυτϊν ι το περιβάλλον λόγω
του είδουσ και τθσ φφςθσ των εμπορευμάτων που ζχουν υποςτεί μακροχρόνια αποκικευςθ,



για το μζροσ των εμπορευμάτων που δεν καλφπτονται από τθν παρεχόμενθ εγγφθςθ, όταν ζχει
αναςταλεί ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ τθσ αποκικθσ λόγω υπζρβαςθσ του ποςοφ αναφοράσ
και μθ κάλυψθσ του οριηόμενου, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ κοινοποιοφμενθσ
Απόφαςθσ, ποςοςτοφ των δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων των αποταμιευμζνων
εμπορευμάτων από τθν παρεχόμενθ εγγφθςθ,



όταν δεν ζχει προςκομιςκεί εγκαίρωσ νζα εγγυθτικι επιςτολι προσ αντικατάςταςθ εγγυθτικισ
επιςτολισ οριςμζνου χρόνου που αφορά τθ λειτουργία τθσ αποκικθσ ςφμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα ςτθν ενότθτα VΙΙ τθσ (5) ςχετικισ ΕΔΥΟ,



όταν διαπιςτϊνει ότι δεν υπάρχει πρόκεςθ ι δυνατότθτα να εκκακαριςτεί το κακεςτϊσ.

Πταν ζχει οριςτεί προκεςμία για τθν εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ θ οποία παριλκε άπρακτθ, γεννάται
τελωνειακι οφειλι κατά τθν ζννοια του άρκρου 79 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα και
εφαρμόηονται οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ για τθν είςπραξθ των δαςμϊν, φόρων και λοιπϊν
επιβαρφνςεων.
Για τθν ανάλωςθ των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων με τθν υπαγωγι τουσ ςε άλλο τελωνειακό
κακεςτϊσ υποβάλλεται ςτο Τελωνείο Ελζγχου το αντίςτοιχο τελωνειακό παραςτατικό, κατάλλθλα
ςυμπλθρωμζνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ.
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Για τισ δθμόςιεσ αποκικεσ τφπου Ι και ΙΙ, απαιτείται θ ςφνταξθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του διαχειριςτι τθσ
αποκικθσ, θ οποία αποτελεί υποςτθρικτικό τθσ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ ζγγραφο, όπου βεβαιϊνεται θ
φπαρξθ των εμπορευμάτων ςτθν εν λόγω αποκικθ.
Πςον αφορά εμπορεφματα των οποίων θ δαςμολογικι κατάταξθ ζχει αλλάξει λόγω διενζργειασ ςυνικων
εργαςιϊν, είναι δυνατι, κατόπιν αίτθςθσ του διαςαφιςτι, θ κζςθ αυτϊν ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με τθν
αρχικι δαςμολογικι κατάταξθ. Θ αλλαγι ςτθ δαςμολογικι κατάταξθ πιςτοποιείται μζςω του αντίςτοιχου
πεδίου του «Εντφπου διενζργειασ ςυνικων εργαςιϊν εντόσ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ» ι τθσ
«Αίτθςθσ Ζγκριςθσ Ρροςωρινισ Εξόδου από Αποκικθ Τελωνειακισ Αποταμίευςθσ». Πταν ο διαςαφιςτισ
ταυτίηεται με το πρόςωπο που αιτικθκε τθν εκτζλεςθ ςυνικων εργαςιϊν, τότε δεν απαιτείται θ υποβολι
νζασ αίτθςθσ για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με τθν αρχικι δαςμολογικι κατάταξθ, κακϊσ
επαρκοφν τα προαναφερόμενα ζντυπα. Επιπλζον, για τον ςκοπό αυτό κακιερϊνεται και προςτίκεται ςτον
πίνακα 13 τθσ αρίκμ. Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΕΔΥΟ με τθν οποία δόκθκαν οδθγίεσ για τθ
ςυμπλιρωςθ του ΕΔΕ, ο κωδικόσ 1891 «Θζςθ ςε Ε.Κ. με χριςθ αρχικισ δαςμολ. κατάταξθσ» ο οποίοσ κα
πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ςτθ κζςθ 44-1 «Ριςτοποιθτικά/Ζγγραφα» τθσ διαςάφθςθσ ανάλωςθσ από
τελωνειακι αποταμίευςθ.
Τζλοσ, υπενκυμίηονται τα εξισ:


Σφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 13 (ςθμείο 2) του Κεφαλαίου 2 τθσ (9) ςχετικισ ΕΔΥΟ,
παρότι το κακεςτϊσ εκκακαρίηεται ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα, θ κάκε διαςάφθςθ
αποταμίευςθσ τακτοποιείται με τθν ζκκεςθ ελζγχου που ςυντάςςεται μετά τθ διενζργεια του,
τουλάχιςτον, ετιςιου ελζγχου τθσ αποκικθσ.



Βάςει τθσ (4) ςχετικισ ΕΔΥΟ, θ απελευκζρωςθ των εμπορευμάτων μετά από κακεςτϊσ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε με τθ λιψθ των μθνυμάτων ID29A ι ID80 για τισ
ιδιωτικζσ αποκικεσ είτε με τθν αποςτολι τθσ άδειασ παράδοςθσ με email ι fax ςτον
ςυναλλαςςόμενο και κοινοποίθςθ ςτον διαχειριςτι τθσ αποκικθσ για τισ περιπτϊςεισ των δθμοςίων
αποκθκϊν.



Δεδομζνου ότι οι διαςαφιςεισ ανάλωςθσ από αποταμίευςθ πιςτϊνουν τισ αρχικζσ διαςαφιςεισ
υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ μζςω τθσ κζςθσ 40 «Ρροθγοφμενα παραςτατικά» του ΕΔΕ, εφιςτοφμε τθν
προςοχι ςασ για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ εν λόγω κζςθσ κατά τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα VI
τθσ (5) ςχετικισ ΕΔΥΟ.

χετικζσ διατάξεισ:

άρκρα 86, παρ.2, 215 και 238, παρ.2 UCC
άρκρο 264 ΙΑ
άρκρο 8, παρ.3 και άρκρο 14, παρ.1 ΑΑΔΕ

3.8.2 Καταςτροφι
Το Τελωνείο Ελζγχου, εφόςον κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείσ λόγοι, μπορεί να ηθτιςει τθν καταςτροφι των
αποταμιευμζνων εμπορευμάτων από τον αποταμιευτι ι τον διαχειριςτι τθσ αποκικθσ, με δικζσ τουσ
δαπάνεσ. Οριςμζνοι ενδεικτικοί λόγοι για τουσ οποίουσ το Τελωνείο Ελζγχου μπορεί να ηθτιςει τθν
καταςτροφι των εμπορευμάτων είναι:


τα εμπορεφματα ζχουν μολυνκεί ι ζχουν υποςτεί αλλοιϊςεισ και αποτελοφν απειλι για τθ δθμόςια
υγεία, χωρίσ να υπάρχει δυνατότθτα εξυγίανςισ τουσ,



τα εμπορεφματα δεν μποροφν να διατεκοφν περαιτζρω για κζςθ ςε άλλο τελωνειακό κακεςτϊσ ι
επανεξαγωγι, λόγω μακροχρόνιασ αποκικευςθσ που ζχει οδθγιςει ςτθν τεχνολογικι ι εμπορικι
απαξίωςι τουσ,
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ζχει απορριφκεί αίτθςθ του αποταμιευτι ι του διαχειριςτι για εγκατάλειψθ των εμπορευμάτων
υπζρ του Δθμοςίου και δεν υφίςταται δυνατότθτα περαιτζρω διάκεςισ τουσ για κζςθ ςε άλλο
τελωνειακό κακεςτϊσ ι επανεξαγωγι,



άλλοι λόγοι οι οποίοι εκτίκενται ςε αίτθςθ του ενδιαφερόμενου αποταμιευτι ι διαχειριςτι.

Στθν περίπτωςθ που ο αποταμιευτισ ι ο διαχειριςτισ υποβάλλει αίτθςθ για τθν καταςτροφι
αποταμιευμζνων εμπορευμάτων, αυτι περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία:


τον αρικμό αναφοράσ (MRN) τθσ ςχετικισ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ,



το είδοσ και τθν ποςότθτα των εμπορευμάτων που κα καταςτραφοφν,



τα ςτοιχεία και τθν ποςότθτα των αντίςτοιχων ςυςκευαςιϊν,



τουσ λόγουσ που αιτιολογοφν τθν καταςτροφι,



τον τόπο και τον τρόπο καταςτροφισ,



διλωςθ του αιτοφντα ςχετικά με τθν ανάλθψθ των δαπανϊν που κα προκφψουν (π.χ. ζξοδα
μεταφοράσ, ζξοδα καταςτροφισ κλπ),

Το Τελωνείο Ελζγχου εξετάηει τθν αίτθςθ του ενδιαφερόμενου και επιτρζπει τθν καταςτροφι των
εμπορευμάτων πάντοτε υπό τθν προχπόκεςθ ανάλθψθσ όλων των ςχετικϊν δαπανϊν από τον αιτοφντα
και τθσ τιρθςθσ των ςχετικϊν διατάξεων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Για τθν καταςτροφι ςυςτινεται, κατά τα προβλεπόμενα ςτθν (10) ςχετικι ΑΥΟ, θ Επιτροπι του άρκρου
37 του ν.2960/2001, θ οποία παρίςταται ςτθν καταςτροφι και, μετά το πζρασ αυτισ, ςυντάςςει ςχετικό
πρωτόκολλο, το οποίο ςυνυπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο αποταμιευτι ι διαχειριςτι και αποτελεί
το παραςτατικό πίςτωςθσ τθσ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ και τθσ αντίςτοιχθσ καταχϊριςθσ ςτθ λογιςτικι
αποκικθσ.
Το πρωτόκολλο καταςτροφισ περιλαμβάνει:


τον αρικμό αναφοράσ (MRN) τθσ ςχετικισ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ,



το είδοσ και τθν ποςότθτα των εμπορευμάτων που καταςτράφθκαν,



τα ςτοιχεία και τθν ποςότθτα των αντίςτοιχων ςυςκευαςιϊν,



τον τόπο και τον τρόπο καταςτροφισ,



το είδοσ και τθν ποςότθτα των κραυςμάτων και απορριμμάτων, εάν προκφπτουν,



επιςυναπτόμενθ βεβαίωςθ καταςτροφισ ι οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ εγγράφου εκδίδεται
από τον φορζα διαχείριςθσ τθσ εγκατάςταςθσ όπου πραγματοποιικθκε θ καταςτροφι.

Στθν περίπτωςθ που προκφπτουν κραφςματα και απορρίμματα, αυτά μποροφν είτε να τεκοφν ςε άλλο
τελωνειακό κακεςτϊσ (π.χ. κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία, υπαγωγι ςε κακεςτϊσ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ κλπ) είτε να επανεξαχκοφν.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρα 197, 215 UCC
άρκρο 248 ΙΑ

3.8.3 Εγκατάλειψθ υπζρ του Δθμοςίου
Τα εμπορεφματα που υπάγονται ςε κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ μποροφν να εγκαταλείπονται
υπζρ του Δθμοςίου, κατόπιν ζγκριςθσ του Τελωνείου Ελζγχου, θ οποία χορθγείται μετά από αίτθςθ του
αποταμιευτι ι του διαχειριςτι τθσ αποκικθσ.
Στθν αίτθςθ πρζπει να περιλαμβάνονται τα εξισ:


ο αρικμόσ αναφοράσ (MRN) τθσ ςχετικισ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ,



το είδοσ και θ ποςότθτα των εμπορευμάτων που κα εγκαταλειφκοφν,



τα ςτοιχεία και θ ποςότθτα των αντίςτοιχων ςυςκευαςιϊν,
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ο τόποσ ςτον οποίο, ενδεχομζνωσ, κα μεταφερκοφν τα εμπορεφματα μετά τθν εγκατάλειψι τουσ,



διλωςθ του αιτοφντα ςχετικά με τθν ανάλθψθ των δαπανϊν που προκφπτουν από τθν εγκατάλειψθ
των εμπορευμάτων (π.χ. ζξοδα μεταφοράσ, ζξοδα αποκικευςθσ ζωσ τθν εκποίθςθ κλπ).

Το Τελωνείο Ελζγχου κάνει αποδεκτι τθν αίτθςθ εφόςον θ εγκατάλειψθ κρικεί ςυμφζρουςα και πάντοτε
υπό τθν προχπόκεςθ ανάλθψθσ όλων των ςχετικϊν δαπανϊν από τον αιτοφντα. Το Τελωνείο Ελζγχου
μπορεί να απορρίψει τθν αίτθςθ εάν:


τα εμπορεφματα δεν μποροφν να πωλθκοφν ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ (π.χ. εμπορεφματα
που υπόκεινται ςε απαγόρευςθ κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία ςτο εςωτερικό τθσ Ε. Ζνωςθσ),



το κόςτοσ πϊλθςθσ των εμπορευμάτων είναι δυςανάλογο προσ τθν αξία πϊλθςισ τουσ,



τα εμπορεφματα πρόκειται να καταςτραφοφν.

Αφοφ γίνει αποδεκτό, από το Τελωνείο Ελζγχου, το αίτθμα για τθν εγκατάλειψθ υπζρ του Δθμοςίου,
ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο προκειμζνου να εκκακαριςτεί το κακεςτϊσ και να εφαρμοςτοφν τα
άρκρα 45-49 του ν.2960/01.
Το πρωτόκολλο εγκατάλειψθσ υπζρ του Δθμοςίου αποτελεί το παραςτατικό πίςτωςθσ τθσ διαςάφθςθσ
αποταμίευςθσ και τθσ αντίςτοιχθσ καταχϊριςθσ ςτθ λογιςτικι αποκικθσ. Ωςτόςο, τα εμπορεφματα που
ζχουν εγκαταλειφκεί υπζρ του Δθμοςίου κεωρείται ότι, μζχρι τθν εκποίθςι τουσ, υπάγονται ςε κακεςτϊσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ. Κατά ςυνζπεια, εάν τα εμπορεφματα παραμζνουν αποκθκευμζνα ςτθν
αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, πραγματοποιείται νζα καταχϊριςθ ςτθ λογιςτικι αποκικθσ, θ
οποία φζρει τθν ζνδειξθ «Εμπορεφματα εγκαταλειπόμενα υπζρ του Δθμοςίου» και πιςτϊνεται με τθν
οριςτικι ζξοδο των εν λόγω εμπορευμάτων από τθν αποκικθ για τθν εκποίθςι τουσ ι τθ μεταφορά τουσ
ςε χϊρο διαχείριςθσ των Τελωνειακϊν Αρχϊν.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρα 198, παρ.2, 199, 215 UCC
άρκρο 249, παρ.1 ΙΑ
άρκρο 14, παρ.1 ΑΑΔΕ

3.8.4 Φυςικι απομείωςθ εμπορευμάτων
Πταν τα αποταμιευμζνα εμπορεφματα υφίςτανται, λόγω τθσ φφςθσ τουσ ενδεχομζνωσ ςε ςυνδυαςμό με
τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ, φυςικι απομείωςθ ωσ προσ το βάροσ ι τον όγκο τουσ, είναι δυνατόν να
κακοριςτεί το ποςοςτό τθσ απομείωςθσ αυτισ, μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου.
Για τον κακοριςμό του ποςοςτοφ φυςικισ απομείωςθσ ςυςτινεται Επιτροπι που απαρτίηεται από ζναν
τελωνειακό υπάλλθλο του Τελωνείου Ελζγχου, ζνα χθμικό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Γενικοφ Χθμείου του
Κράτουσ ενϊ, εάν κρίνεται απαραίτθτο λόγω τθσ φφςθσ των προϊόντων, δφναται να ηθτθκεί θ ςυνδρομι
υπαλλιλου τθσ Δθμόςιασ Αρχισ που είναι αρμόδια για το εμπόρευμα που υφίςταται τθ φυςικι
απομείωςθ (π.χ. υπάλλθλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων
για αποταμιευμζνα προϊόντα φυτικισ παραγωγισ).
Θ εν λόγω Επιτροπι ςυντάςςει πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει:


ακριβι περιγραφι των εμπορευμάτων που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ,



τουσ λόγουσ ςτουσ οποίουσ οφείλεται θ φυςικι απομείωςθ του όγκου ι του βάρουσ τουσ,



το ποςοςτό φυςικισ απομείωςθσ και τθ μζκοδο προςδιοριςμοφ αυτοφ.

Αφοφ ολοκλθρωκεί θ ανάλωςθ του ςυνόλου των εμπορευμάτων που αντιςτοιχοφν ςε μία διαςάφθςθ
αποταμίευςθσ, πραγματοποιείται ο τελωνιςμόσ τθσ φφρασ βάςει του προαναφερόμενου πρωτοκόλλου, το
οποίο αποτελεί υποςτθρικτικό ζγγραφο του αντίςτοιχου τελωνειακοφ παραςτατικοφ πίςτωςθσ τθσ
διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, κακιερϊνεται και προςτίκεται ςτον πίνακα 13 τθσ αρίκμ.
Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΕΔΥΟ με τθν οποία δόκθκαν οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΔΕ, ο κωδικόσ
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1892 «Ρρωτόκολλο φυςικισ απομείωςθσ» ο οποίοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ςτθ κζςθ 44-1
«Ριςτοποιθτικά/Ζγγραφα» τθσ διαςάφθςθσ ανάλωςθσ από τελωνειακι αποταμίευςθ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 14, παρ.2 ΑΑΔΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ
4.1 ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΘΗΚΗ
4.1.1 Χαρακτθριςτικά του ελζγχου
Το Τελωνείο Ελζγχου διενεργεί, τουλάχιςτον ετθςίωσ, αιφνιδιαςτικό ζλεγχο ςτισ αποκικεσ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ορκι χριςθ του κακεςτϊτοσ και θ καλι λειτουργία τθσ
αποκικθσ. Ο ζλεγχοσ που διενεργείται ςυνίςταται ςε:


ζλεγχο λογιςτικισ αποκικθσ,



φυςικό ζλεγχο,



ζλεγχο του ποςοφ αναφοράσ για τον προςδιοριςμό του ποςοφ τθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ,



ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ τθσ αποκικθσ και του περιβάλλοντα χϊρου,



γενικότερο ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που διζπουν το κακεςτϊσ.

Για τθ διενζργεια του ελζγχου, εκδίδεται ςχετικι εντολι από τον Ρροϊςτάμενο του Τελωνείου, ςτθν οποία
ορίηεται το αρμόδιο ςυνεργείο υπαλλιλων που απαρτίηεται από τουλάχιςτον δφο υπαλλιλουσ και
ενδεχομζνωσ περιςςότερουσ ανάλογα με τθν κίνθςθ τθσ αποκικθσ και τισ ανάγκεσ του ελζγχου.
Το ςυνεργείο ελζγχου διενεργεί κακολικό ι δειγματολθπτικό φυςικό ζλεγχο λαμβάνοντασ υπόψθ το
πλικοσ των διαςαφιςεων αποταμίευςθσ και τον όγκο των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων. Εφόςον
κρίνει ότι πρόκειται για διαχειρίςιμο όγκο λογιςτικϊν καταχωρίςεων και αποταμιευμζνων εμπορευμάτων
τότε προβαίνει ςε κακολικό ζλεγχο, αλλιϊσ επιλζγει τθ λφςθ του δειγματολθπτικοφ ελζγχου ςε ικανό
δείγμα παραςτατικϊν αποταμίευςθσ και ανάλωςθσ, για τθν επιλογι του οποίου κα πρζπει να
λαμβάνονται υπόψθ όλοι οι πικανοί παράγοντεσ κινδφνου (π.χ. παραςτατικά που αφοροφν υποκείμενα
ςε ΕΦΚ εμπορεφματα ι εμπορεφματα που διζπονται από μζτρα εμπορικισ πολιτικισ).
Ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ ςυνδράμει τουσ αρμόδιουσ για τον ζλεγχο υπαλλιλουσ με τθν παροχι τθσ
αναλυτικισ κίνθςθσ τθσ λογιςτικισ αποκικθσ που αντιςτοιχεί ςτο χρονικό διάςτθμα που καλφπτει θ
ςυγκεκριμζνθ εντολι ελζγχου, κακϊσ και οποιαςδιποτε άλλθσ πλθροφορίασ ι μζςου ηθτθκεί (π.χ.
επίδειξθ των υποςτθρικτικϊν τθσ διαςάφθςθσ εγγράφων, χριςθ μζςων ηφγιςθσ κλπ).
Κατά τον ζλεγχο τθσ τθροφμενθσ λογιςτικισ αποκικθσ κα πρζπει να εξετάηεται:


θ ακρίβεια και πλθρότθτα των καταχωρίςεων,



το εμπρόκεςμο τθσ καταχϊριςθσ τόςο τθσ ειςόδου των εμπορευμάτων ςτθν αποκικθ όςο και τθσ
εξόδου, είτε προςωρινισ είτε οριςτικισ, από αυτιν,



θ ορκι και εμπρόκεςμθ καταχϊριςθ κάκε πλθροφορίασ που αφορά τθν κατάςταςθ των
αποταμιευμζνων εμπορευμάτων (π.χ. διενζργεια ςυνικων εργαςιϊν),



θ ακρίβεια και πλθρότθτα των διαςαφιςεων αποταμίευςθσ και των διαςαφιςεων ανάλωςθσ τόςο
ωσ προσ τα δθλωκζντα ςτοιχεία όςο και ωσ προσ τθν πλθρότθτα και γνθςιότθτα των υποςτθρικτικϊν
εγγράφων (π.χ. φορτωτικά ζγγραφα, ζγγραφα που πιςτοποιοφν τθν καταγωγι των εμπορευμάτων),



θ ςυμφωνία του υπολοίπου των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων ςτθν τθροφμενθ λογιςτικι
αποκικθσ με το υπόλοιπο όπωσ προκφπτει από τθν πιο πρόςφατα υποβλθκείςα μθνιαία κατάςταςθ
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αποκεμάτων και τισ πραγματοποιθκείςεσ, ςτο ενδιάμεςο χρονικό διάςτθμα, ειςροζσ και εκροζσ
εμπορευμάτων από τθν αποκικθ,


θ ακρίβεια τθσ δαςμολογικισ κατάταξθσ των εμπορευμάτων ςτισ ελεγχόμενεσ διαςαφιςεισ
ανάλωςθσ από αποταμίευςθ.

Κατά τον φυςικό ζλεγχο, ο οποίοσ διενεργείται ςε ςυνδυαςμό με τον ζλεγχο τθσ λογιςτικισ αποκικθσ,
πραγματοποιοφνται τα εξισ:


απογραφι των εμπορευμάτων των ελεγχόμενων διαςαφιςεων και ςφγκριςθ των φυςικϊν
υπολοίπων αυτϊν με τα αντίςτοιχα λογιςτικά υπόλοιπα,



ζλεγχοσ τθσ ταυτότθτασ των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων και τθσ φυςικισ κατάςταςισ τουσ, με
όποιον τρόπο κρίνεται καταλλθλότεροσ (π.χ. εξζταςθ serial number ι αρικμοφ πλαιςίου, λιψθ
δείγματοσ κλπ),



ςε περίπτωςθ ςυναποκικευςθσ ενωςιακϊν και μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων, όπου θ εξακρίβωςθ
τθσ ταυτότθτασ των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων είναι αδφνατθ και απαιτείται λογιςτικόσ
διαχωριςμόσ (π.χ. ςιτθρά, καφςιμα), διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ τθσ αποταμιευμζνθσ ποςότθτασ.

Ο ζλεγχοσ του ποςοφ αναφοράσ, το οποίο αποτελεί τθ βάςθ υπολογιςμοφ του ποςοφ τθσ ςυνολικισ
εγγφθςθσ, πραγματοποιείται κατά τθν κρίςθ του Τελωνείου Ελζγχου με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ
διάκεςι του (π.χ. διαςαφιςεισ αποταμίευςθσ και ανάλωςθσ από αποταμίευςθ, λογιςτικι αποκικθσ κλπ)
και λαμβάνοντασ υπόψθ παράγοντεσ που ενδεχομζνωσ να ζχουν ςυντελζςει ςτθν υπζρβαςι του (π.χ.
εποχικότθτα αποταμιευμζνων εμπορευμάτων).
Κατά τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ τθσ αποκικθσ και του περιβάλλοντα χϊρου διαπιςτϊνεται εάν
εξακολουκοφν να ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν ζκκεςθ επάρκειασ και καταλλθλότθτασ τθσ αποκικθσ θ
οποία ςυντάχκθκε μετά τθ διενζργεια αυτοψίασ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν μεταβολζσ (π.χ.
αλλαγζσ ςτον αποκθκευτικό εξοπλιςμό, ςτθ διαμόρφωςθ τθσ αποκικθσ κλπ), αυτζσ αξιολογοφνται ωσ
προσ τθ διαςφάλιςθ τθσ τελωνειακισ επιτιρθςθσ και καταγράφονται ςτθν αναφορά ελζγχου, όπωσ
αναλφεται ςτθν ακόλουκθ ενότθτα 4.1.2.
Ο γενικότεροσ ζλεγχοσ για τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων που διζπουν το κακεςτϊσ περιλαμβάνει τα
κάτωκι:


όταν εφαρμόηονται διαδικαςίεσ για τισ οποίεσ απαιτείται ζγκριςθ (π.χ. προςωρινι ζξοδοσ,
ςυναποκικευςθ), επιβεβαίωςθ τθσ φπαρξθσ των απαραίτθτων εγκρίςεων από τθν αρμόδια
Τελωνειακι Αρχι,



ςτισ περιπτϊςεισ διενζργειασ ςυνικων εργαςιϊν, επιβεβαίωςθ τθσ υποβολισ των προβλεπόμενων
ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων,



ςτισ περιπτϊςεισ προςωρινισ εξόδου των εμπορευμάτων, επιβεβαίωςθ τθσ φπαρξθσ των
εμπορευμάτων ςτον χϊρο όπου ζχει δθλωκεί ότι κα βρίςκονται ι, όταν τα εμπορεφματα ζχουν
επιςτρζψει, ζλεγχοσ τθσ εμπρόκεςμθσ επαναφοράσ τουσ ςτθν αποκικθ.

χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 15 ΑΑΔΕ

4.1.2 Ζκκεςθ και αναφορά ελζγχου
Μετά το πζρασ του ελζγχου, ςυντάςςεται ζκκεςθ ελζγχου από τουσ αρμόδιουσ γι’ αυτόν υπαλλιλουσ, θ
οποία περιλαμβάνει:


τα γενικά ςτοιχεία τθσ αποκικθσ (αρικμόσ άδειασ, διαχειριςτισ, διεφκυνςθ αποκικθσ),



τα γενικά ςτοιχεία τθσ εντολισ ελζγχου (αρικμόσ εντολισ ελζγχου, ελεγχόμενθ χρονικι περίοδοσ,
χρονικό διάςτθμα που απαιτικθκε για τθ διενζργεια του ελζγχου),
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τα ςτοιχεία των ελεγχκειςϊν διαςαφιςεων αποταμίευςθσ και τουσ αρικμοφσ αναφοράσ των
καταχωρίςεων ςτθ λογιςτικι αποκικθσ,



τθν περιγραφι και τθν αρχικι ποςότθτα των εμπορευμάτων που είχαν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ,



όταν απαιτείται λόγω διαπίςτωςθσ διαφορϊν, τα ςτοιχεία των παραςτατικϊν εξόδου και τισ
εξαχκείςεσ ποςότθτεσ των εμπορευμάτων,



το λογιςτικό υπόλοιπο και το φυςικό υπόλοιπο των εμπορευμάτων ανά ελεγχκείςα διαςάφθςθ
αποταμίευςθσ,



τυχόν παρατθριςεισ.

Θ ζκκεςθ ελζγχου, θ οποία ςυντάςςεται κατά τα πρότυπα του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ (5) ςχετικισ ΕΔΥΟ,
ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί ςτθν ενότθτα ΙΙΙ τθσ εν λόγω ΕΔΥΟ και
υπογράφεται από τουσ αρμόδιουσ για τον ζλεγχο υπαλλιλουσ, τον διαχειριςτι τθσ αποκικθσ και τον
Ρροϊςτάμενο του Τελωνείου Ελζγχου. Θ ζκκεςθ ελζγχου παραμζνει ςτον φάκελο τθσ αποκικθσ που
τθρείται ςτο Τελωνείο Ελζγχου και κοινοποιείται ςτον διαχειριςτι.
Επιπλζον, ςυντάςςεται αναφορά ελζγχου, υπόδειγμα τθσ οποίασ κοινοποιείται ςτο Ραράρτθμα 5 τθσ
παροφςασ, θ οποία περιλαμβάνει:


τα γενικά ςτοιχεία του ελζγχου,



τισ διαπιςτϊςεισ του ελζγχου και ειδικά για τθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ διαφορϊν, αναλυτικι
περιγραφι των ευρεκειςϊν παρατυπιϊν ι παραβάςεων,



αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ του κακεςτϊτοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αποκικθσ, κακϊσ και ενδεχόμενεσ
ειςθγιςεισ προσ τθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι.

Θ αναφορά ελζγχου παραμζνει ςτον φάκελο τθσ αποκικθσ που τθρείται ςτο Τελωνείο Ελζγχου και
κοινοποιείται τόςο ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι όςο και τθν αρμόδια για
τθν παρακολοφκθςθ του κακεςτϊτοσ Δ/νςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 15, παρ.4 ΑΑΔΕ

4.2 ΕΚ ΣΩΝ ΤΣΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ
Είναι δυνατι θ διενζργεια εκ των υςτζρων ελζγχων τόςο από τισ αρμόδιεσ ΕΛ.Υ.Τ. όςο και από τα
Τελωνεία Ελζγχου.
Οι κατά τόπο αρμόδιεσ ΕΛ.Υ.Τ. διενεργοφν ελζγχουσ κατά τθν κρίςθ τουσ και ςφμφωνα με το πεδίο
αρμοδιότθτάσ τουσ.
Επιπλζον, το Τελωνείο Ελζγχου δφναται να πραγματοποιεί εκ των υςτζρων ελζγχουσ διαςαφιςεων
αποταμίευςθσ ι ανάλωςθσ από αποταμίευςθ, κακϊσ και οποιονδιποτε άλλο ζλεγχο κρίνει αναγκαίο για
τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ του κακεςτϊτοσ, εφαρμόηοντασ τισ οριηόμενεσ διαδικαςίεσ για τθν
ζκδοςθ ςχετικισ εντολισ και τθ διενζργεια του ελζγχου.
Σε κάκε περίπτωςθ, ο διαχειριςτισ οφείλει να κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων για τον ζλεγχο
υπαλλιλων όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα και μζςα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του ελζγχου. Στθν
περίπτωςθ διενζργειασ εκ των υςτζρων ελζγχου από τθν αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ., τόςο το Τελωνείο Ελζγχου όςο
και θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι ςυνδράμουν τθν ΕΛ.Υ.Τ. με τθν παροχι
ςτοιχείων που δεν είναι δυνατό να αντλθκοφν από τον διαχειριςτι τθσ αποκικθσ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 15, παρ.5-6 και 8 ΑΑΔΕ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
5.1 ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί αναλυτικά ςτισ ενότθτεσ (5.1)-(5.3) τθσ (2) ςχετικισ ΕΔΥΟ, ςτο πλαίςιο τθσ
κζςθσ ςε πλιρθ ιςχφ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα και των Κανονιςμϊν εφαρμογισ αυτοφ,
απαιτείται θ επανεξζταςθ του ςυνόλου των αδειϊν που ζχουν εκδοκεί πριν από τθν 1/5/2016, ενζργεια θ
οποία πρζπει να ζχει περατωκεί το αργότερο ζωσ τθν 1/5/2019. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιεσ για τθν
ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακζσ Αρχζσ καλοφνται να ςυντονίςουν τισ εργαςίεσ τουσ ϊςτε να αρχίςει θ
ςταδιακι επανεξζταςθ των αδειϊν, δίνοντασ ςαφι προτεραιότθτα ςτισ πρϊθν τφπου Εϋ ιδιωτικζσ
αποκικεσ δεδομζνθσ τθσ εξάλειψθσ του ςυγκεκριμζνου τφπου αποκικθσ από τισ ενωςιακζσ διατάξεισ.
Κατά τθν επανεξζταςθ των αδειϊν λειτουργίασ των πρϊθν τφπου Εϋ αποκθκϊν, απαιτείται θ διενζργεια
αυτοψίασ από το Τελωνείο Ελζγχου και θ ςφνταξθ τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ επάρκειασ και καταλλθλότθτασ,
κατά τα προβλεπόμενα ςτθν ενότθτα 2.2.2. Πςον αφορά τουσ λοιποφσ τφπουσ αποκθκϊν (πρϊθν τφπου
Αϋ, Βϋ, Γϋ) δεν απαιτείται θ διενζργεια νζασ αυτοψίασ εφόςον ζχει πραγματοποιθκεί πρόςφατα φυςικόσ
ζλεγχοσ και από τθ ςχετικι αναφορά ελζγχου προκφπτει ότι ο χϊροσ πλθροί τισ προχποκζςεισ για τθν
καλι λειτουργία του κακεςτϊτοσ.
χετικζσ διατάξεισ: άρκρο 250, παρ.1 DA
άρκρο 345, παρ.1 IA
άρκρο 7, ςθμείο (β) και άρκρο 16, παρ. 2 ΑΑΔΕ

5.2 ΧΡΗΗ ΕΝΣΤΠΩΝ ΑΙΣΗΗ & ΑΔΕΙΑ
Για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ,
κακϊσ και για τθν ζκδοςθ τθσ εν λόγω άδειασ, χρθςιμοποιοφνται τα ζντυπα που παρζχονται ςτο
Ραράρτθμα 12 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Καν. (ΕΕ) 341/16, τα οποία ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ.
Τα πρότυπα αίτθςθσ και άδειασ του ανωτζρω Ραραρτιματοσ ιςχφουν για τθ μεταβατικι περίοδο από τθν
θμερομθνία κζςθσ ςε πλιρθ ιςχφ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, ιτοι τθν 1/5/2016, ζωσ τθν ζναρξθ
εφαρμογισ του Ραραρτιματοσ Α «Κοινζσ απαιτιςεισ δεδομζνων για αιτιςεισ και αποφάςεισ» του κατ’
εξουςιοδότθςθ Καν. (ΕΕ) 2446/15, εν όψει τθσ οποίασ κα παραςχεκοφν ειδικότερεσ οδθγίεσ.
χετικζσ διατάξεισ:
άρκρο 22, παρ.1 και Ραράρτθμα 12 TDA
άρκρο 4, παρ.1 και άρκρο 16, παρ.1 ΑΑΔΕ

5.3 ΕΓΓΤΗΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕ ΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 1/5/2016
Μζχρι τθν επανεξζταςθ μίασ άδειασ που ζχει εκδοκεί πριν από τθν 1/5/2016, εξακολουκεί να ιςχφει θ ιδθ
προςκομιςκείςα εγγφθςθ και δεν απαιτείται θ παροχι νζασ εγγφθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 89 του
Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.
Ζωσ τθν επανεξζταςθ μίασ άδειασ, διακρίνονται οι εξισ περιπτϊςεισ:
1)

Για τισ ιδιωτικζσ και τισ δθμόςιεσ αποκικεσ τφπου Ι, θ εγγφθςθ που ζχει ιδθ προςκομιςκεί από τον
διαχειριςτι τθσ αποκικθσ πρζπει να καλφπτει το 20% των δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων των
αποταμιευμζνων εμπορευμάτων. Πταν ο διαχειριςτισ είναι κάτοχοσ άδειασ Εγκεκριμζνου
Οικονομικοφ Φορζα ωσ προσ τθν αςφάλεια και τθν προςταςία (AEOS), το ανωτζρω ποςοςτό
μειϊνεται ςτο ιμιςυ.
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Θ παρακολοφκθςθ τθσ κάλυψθσ του οριηόμενου ποςοςτοφ των δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων
από τθν προςκομιςκείςα εγγφθςθ πραγματοποιείται μζςω τθσ μθνιαίασ κατάςταςθσ αποκεμάτων
ςτθν οποία, όπωσ περιγράφεται ςτθν ενότθτα 3.2.3, καταγράφονται οι εκτιμϊμενεσ δαςμολογικζσ
και φορολογικζσ επιβαρφνςεισ των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων. Σε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ του
εν λόγω ποςοςτοφ, το Τελωνείο Ελζγχου καλεί το διαχειριςτι να προςκομίςει άμεςα νζα εγγφθςθ ι
να προβεί ςε ανάλογθ μείωςθ των αποκεμάτων.
2)

Για τισ δθμόςιεσ αποκικεσ τφπου ΙΙ, θ εγγφθςθ προςκομίηεται από τον εκάςτοτε αποταμιευτι και
πρζπει να καλφπτει το 100% των δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων που αντιςτοιχοφν ςε κάκε
διαςάφθςθ αποταμίευςθσ. Πταν ο αποταμιευτισ είναι κάτοχοσ άδειασ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ
Φορζα ωσ προσ τθν αςφάλεια και τθν προςταςία (AEOS), το ανωτζρω ποςοςτό μειϊνεται ςτο ιμιςυ.

Μετά το ςτάδιο τθσ επανεξζταςθσ τθσ άδειασ και τθσ ζκδοςθσ νζασ άδειασ, εφόςον πλθροφνται οι
προχποκζςεισ χοριγθςισ τθσ, παρζχεται νζα εγγφθςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ
ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ.
χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 16, παρ.2-5 ΑΑΔΕ

5.4 ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ Ε ΔΗΜΟΙΕ ΑΠΟΘΗΚΕ ΣΤΠΟΤ ΙΙ
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςτισ δθμόςιεσ αποκικεσ τφπου ΙΙ που λειτουργοφν βάςει αδειϊν που ζχουν
εκδοκεί πριν από τθν 1/5/2016 και δεν ζχουν επανεξεταςτεί, υπόχρεο πρόςωπο για τθν παροχι εγγφθςθσ
είναι ο εκάςτοτε αποταμιευτισ, ςθμειϊνονται τα ακόλουκα ωσ προσ οριςμζνεσ διαδικαςίεσ που
ςυνδζονται με τθν παροχι εγγφθςθσ για τον ςυγκεκριμζνο τφπο αποκικθσ:
1)

Αναφορικά με τθ μθνιαία κατάςταςθ αποκεμάτων, ο διαχειριςτισ οφείλει να υποβάλλει τθν εν λόγω
κατάςταςθ χωρίσ, ωςτόςο, να απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των πεδίων που αφοροφν ςτισ εκτιμϊμενεσ
δαςμοφορολογικζσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ. Μετά τθν επανεξζταςθ τθσ άδειασ, οπότε υπόχρεο
πρόςωπο για τθν παροχι εγγφθςθσ κακίςταται ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ, οι μθνιαίεσ
καταςτάςεισ αποκεμάτων κα υποβάλλονται πλιρωσ ςυμπλθρωμζνεσ.

2)

Αναφορικά με τθ μεταβίβαςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων από τον αρχικό αποταμιευτι ςε άλλο
πρόςωπο-νζο αποταμιευτι, το Τελωνείο Ελζγχου κζτει ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζγκριςθ
τθσ αιτοφμενθσ μεταβίβαςθσ τθν προςκόμιςθ νζασ εγγφθςθσ από τον νζο δικαιοφχο του κακεςτϊτοσ,
εκτόσ εάν ζχει ςυμφωνθκεί, μεταξφ του αρχικοφ και του επόμενου αποταμιευτι, θ διατιρθςθ τθσ
αρχικισ εγγφθςθσ, γεγονόσ που δθλϊνεται εγγράφωσ ςτο Τελωνείο Ελζγχου από τον αρχικό
αποταμιευτι.

χετικζσ διατάξεισ:

άρκρο 218 UCC
άρκρο 266 ΙΑ
άρκρο 9, παρ.5 και άρκρο 13 ΑΑΔΕ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΡΙΑ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΤΡΗ

34

ΑΔΑ: 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α)
1.

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πλεσ οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για άμεςθ ενθμζρωςθ των Τελωνειακϊν Αρχϊν αρμοδιότθτάσ
τουσ)

Β)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Δ1 Δ/νςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ (Σ.Δ.Ο.Ε.)
Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ
ΕΛ.Υ.Τ. Θεςςαλονίκθσ
Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ
Υπουργείο Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ
- Γενικι Δ/νςθ Διεκνοφσ Οικονομικισ & Εμπορικισ Ρολιτικισ
Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων
- Γενικι Δ/νςθ Βιϊςιμθσ Φυτικισ Ραραγωγισ
- Γενικι Δ/νςθ Βιϊςιμθσ Ηωικισ Ραραγωγισ & Κτθνιατρικισ
- Γενικι Δ/νςθ Βιϊςιμθσ Αλιείασ
Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, 185 10 – Ρειραιάσ)
Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Ακαδθμίασ 7, 106 71 – Ακινα)
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 7, 106 71 – Ακινα)
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (Λουδοβίκου 1, 185 31 – Ρειραιάσ)
Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (3θσ Σεπτεμβρίου 36, 104 32 – Ακινα)
Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 185 32 – Ρειραιάσ)
Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν - Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ Ακθνϊν (Τςαμαδοφ 38, 185 31 –
Ρειραιάσ)
Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ (Κουντουριϊτου 13, 546 25 – Θεςςαλονίκθ)
Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν (Σ.Ε.Β.) (Ξενοφϊντοσ 5, 105 57 – Ακινα)
Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά (Αμερικισ 10, 106 71 –Ακινα)
Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 546 25 – Θεςςαλονίκθ)
Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρικισ Ελλάδοσ (Ελ. Βενιηζλου 4, 382 21 – Βόλοσ)
Σφνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν (Λ. Καραμανλι & Βιομθχανίασ, 413 35 –
Λάριςα)
Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν Ρελοποννιςου & Δυτικισ Ελλάδοσ (Βότςθ 2, 262 21 –
Ράτρα)
Ζνωςθ Εξαγωγζων Βιομθχανικϊν Ρροϊόντων (Ξενοφϊντοσ 5, 105 57 – Ακινα)
Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων (Κρατίνου 11, 105 52 – Ακινα)
Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 546 25 – Θεςςαλονίκθ)
Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου (Μθτροπόλεωσ 42, 105 63 – Ακινα)
Σφνδεςμοσ Ελλινων Εξαγωγζων Νωπϊν Γεωργικϊν Ρροϊόντων (Αιόλου 104, 105 64 – Ακινα)
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων (Αγ. Σοφίασ 21 & Κόδρου 3, 154 51 – Ν. Ψυχικό)
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τροφίμων (Ρλ. Θεάτρου 24, 105 52 – Ακινα)
Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Διεκνοφσ Διαμεταφοράσ & Επιχειριςεων Logistics Ελλάδοσ (Λεωφ. Συγγροφ
137, 171 21 – Ν. Σμφρνθ)
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Καπνοβιομθχανιϊν (Ρανεπιςτθμίου 6, 106 74 – Ακινα)
Σφνδεςμοσ Εταιριϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Σ.Ε.Ε.Ρ.Ε.) (Κωνοσ Δραγοφμθ 46, 115 28 – Ακινα)
Ζνωςθ Ελλθνικϊν Εταιριϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (Αμερικισ 10, 106 71 – Ακινα)
Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων (Λουδοβίκου 1, 185 31 – Ρειραιάσ)
Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν (Ακτι Μιαοφλθ 85, 185 38 – Ρειραιάσ)
Ομοςπονδία Ναυτικϊν Ρρακτόρων Ελλάδασ (Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 185 35 – Ρειραιάσ)
Σφνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιριϊν & Ε.Ρ.Ε. (Ρανεπιςτθμίου 16, 106 72 – Ακινα)
Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν (Λαγουμιτηι 23, 176 71 – Ακινα)
Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν (Αμερικισ 21Α, 106 72 – Ακινα)
Ζνωςθ Αςφαλιςτικϊν Εταιριϊν Ελλάδοσ (Ξενοφϊντοσ 10, 105 57 – Ακινα)
Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ (Ο.Φ.Α.Ε.) (Ρατθςίων 351, 111 41 – Ακινα)

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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41. Αποκικεσ Γενικζσ τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. (Ρανεπιςτθμίου 59 & Εμ. Μπενάκθ 5, 105 64 – Ακινα)
Γ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων κ. Ριτςιλι
Γραφείο Γενικισ Διευκφντριασ Τελωνείων και ΕΦΚ κ. Γιαλοφρθ
Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων & Τελωνειακϊν Οικονομικϊν Κακεςτϊτων
Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & Φ.Ρ.Α.
Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων & Ραραβάςεων
Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου
Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
Τπόδειγμα Μθνιαίασ Κατάςταςθσ Αποκεμάτων
Κατάςταςθ Αποκεμάτων Μθνόσ ….. Ζτουσ …….

Α/Α

Αρικμ.
Διαςάφθςθσ
Αποταμίευςθσ

Αρικμ. Καταχ.
Λογιςτικισ
Αποκικθσ

Τπόλοιπο ποςότθτασ
Περιγραφι εμπορευμάτων

υμπλ.
Μονάδεσ1

Βάροσ

Εκτιμϊμενεσ επιβαρφνςεισ
Δαςμοί

ΕΦΚ/
Φόροσ
κατανάλ.

ΦΠΑ και
λοιπζσ
επιβαρφνςεισ

Παρατθριςεισ2

φνολο
Ποςό Αναφοράσ
Ποςό Παρεχόμενθσ
Εγγφθςθσ3
Ο κάτωκι υπογράφων ______________________________, δθλϊνω ότι τα υπόλοιπα των εμπορευμάτων που βρίςκονταν αποταμιευμζνα ςτθν αποκικθ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ με αρικμό άδειασ __________________ ςτισ ___/___/_____ είναι τα ανωτζρω αναφερόμενα ταξινομθμζνα ανά διαςάφθςθ
αποταμίευςθσ, αρικμό καταχϊριςθσ ςτθν λογιςτικι αποκικθσ και περιγραφι εμπορευμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαςαφιςεων αποταμίευςθσ για τισ
οποίεσ ζχει αναλωκεί το ςφνολο τθσ ποςότθτασ αλλά δεν ζχουν ελεγχκεί από τθν Υπθρεςία ςασ.
Ο Διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ4
Ημερομθνία, φραγίδα & Τπογραφι
1

Δεν αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο, όμωσ ςυνιςτάται θ ςυμπλιρωςι του για ςκοποφσ διευκόλυνςθσ του ελζγχου (π.χ. τεμάχια, κόλλα κλπ)

2

Συνιςτάται θ ςυμπλιρωςι του όταν ζχουν πραγματοποιθκεί ςυνικεισ εργαςίεσ και όταν τα εμπορεφματα ζχουν εξζλκει προςωρινά από τθν αποκικθ

3

Αναγράφεται το ποςό τθσ παρεχόμενθσ εγγφθςθσ και, εάν ζχει εκδοκεί άδεια ςυνολικισ εγγφθςθσ μειωμζνου ποςοφ ι απαλλαγισ από αυτι, το ανάλογο ποςοςτό (50%, 30%, 0%)

4

Πταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο, υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ι το οριηόμενο από αυτόν πρόςωπο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2
Ζντυπο υνικων Εργαςιϊν εντόσ Αποκικθσ Σελωνειακισ Αποταμίευςθσ
Αρικμ. πρωτ.:
Ημερομθνία:
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
ΑΦΜ/EORI:
Αρικμόσ Άδειασ Αποκικθσ Σελωνειακισ Αποταμίευςθσ:
ΙΙ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΝΗΘΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
Είδοσ Εμπορευμάτων*

Ποςότθτα

*ςτθν περίπτωςθ οχιματοσ, ςθμειϊςτε τον τφπο του οχιματοσ και τον αρικμό πλαιςίου
Αρικμόσ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ:
Διάρκεια εκτζλεςθσ ςυνικων εργαςιϊν:
Παράταςθ διάρκειασ εκτζλεςθσ ςυνικων εργαςιϊν:
Πραγματοποιοφμενεσ εργαςίεσ:

Αλλαγι κωδικοφ .Ο.:
Νζοσ κωδικόσ .Ο.

Πχι
Ναι (ςυμπλθρϊςτε τον ακόλουκο πίνακα)
Ποςότθτα

Θζςθ ςε Ε.Κ. με τθν αρχικι δαςμολογικι κατάταξθ:
(αφορά τισ περιπτϊςεισ αλλαγισ Κ.Σ.Ο.)
υχνότθτα ςυνικων εργαςιϊν:

Πχι
Ναι
Τακτικι
Ρεριςταςιακι
Αποδ. είςπραξθσ διοικθτικοφ κόςτουσ για τισ ςυνικεισ εργαςίεσ:
Ο Αιτϊν

Ημερομθνία

Σο Σελωνείο Ελζγχου

Ημερομθνία
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ΑΔΑ: 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3
Αίτθςθ Ζγκριςθσ Προςωρινισ Εξόδου από Αποκικθ Σελωνειακισ Αποταμίευςθσ
Αρικμ. πρωτ.:
Ημερομθνία:
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
ΑΦΜ/EORI:
Αρικμόσ Άδειασ Αποκικθσ Σελωνειακισ Αποταμίευςθσ:
ΙΙ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΤ
Είδοσ Εμπορευμάτων*

Ποςότθτα

*ςτθν περίπτωςθ οχιματοσ, ςθμειϊςτε τον τφπο του οχιματοσ και τον αρικμό πλαιςίου
Αρικμόσ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ:
Χϊροσ παραμονισ των εμπορευμάτων:
Διάρκεια προςωρινισ εξόδου των εμπορευμάτων:
Παράταςθ διάρκειασ προςωρινισ εξόδου:
κοπόσ τθσ προςωρινισ εξόδου:

Εκτζλεςθ ςυνικων εργαςιϊν (ενότθτα ΙΙΙ)
Επίδειξθ
Δοκιμι/Test drive
Άλλοσ
______________________________________

Είδοσ ζγκριςθσ προςωρινισ εξόδου:

Τακτικι
Ρεριςταςιακι
Αποδ. είςπραξθσ διοικθτικοφ κόςτουσ για τθν προςωρινι ζξοδο:
Πρόςκετθ εγγφθςθ (περίπτωςθ γενικισ άδειασ προςωρινισ εξόδου):
ΙΙΙ. ΤΝΗΘΕΙ ΕΡΓΑΙΕ
Πραγματοποιοφμενεσ εργαςίεσ:

Αλλαγι κωδικοφ .Ο.:
Νζοσ κωδικόσ .Ο.

Πχι
Ναι (ςυμπλθρϊςτε τον ακόλουκο πίνακα)
Ποςότθτα

Θζςθ ςε Ε.Κ. με τθν αρχικι δαςμολογικι κατάταξθ:
(αφορά τισ περιπτϊςεισ αλλαγισ Κ.Σ.Ο.)
υχνότθτα ςυνικων εργαςιϊν:

Πχι
Ναι
Τακτικι
Ρεριςταςιακι
Αποδ. είςπραξθσ διοικθτικοφ κόςτουσ για τισ ςυνικεισ εργαςίεσ:
Ο Αιτϊν

Ημερομθνία

Σο Σελωνείο Ελζγχου

Ημερομθνία
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ΑΔΑ: 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4

Αντίτυπο για τον:
Αρικμ. πρωτ.:
Ημερομθνία:

Αίτθςθ ζγκριςθσ μεταβίβαςθσ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων
αρχικό αποταμιευτι
επόμενο αποταμιευτι
διαχειριςτι τθσ αποκικθσ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΣΑΜΙΕΤΗ
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
ΑΦΜ/EORI:
Αρικμόσ Άδειασ Αποκικθσ Σελωνειακισ Αποταμίευςθσ:
ΙΙ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟΤ ΑΠΟΣΑΜΙΕΤΣΗ (δεν απαιτείται ςυμπλιρωςθ όταν ταυτίηεται με τον διαχειριςτι)
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
ΑΦΜ/EORI:
ΙΙ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΣΑΜΙΕΤΣΗ
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
ΑΦΜ/EORI:
ΙΙ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ
Είδοσ Εμπορευμάτων*

Ποςότθτα

*ςτθν περίπτωςθ οχιματοσ, ςθμειϊςτε τον τφπο του οχιματοσ και τον αρικμό πλαιςίου
Αρικμόσ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ:
χεδιαηόμενθ θμερομθνία μεταβίβαςθσ:
Νζα εγγφθςθ (μόνο για δθμόςιεσ αποκικεσ τφπου ΙΙ με άδεια εκδοκείςα πριν από τθν 1/5/2016):
Ο αρχικόσ αποταμιευτισ

Ημερομθνία

Ο επόμενοσ αποταμιευτισ

Ημερομθνία
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Σο Σελωνείο Ελζγχου

Ημερομθνία

ΑΔΑ: 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5
Τπόδειγμα Αναφοράσ Ελζγχου
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΤ
κατόπιν τθσ αρικμ………… Εντολισ Ελζγχου
(αρικμ………… ςχετικι Ζκκεςθ Ελζγχου)
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Αρικμόσ άδειασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ: ………………………………………………………………………………
Επωνυμία: …………………………………………………………………………………………….........................................................
Διαχειριςτισ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Ελεγκτζσ υπάλλθλοι: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ελεγχκείςα χρονικι περίοδοσ: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Θμερομθνίεσ διενζργειασ του ελζγχου: ………………………………………………………………………………………………………..
Β) ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
 Θ κατάςταςθ τθσ αποκικθσ και του περιβάλλοντα χϊρου είναι ςφμφωνθ με τα διαλαμβανόμενα ςτθν
ζκκεςθ επάρκειασ και καταλλθλότθτασ που ςυντάχκθκε μετά τθ διενζργεια αυτοψίασ;
(Εάν όχι, όπωσ εκκζςετε τισ διαφορζσ που διαπιςτϊκθκαν)
 Γενικι ςφνοψθ του διενεργοφμενου ελζγχου (π.χ. διενζργεια κακολικοφ ι δειγματολθπτικοφ φυςικοφ
ελζγχου, πλθροφορίεσ για το δείγμα των διαςαφιςεων που επιλζχκθκαν για φυςικό ζλεγχο,
κατάςταςθ των εμπορευμάτων, ανταπόκριςθ του διαχειριςτι για τθν παροχι των ηθτοφμενων
ςτοιχείων και μζςων, κλπ)
 Εάν διαπιςτϊκθκαν παρατυπίεσ ι παραβάςεισ, αναλυτικι περιγραφι αυτϊν.
Γ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
 Γενικι αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ του κακεςτϊτοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αποκικθσ για το
υπό ζλεγχο χρονικό διάςτθμα (π.χ. αξιολόγθςθ ςυνεργαςίασ του διαχειριςτι με το Τελωνείο Ελζγχου,
ορκι τιρθςθ των διαδικαςιϊν χριςθσ του κακεςτϊτοσ κλπ)
 Ενδεχόμενεσ ειςθγιςεισ προσ τθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι (π.χ. ειςιγθςθ
για αναςτολι ι ανάκλθςθ τθσ άδειασ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ παρατυπιϊν ι παραβάςεων)
Οι διενεργιςαντεσ τον ζλεγχο

Ο Προϊςτάμενοσ του Σελωνείου Ελζγχου

1.
2.

Ημερομθνία
Ημερομθνία
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ΑΔΑ: 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6
Πίνακασ αντιςτοίχιςθσ καταργθκειςϊν και ιςχυουςϊν ενωςιακϊν διατάξεων ςχετικϊν με το κακεςτϊσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ
Κοινοτικόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ &
διατάξεισ εφαρμογισ
Καν. 2913/92
Καν. 2454/93
84 §1
85
86
87 §1
87 §2
88
89
90
98 §1
98 §2
ο ο
99, 1 -2 εδάφιο
99, 4ο εδάφιο
100 §1-2
100 §3
101
102
103
104
105, 1ο εδάφιο
106 §1 ςθμ.(α) και
§2
106 §1 ςθμ.(β) και
§2
108 §1
109 §1 1ο εδάφιο
110, 1ο εδάφιο
111
112 §1-2

515, 1ο εδάφιο

Καν. 952/13

Καν. 2446/15

Καν.2447/15

Καν.341/16

210
211 §1
211 §3-4
211 §1 2ο εδάφιο
23 §2
211 §3 ςθμ. (γ)
215 §1 και §3
218
237 §1-2
240 §1
240 §2
5, ςθμείο (35)
211 §1
211 §3 ςθμ.(α)
242 §1
242 §2-3
2181
211 §3 ςθμ.(γ)
214 §1
237 §3
241
238
220
240 §3
219
86 §1-2

497 §1
497 §2
Ραράρτθμα 67
498, ςθμ. (α)
499, 1ο εδάφιο
500
501
505
506
507 §1, 1ο
εδάφιο
507 §2
1

Ενωςιακόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ & διατάξεισ εφαρμογισ

22 §1
164
Ραράρτθμα 12
ο

22 §1, 3 εδάφιο
13 §1
14, 260
261
22 §2
ο

171 §1, 2 εδάφιο
22 §4

14

22 §5

Αντιςτοίχιςθ των εν λόγω διατάξεων μόνο για τθν περίπτωςθ των ιδιωτικϊν αποκθκϊν
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508 §1
512
513, 1ο εδάφιο
516
520

211 §2 ςθμ. (η)
179

267
266

178
1, ςθμ. (32)-(33)
και 203
202
201
178 §1, ςθμ. (ε),
(η), (ι), (ιγ)
180
Ραράρτθμα 71-03
177 και 178 §1,
ςθμ. (ιγ)

525
526 §3
527 §2
529 §2-3
531
Ραράρτθμα 72
534 §1-2
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ςθμ.(11)

ΑΔΑ: 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7
χετικοί με το κακεςτϊσ οριςμοί που παρζχονται ςτθν ενωςιακι νομοκεςία
1)

Αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ: εγκατάςταςθ ι κάκε άλλοσ χϊροσ εγκεκριμζνοσ για το
ςυγκεκριμζνο κακεςτϊσ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ όπου τα εμπορεφματα αποκθκεφονται και τελοφν
υπό τελωνειακι επιτιρθςθ (άρκρο 240, παρ.1 UCC)

2)

Δθμόςια αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ: αποκικθ που χρθςιμοποιείται από οποιοδιποτε
πρόςωπο για τθν τελωνειακι αποταμίευςθ εμπορευμάτων (άρκρο 240, παρ.2 UCC)

3)

Δθμόςια αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ τφπου Ι: δθμόςια αποκικθ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ όπου τισ ευκφνεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 242, παρ.1 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ
Κϊδικα φζρει ο κάτοχοσ τθσ άδειασ και ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ (άρκρο 1, ςθμείο 32 DA)

4)

Δθμόςια αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ τφπου ΙΙ: δθμόςια αποκικθ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ όπου τισ ευκφνεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 242, παρ.2 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ
Κϊδικα φζρει ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ (άρκρο 1, ςθμείο 33 DA)

5)

Δθμόςια αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ τφπου ΙΙΙ: αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ τθν
οποία διαχειρίηονται οι τελωνειακζσ αρχζσ (άρκρο 1, παρ.2, ςθμείο 11 IA)

6)

Ιδιωτικι αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ: αποκικθ που χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ
εμπορευμάτων από τον δικαιοφχο άδειασ κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ (άρκρο 240, παρ.2
UCC)

7)

Ενωςιακά εμπορεφματα: τα εμπορεφματα τα οποία
(α) παράγονται εξ ολοκλιρου ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, χωρίσ να ενςωματϊνονται ςε
αυτά εμπορεφματα που ειςάγονται από χϊρεσ ι εδάφθ εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ
Ζνωςθσ,
(β) ζχουν ειςαχκεί ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ από χϊρεσ ι εδάφθ εκτόσ του εν λόγω
εδάφουσ και τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία,
(γ) προκφπτουν ι παράγονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, είτε αποκλειςτικά από
εμπορεφματα που αναφζρονται ςτο ςτοιχείο (β) είτε από εμπορεφματα που αναφζρονται ςτα
ςτοιχεία (α) και (β)
(άρκρο 5, ςθμείο 23 UCC)

8)

Μθ ενωςιακά εμπορεφματα: εμπορεφματα άλλα από εκείνα που αναφζρονται ςτο ωσ άνω ςθμείο
(7) ι που ζχουν απολζςει τον τελωνειακό τουσ χαρακτιρα ωσ ενωςιακϊν εμπορευμάτων (άρκρο 5,
ςθμείο 24 UCC)

9)

Σελωνειακό κακεςτϊσ: οποιοδιποτε από τα ακόλουκα κακεςτϊτα ςτο οποίο μποροφν να υπαχκοφν
τα εμπορεφματα ςφμφωνα με τον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα: α) κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία,
β) ειδικά κακεςτϊτα, γ) εξαγωγι (άρκρο 5, ςθμείο 16 UCC)

10) Κάτοχοσ των εμπορευμάτων: το πρόςωπο που ζχει τθν κυριότθτα των εμπορευμάτων ι παρεμφερζσ

δικαίωμα διάκεςισ τουσ ι που αςκεί φυςικό ζλεγχο επ’ αυτϊν (άρκρο 5, ςθμείο 34 UCC)
11) Δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ: το πρόςωπο που υποβάλλει τθν τελωνειακι διαςάφθςθ ι για

λογαριαςμό του οποίου υποβάλλεται θ εν λόγω διαςάφθςθ ι το πρόςωπο ςτο οποίο ζχουν
μεταβιβαςκεί τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ ςχετικά με ζνα τελωνειακό κακεςτϊσ (άρκρο 5,
ςθμείο 35 UCC)
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12) Διαςαφιςτισ: το πρόςωπο που κατακζτει, μεταξφ άλλων, τελωνειακι διαςάφθςθ ι διαςάφθςθ

επανεξαγωγισ ςτο όνομά του ι το πρόςωπο ςτο όνομα του οποίου υποβάλλεται θ εν λόγω
διαςάφθςθ (άρκρο 5, ςθμείο 15 UCC)
13) Σελωνειακόσ αντιπρόςωποσ: το πρόςωπο που ορίηεται από άλλο πρόςωπο με ςκοπό τθ

διεκπεραίωςθ των πράξεων και των διατυπϊςεων που απαιτοφνται, ςφμφωνα με τθν τελωνειακι
νομοκεςία, ςτο πλαίςιο των ςυναλλαγϊν του με τισ τελωνειακζσ αρχζσ (άρκρο 5, ςθμείο 6 UCC)
14) Σελωνειακι διαςάφθςθ: πράξθ με τθν οποία ζνα πρόςωπο δθλϊνει, με τουσ απαιτοφμενουσ τφπουσ

και διαδικαςίεσ, τθ βοφλθςι του να υπαγάγει εμπορεφματα ςε ςυγκεκριμζνο τελωνειακό κακεςτϊσ,
με αναφορά, ενδεχομζνωσ, τυχόν ειδικϊν ρυκμίςεων που κα πρζπει να εφαρμοςτοφν (άρκρο 5,
ςθμείο 12 UCC)
15) Διαςάφθςθ επανεξαγωγισ: πράξθ με τθν οποία ζνα πρόςωπο δθλϊνει, με τουσ απαιτοφμενουσ

τφπουσ και διαδικαςίεσ, τθ βοφλθςι του να εξαγάγει, εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ, μθ
ενωςιακά εμπορεφματα με εξαίρεςθ τα εμπορεφματα που τελοφν υπό το κακεςτϊσ ελεφκερθσ ηϊνθσ
ι ςε προςωρινι εναπόκεςθ (άρκρο 5, ςθμείο 13 UCC)
16) Απόφαςθ: κάκε πράξθ των τελωνειακϊν αρχϊν που αφορά τθν τελωνειακι νομοκεςία και ρυκμίηει

μια ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ και θ οποία παράγει ζννομα αποτελζςματα για τα εμπλεκόμενα πρόςωπα
(άρκρο 5, ςθμείο 39 UCC)
17) Πρόςωπο εγκατεςτθμζνο ςτθν Ζνωςθ:

(α) εάν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, κάκε πρόςωπο που ζχει τθ ςυνικθ κατοικία του ςτο
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ,
(β) εάν πρόκειται για νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ προςϊπων, κάκε πρόςωπο που ζχει ςτο τελωνειακό
ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ τθν καταςτατικι του ζδρα, τθν κεντρικι του διοίκθςθ ι μόνιμθ
επιχειρθματικι εγκατάςταςθ.
(άρκρο 5, ςθμείο 31 UCC)
18) Σελωνειακι επιτιρθςθ: ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προβαίνουν γενικά οι τελωνειακζσ αρχζσ, ϊςτε να

εξαςφαλίηουν τθν τιρθςθ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ και, ενδεχομζνωσ, άλλων διατάξεων που
ιςχφουν για τα εμπορεφματα που αποτελοφν το αντικείμενο αυτϊν των ενεργειϊν (άρκρο 5, ςθμείο
27 UCC)
19) Σελωνειακόσ χαρακτιρασ: ο χαρακτιρασ εμπορεφματοσ ωσ ενωςιακοφ ι μθ ενωςιακοφ (άρκρο 5,

ςθμείο 22 UCC)
20) Σελωνειακζσ διατυπϊςεισ: το ςφνολο των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλουν να προβαίνουν ζνα

πρόςωπο και οι τελωνειακζσ αρχζσ για τθ ςυμμόρφωςθ προσ τθν τελωνειακι νομοκεςία (άρκρο 5,
ςθμείο 8 UCC)
21) Σελωνείο υπαγωγισ: το τελωνείο που αναφζρεται ςτθν άδεια για υπαγωγι ςε ειδικό κακεςτϊσ όπωσ

αναφζρεται ςτο άρκρο 211, παρ.1 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, που ζχει τθν εξουςία να
κζςει τα εμπορεφματα ςε ζνα ειδικό κακεςτϊσ (άρκρο 1, ςθμείο 17 DA)
22) Σελωνείο ελζγχου: το τελωνείο που ορίηεται ςτθν άδεια να εποπτεφει το κακεςτϊσ (άρκρο 1, ςθμείο

36, περίπτωςθ (α) DA)
23) Προκεςμία εκκακάριςθσ του κακεςτϊτοσ: θ προκεςμία εντόσ τθσ οποίασ τα εμπορεφματα που ζχουν

υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ πρζπει να υπαχκοφν ςε άλλο τελωνειακό κακεςτϊσ, πρζπει να καταςτραφοφν,
πρζπει να ζχουν εξζλκει από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ ι να διατίκενται για τον
προδιαγραφζντα ειδικό προοριςμό (άρκρο 1, ςθμείο 23 DA)
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ΑΔΑ: 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8
Προκεςμίεσ ςχετικζσ με τισ διαδικαςίεσ του κακεςτϊτοσ
Διαδικαςία
Αποδοχι ι μθ αποδοχι τθσ αίτθςθσ

Ραροχι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων από τον αιτοφντα πριν από
τθν αποδοχι ι μθ αποδοχι τθσ αίτθςθσ
Ζκδοςθ τθσ άδειασ ι απόρριψθ τθσ αίτθςθσ

Ραροχι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων από τον αιτοφντα για τθν
αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ
Άςκθςθ δικαιϊματοσ ακρόαςθσ

Κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ και του ςχεδίου άδειασ ςε εμπλεκόμενα
κράτθ-μζλθ για διαβοφλευςθ (αφορά αίτθςθ για άδεια με ιςχφ ςε
περιςςότερα του ενόσ κράτθ-μζλθ)
Διατφπωςθ αντιρριςεων ι ςφμφωνθσ γνϊμθσ από τα
εμπλεκόμενα κράτθ-μζλθ ςτα πλαίςια τθσ διαβοφλευςθσ
Απόρριψθ αίτθςθσ ωσ προσ τα ςθμεία που ζχουν διατυπωκεί
αντιρριςεισ από κράτθ-μζλθ κι εφόςον δεν ζχει επιτευχκεί
ςυμφωνία ςτα πλαίςια τθσ διαβοφλευςθσ
Αναςτολι τθσ άδειασ όταν θ Τελωνειακι Αρχι προτίκεται να τθν
ακυρϊςει, ανακαλζςει ι τροποποιιςει αλλά δεν διακζτει ακόμθ
επαρκι ςτοιχεία
Αναςτολι τθσ άδειασ όταν το ηθτά ο διαχειριςτισ ι κρίνεται
ςκόπιμο να του χορθγθκεί χρόνοσ για να λάβει τα κατάλλθλα
μζτρα ϊςτε να εκπλθρϊνονται οι όροι τθσ άδειασ και να
τθροφνται οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτιν
Ραράταςθ αναςτολισ τθσ άδειασ προκειμζνου να ελεγχκεί από
τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι θ αποτελεςματικότθτα των
λθφκζντων από τον διαχειριςτι μζτρων
Ραράταςθ αναςτολισ τθσ άδειασ όταν θ αρμόδια Τελωνειακι
Αρχι προτίκεται να ακυρϊςει, ανακαλζςει ι τροποποιιςει τθν
άδεια
Μθ δυνατότθτα αποδοχισ νζασ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ
λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ όταν ζχει
προθγθκεί ανάκλθςθ προθγοφμενθσ άδειασ για τον ίδιο ςκοπό
λόγω μθ τιρθςθσ υποχρζωςθσ που απζρρεε από τθν άδεια
Μθ δυνατότθτα αποδοχισ νζασ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ
λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ όταν ζχει
προθγθκεί ακφρωςθ προθγοφμενθσ άδειασ για τον ίδιο ςκοπό
Τερματιςμόσ διακίνθςθσ εμπορευμάτων υπό κακεςτϊσ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ
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Προκεςμία
Χωρίσ κακυςτζρθςθ και το αργότερο
εντόσ 30 θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ
αίτθςθσ
Εφλογθ προκεςμία που δεν υπερβαίνει
τισ 30 θμζρεσ
Χωρίσ κακυςτζρθςθ και το αργότερο
εντόσ 60 θμερϊν από τθν αποδοχι τθσ
αίτθςθσ
Ορίηεται από τθν αρμόδια Τελωνειακι
Αρχι και δεν υπερβαίνει τισ 30 θμζρεσ
30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία που ο
αιτϊν/κάτοχοσ τθσ άδειασ λαμβάνει ι
κεωρείται ότι ζλαβε γνϊςθ των λόγων
λιψθσ μθ ευνοϊκισ απόφαςθσ από τισ
Τελωνειακζσ Αρχζσ
30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία
αποδοχισ τθσ αίτθςθσ
30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ του ςχεδίου άδειασ
60 θμζρεσ από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ του ςχεδίου άδειασ
ζωσ 30 θμζρεσ

Χρονικό διάςτθμα που ηθτά ο
διαχειριςτισ για να λάβει τα εν λόγω
μζτρα, με δυνατότθτα παράταςθσ
ζωσ 30 θμζρεσ

μζχρι τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ ακφρωςθσ,
ανάκλθςθσ ι τροποποίθςθσ τθσ άδειασ
1 ζτοσ

3 ζτθ

το αργότερο 30 θμζρεσ από τθν
απομάκρυνςθ των εμπορευμάτων από
τθν αποκικθ, με δυνατότθτα παράταςθσ
κατόπιν αίτθςθσ για δεόντωσ
αιτιολογθμζνο λόγο

ΑΔΑ: 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9
Τπόδειγμα 1
Εγγυθτικι επιςτολι αορίςτου χρόνου
ΠΡΟ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………/ΣΕΛΩΝΕΙΟ …………………

Ακινα, ………………….

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ Νο ………………………………
ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ……………………………..
Με τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι εγγυϊμαςτε ωσ αυτοφειλζτεσ ανεπιφφλακτα και παραιτοφμενοι από
οποιαδιποτε ουςιαςτικι και δικονομικι ζνςταςθ και μζχρι του ποςοφ ευρϊ ……………………………………
(αρικμθτικά και ολογράφωσ), ζναντι τθσ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ……………./Τελωνείου………………..
(τελωνειακι αρχι ςτθν οποία απευκφνεται θ εγγυθτικι επιςτολι) και υπζρ του διαχειριςτι
.…..…………………………………………………………………………………… (πλιρθσ επωνυμία/ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ,
ΑΦΜ), για τθν κάλυψθ κάκε αξίωςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, για τθν καταβολι των δαςμοφορολογικϊν
και λοιπϊν επιβαρφνςεων και των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ που κα βεβαιωκοφν και κα
καταλογιςτοφν από οποιαδιποτε αιτία ςτον ανωτζρω διαχειριςτι και που αναλογοφν επί των
αποταμιευμζνων εμπορευμάτων ςτθν αρικμ. ……………………………………….. (αρικμόσ άδειασ) αποκικθ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ θ οποία λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126
ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ.
Εγγυϊμαςτε ότι κα καταβάλουμε τισ παραπάνω δαςμοφορολογικζσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ με τισ
προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ………………………… (αρικμθτικά και
ολογράφωσ) ςτα αποταμιευμζνα εμπορεφματα ςτθν ανωτζρω αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ αν για
οποιαδιποτε αιτία καταςτοφν απαιτθτζσ από εςάσ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθ λιψθ, επί
αποδείξει, εγγράφου ειδοποίθςισ ςασ με τθν οποία κα κθρφςςετε τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προσ
όφελόσ ςασ, μερικϊσ ι ολικϊσ μζχρι ολόκλθρο το ποςό που καλφπτει, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διηιςεωσ και διαιρζςεωσ.
Σε περίπτωςθ μθ καταβολισ των επιβαρφνςεων εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ υποχρεοφμαςτε να
καταβάλουμε και τισ πζραν τθσ προκεςμίασ αυτισ οφειλόμενεσ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ,
ζςτω και αν αυτζσ υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ποςό των ευρϊ …………………………., παραιτοφμενοι
προσ τοφτο και για το επιπλζον αυτό ποςό των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, του δικαιϊματοσ
τθσ διηιςεωσ και διαιρζςεωσ.
Σε περίπτωςθ καταβολισ ολόκλθρου του ποςοφ που οφείλεται, κατά τα προαναφερόμενα, θ Υπθρεςία
ςασ, φςτερα από αίτθςι μασ, πρζπει να μασ αποδεςμεφςει από τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι.
Επίςθσ, υποχρεοφμαςτε ςτθν ανωτζρω καταβολι ανεξάρτθτα αν θ γενεςιουργόσ τθσ απαίτθςθσ αιτία
οφείλεται ςτθν φπαρξθ δόλου ι αμζλειασ του προςϊπου υπζρ του οποίου εγγυϊμαςτε ι των
προςτθκζντων του. Τυχόν διαφορά μεταξφ θμϊν και του προςϊπου υπζρ του οποίου εγγυϊμαςτε, δεν
αναιρεί οφτε αναςτζλλει τθν υποχρζωςι μασ για τθν καταβολι του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ που καταπίπτει.
Θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι είναι αορίςτου διάρκειασ και καλφπτει όλεσ τισ παραπάνω αναφερόμενεσ
απαιτιςεισ του Δθμοςίου που κα γεννθκοφν μζχρι τθν θμερομθνία αποδζςμευςισ τθσ.
Αποςβεςκζντων των εκ τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ δικαιωμάτων του Δθμοςίου παρακαλοφμε να
μασ αποδεςμεφςετε, κατόπιν αιτιςεϊσ μασ, από τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι.
Ο Εγγυθτισ
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ΑΔΑ: 6ΡΙΗΗ-ΞΕ8
Τπόδειγμα 2
Εγγυθτικι επιςτολι οριςμζνου χρόνου
ΠΡΟ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………/ΣΕΛΩΝΕΙΟ …………………

Ακινα, ………………….

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ Νο ………………………………
ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ……………………………..
Με τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι εγγυϊμαςτε ωσ αυτοφειλζτεσ ανεπιφφλακτα και παραιτοφμενοι από
οποιαδιποτε ουςιαςτικι και δικονομικι ζνςταςθ και μζχρι του ποςοφ ευρϊ ……………………………………
(αρικμθτικά και ολογράφωσ), ζναντι τθσ Τελωνειακισ Ρεριφζρειασ……………./Τελωνείου………………..
(τελωνειακι αρχι ςτθν οποία απευκφνεται θ εγγυθτικι επιςτολι) και υπζρ του διαχειριςτι
.…..…………………………………………………………………………………… (πλιρθσ επωνυμία/ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ,
ΑΦΜ), για τθν κάλυψθ κάκε αξίωςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, για τθν καταβολι των δαςμοφορολογικϊν
και λοιπϊν επιβαρφνςεων και των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ που κα βεβαιωκοφν και κα
καταλογιςτοφν από οποιαδιποτε αιτία ςτον ανωτζρω διαχειριςτι και που αναλογοφν επί των
αποταμιευμζνων εμπορευμάτων ςτθν αρικμ. ……………………………………….. (αρικμόσ άδειασ) αποκικθ
τελωνειακισ αποταμίευςθσ θ οποία λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ αρικμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126
ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ.
Εγγυϊμαςτε ότι κα καταβάλουμε τισ παραπάνω δαςμοφορολογικζσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ με τισ
προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ………………………… (αρικμθτικά και
ολογράφωσ) ςτα αποταμιευμζνα εμπορεφματα ςτθν ανωτζρω αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ αν για
οποιαδιποτε αιτία καταςτοφν απαιτθτζσ από εςάσ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθ λιψθ, επί
αποδείξει, εγγράφου ειδοποίθςισ ςασ με τθν οποία κα κθρφςςετε τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προσ
όφελόσ ςασ, μερικϊσ ι ολικϊσ μζχρι ολόκλθρο το ποςό που καλφπτει, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διηιςεωσ και διαιρζςεωσ.
Σε περίπτωςθ μθ καταβολισ των επιβαρφνςεων εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ υποχρεοφμαςτε να
καταβάλουμε και τισ πζραν τθσ προκεςμίασ αυτισ οφειλόμενεσ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ,
ζςτω και αν αυτζσ υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ποςό των ευρϊ …………………………., παραιτοφμενοι
προσ τοφτο και για το επιπλζον αυτό ποςό των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, του δικαιϊματοσ
τθσ διηιςεωσ και διαιρζςεωσ.
Σε περίπτωςθ καταβολισ ολόκλθρου του ποςοφ που οφείλεται, κατά τα προαναφερόμενα, θ Υπθρεςία
ςασ, φςτερα από αίτθςι μασ, πρζπει να μασ αποδεςμεφςει από τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι.
Επίςθσ, υποχρεοφμαςτε ςτθν ανωτζρω καταβολι ανεξάρτθτα αν θ γενεςιουργόσ τθσ απαίτθςθσ αιτία
οφείλεται ςτθν φπαρξθ δόλου ι αμζλειασ του προςϊπου υπζρ του οποίου εγγυϊμαςτε ι των
προςτθκζντων του. Τυχόν διαφορά μεταξφ θμϊν και του προςϊπου υπζρ του οποίου εγγυϊμαςτε, δεν
αναιρεί οφτε αναςτζλλει τθν υποχρζωςι μασ για τθν καταβολι του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ που καταπίπτει.
Θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ιςχφει από ……………… ζωσ ………………….. και καλφπτει όλεσ τισ παραπάνω
αναφερόμενεσ απαιτιςεισ του Δθμοςίου που κα γεννθκοφν μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ, ζςτω και αν
θ γενεςιουργόσ τθσ απαίτθςθσ αιτία διαπιςτωκεί μετά τθν θμερομθνία αυτι.
Αποςβεςκζντων των εκ τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ δικαιωμάτων του Δθμοςίου παρακαλοφμε να
μασ αποδεςμεφςετε, κατόπιν αιτιςεϊσ μασ, από τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι.
Ο Εγγυθτισ
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