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ΣΧΕΤ.:

α)
β)

Θ αρικ. ΔΕΦΚΦ 1116601ΕΞ2017/31-07-2017 (Βϋ2744) ΑΥΟ «Κακοριςμόσ όρων και προχποκζςεων για τθ
χοριγθςθ άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι προϊόντων υποκείμενων ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ»
Θ αρικ. ΔΕΦΚΦ Α 1055631ΕΞ2018/5-4-2018 Εγκφκλιοσ Διαταγι Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.

γ)

Θ αρικ. Ε.2041/7-03-2019 Εγκφκλιοσ Διαταγι Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.

Με τθν ανωτζρω β) ςχετικι εγκφκλιο διαταγι με τθν οποία κοινοποιικθκε, μεταξφ άλλων, θ ωσ άνω α)
ςχετικι Α.Υ.Ο. δόκθκαν οδθγίεσ προκειμζνου για τθν ορκι εφαρμογι τθσ εν λόγω απόφαςθσ. Ωςτόςο με
αφορμι ερωτιματα των αρμόδιων τελωνειακϊν αρχϊν αναφορικά με τον υπολογιςμό του φψουσ τθσ
εγγφθςθσ αποκικευςθσ όςον αφορά τα αλκοολοφχα προϊόντα αλλά και για τθν παροχι περαιτζρω
διευκρινίςεων ωσ προσ επιμζρουσ κζματα που ςχετίηονται με τισ εγγυιςεισ των εγκεκριμζνων
αποκθκευτϊν, προσ αποφυγι ςυγχφςεων και προκειμζνου για τθν ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι των
ςχετικϊν διατάξεων από όλεσ τισ τελωνειακζσ αρχζσ, παρζχονται οι ακόλουκεσ διευκρινιςεισ:

1. Κακοριςμόσ φψουσ ςυνολικισ εγγφθςθσ εγκεκριμζνων αποκθκευτϊν
Α. Γενικά
Σε περίπτωςθ που εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ ζχει περιςςότερεσ από μία φορολογικζσ αποκικεσ με
μικτι δραςτθριότθτα (μόνο αναλϊςεισ, μόνο διακινιςεισ, φπαρξθ κλιμακίου ι οποιονδιποτε ςυνδυαςμό
αυτϊν), εφαρμόηονται τα ακόλουκα:
I.

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 τθσ προαναφερκείςασ Α.Υ.Ο., δεν απαιτείται
θ κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτισ παραγράφουσ Α1 και Β1 του άρκρου 7 εγγφθςθσ, όταν ςτθ
φορολογικι αποκικθ υπάρχει διαρκισ παρουςία υπαλλιλων του αρμόδιου τελωνείου ελζγχου.

II.

III.

Για τουσ ςκοποφσ τθσ εν λόγω ΑΥΟ ςτθν ζννοια τθσ διαρκοφσ παρουςίασ, μεταξφ άλλων,
ςυμπεριλαμβάνεται και θ εγκατάςταςθ κλιμακίου τελωνειακϊν υπαλλιλων.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 8, 9 και 10 προκειμζνου για φορολογικι αποκικθ
παραγωγοφ, μεταποιθτι ι προςϊπου που μόνο κατζχει προϊόντα ΕΦΚ, το ποςό τθσ εγγφθςθσ
ορίηεται ςφμφωνα με το ποςοςτό που αναφζρεται ςτα εν λόγω άρκρα επί του καταβλθκζντοσ
κατά το προθγοφμενο ζτοσ ςυνολικοφ ποςοφ ΕΦΚ και επίςθσ ορίηονται ανά προϊόν τα ελάχιςτα
ποςά εγγφθςθσ.
Επιπλζον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 12, ςε περίπτωςθ που ο εγκεκριμζνοσ
αποκθκευτισ δεν κζτει ςε ανάλωςθ προϊόντα υποκείμενα ςε ΕΦΚ, τα παραπάνω ποςά
υπολογίηονται επί του αναλογοφντοσ ΕΦΚ ςτα προϊόντα που εξιχκθςαν ςε Τρίτεσ Χϊρεσ ι
διακινικθκαν υπό κακεςτϊσ αναςτολισ προσ τα λοιπά Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ.

Από τον ςυνδυαςμό των προεκτεκζντων ιςχυουςϊν διατάξεων, προκφπτει ότι ςτθν περίπτωςθ
εγκεκριμζνου αποκθκευτι, ο οποίοσ διακζτει περιςςότερεσ τθσ μίασ φορολογικζσ αποκικεσ, ςε μία εκ
των οποίων είναι εγκατεςτθμζνο κλιμάκιο τελωνειακϊν υπαλλιλων, είναι ςαφζσ ότι προκειμζνου να
προςδιοριςτεί το απαιτοφμενο ςυνολικό ποςό τθσ εγγφθςθσ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι δεν
λαμβάνονται υπόψθ τα ςτοιχεία των ποςοτιτων των προϊόντων που τζκθκαν ςε ανάλωςθ, παριχκθςαν,
μεταποιικθκαν, διακινικθκαν ι εξιχκθςαν κατά το προθγοφμενο ζτοσ τα οποία αφοροφν τθ
φορολογικι αποκικθ όπου βρίςκεται κλιμάκιο υπαλλιλων κακϊσ δεν απαιτείται για τθν εν λόγω
αποκικθ θ κατάκεςθ εγγφθςθσ. Ωσ εκ τοφτου για τον προςδιοριςμό του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ εγγφθςθσ
εξετάηεται εάν ζχει εφαρμογι το άρκρο 9 τθσ εν λόγω απόφαςθσ, δθλαδι εάν το εν λόγω πρόςωπο
προβαίνει ςε αναλϊςεισ από τισ υπόλοιπεσ αποκικεσ και, εφόςον αυτό δεν ιςχφει, εφαρμόηεται το
άρκρο 12, δθλαδι το ποςό τθσ εγγφθςθσ υπολογίηεται επί του αναλογοφντοσ ΕΦΚ ςτα προϊόντα που
διακινικθκαν ι εξιχκθςαν, ακροίηοντασ τα επιμζρουσ ποςά των διακινιςεων όλων των φορολογικϊν
αποκθκϊν.
Β. Κακοριςμόσ φψουσ εγγφθςθσ αποκικευςθσ αικυλικισ αλκοόλθσ και αλκοολοφχων προϊόντων
I.Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τθν ανωτζρω ςχετικι εγκφκλιο *ςθμείο Β 11.α) αυτισ+ για τισ
φορολογικζσ αποκικεσ παραγωγισ αικυλικισ αλκοόλθσ και αλκοολοφχων προϊόντων το ποςό τθσ
απαιτοφμενθσ εγγφθςθσ προκφπτει με βάςθ το 4% του καταβλθκζντοσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ
ςυνολικό ποςό Ε.Φ.Κ. το οποίο ςυγκρίνεται με το ελάχιςτο όριο εγγφθςθσ το φψοσ του οποίου
υπολογίηεται κλιμακωτά με βάςθ τθν παραλθφκείςα ι και τθν παραχκείςα ποςότθτα για κάκε
κατθγορία προϊόντοσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ και ωσ εγγφθςθ λαμβάνεται το μεγαλφτερο από τα δφο
ποςά.
Ειδικότερα για τον υπολογιςμό του φψουσ τθσ εγγφθςθσ αποκικευςθσ ςτισ φορολογικζσ αποκικεσ
παραγωγισ αικυλικισ αλκοόλθσ και αλκοολοφχων προϊόντων:
α) υπολογίηεται το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 4% του Ε.Φ.Κ. που ζχει καταβλθκεί κατά το προθγοφμενο
ζτοσ,
β) υπολογίηεται το ελάχιςτο ποςό εγγφθςθσ το φψοσ του οποίου κακορίηεται με βάςθ τθν παραλθφκείςα
και τθν παραχκείςα ποςότθτα πρϊτων υλϊν,

γ) γίνεται ςφγκριςθ μεταξφ των δφο ωσ άνω ποςϊν και λαμβάνεται υπόψθ το μεγαλφτερο από αυτά.
Επιςθμαίνεται ότι για τον υπολογιςμό του ελάχιςτου ποςοφ εγγφθςθσ λαμβάνονται υπόψθ οι ποςότθτεσ
τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ αλλά και των αποςταγμάτων τισ οποίεσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ παρζλαβε ι
παριγαγε ι κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα παρζλαβε και παριγαγε ο παραγωγόσ/μεταποιθτισ.
Ακολουκοφν παραδείγματα:
α) αν ζνασ παραγωγόσ/μεταποιθτισ κατά το προθγοφμενο ζτοσ παρζλαβε αικυλικι αλκοόλθ ποςότθτασ
50.000 λίτρα άνυδρθσ αλκοόλθσ και παράλλθλα τθν ίδια χρονικι περίοδο παριγαγε ο ίδιοσ απόςταγμα
ποςότθτασ 50.000 λίτρα άνυδρθσ αλκοόλθσ (ςφνολο ποςότθτασ 100.000 λίτρα άνυδρθσ αλκοόλθσ) το
ελάχιςτο όριο εγγφθςθσ ανζρχεται ςε 140.000 ευρϊ. Στθν περίπτωςθ που κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα
ζχει καταβάλλει Ε.Φ.Κ. φψουσ 5.000.000 ευρϊ κα πρζπει να προςκομίςει εγγφθςθ φψουσ 200.000 ευρϊ
ποςό το οποίο αντιςτοιχεί ςτο 4% του καταβλθκζντοσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ Ε.Φ.Κ (5.000.000 € Χ
4%) και όχι 140.000 ευρϊ ποςό το οποίο αντιςτοιχεί ςτο ελάχιςτο όριο που ορίηεται για το κλιμάκιο
αυτό. Αντίκετα αν κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο ζχει καταβάλει φόρο φψουσ 2.500.000 ευρϊ κα πρζπει
να προςκομίςει εγγφθςθ φψουσ 140.000 ευρϊ ποςό το οποίο αντιςτοιχεί ςτο ελάχιςτο προβλεπόμενο
όριο και όχι το ποςό των 100.000 ευρϊ που αντιςτοιχεί ςτο 4% του καταβλθκζντοσ κατά το προθγοφμενο
ζτοσ Ε.Φ.Κ. (2.500.000€ Χ 4%).
β) αν ζνασ παραγωγόσ/μεταποιθτισ κατά το προθγοφμενο ζτοσ παρζλαβε ι παριγαγε ι και τα δφο
(παρζλαβε και παριγαγε) αικυλικι αλκοόλθ ι και απόςταγμα 130.000 λίτρα άνυδρθσ αλκοόλθσ το
ελάχιςτο όριο εγγφθςθσ ανζρχεται ςτο ανϊτατο προβλεπόμενο ελάχιςτο όριο των 180.000 ευρϊ. Στθν
περίπτωςθ που κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο ζχει καταβάλλει Ε.Φ.Κ. φψουσ 5.000.000 ευρϊ κα πρζπει
να προςκομίςει εγγφθςθ φψουσ 200.000 ευρϊ ποςό το οποίο αντιςτοιχεί ςτο 4% του καταβλθκζντοσ
φόρου (5.000.000 € Χ 4%) και όχι 180.000 ευρϊ ποςό το οποίο αντιςτοιχεί ςτο ανϊτατο προβλεπόμενο
ελάχιςτο όριο εγγφθςθσ που πρζπει να καταβλθκεί. Αντίκετα αν κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο ζχει
καταβάλει φόρο φψουσ 2.500.000 ευρϊ κα πρζπει να προςκομίςει εγγφθςθ φψουσ 180.000 ευρϊ ποςό
το οποίο αντιςτοιχεί ςτο ελάχιςτο προβλεπόμενο όριο (με βάςθ τισ ποςότθτεσ που παρζλαβε και
παριγαγε) και όχι το ποςό των 100.000 ευρϊ που αντιςτοιχεί ςτο 4% του καταβλθκζντοσ κατά το
προθγοφμενο ζτοσ Ε.Φ.Κ. (2.500.000€ Χ 4%).
II.Με το παράρτθμα ΛΛ τθσ ωσ άνω β) ςχετικισ εγκυκλίου Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. προσ διευκόλυνςθ των
τελωνειακϊν αρχϊν και των ςυναλλαςςομζνων καταγράφονται ςε πίνακεσ τα κακοριηόμενα, ανά
κατθγορία προϊόντοσ και επιτθδευματία, ποςοςτά εγγυιςεων αποκικευςθσ και διακίνθςθσ. Μετά τθν
κατάργθςθ του κετικοφ ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ. ςτα προϊόντα του άρκρου 90 του ν.2960/01 (ιτοι κραςί) με τισ
διατάξεισ του άρκρου 92 του ν.4583/2018 (Αϋ212) και τθν επιβολι από 1-01-2019 μθδενικοφ ςυντελεςτι
Ε.Φ.Κ. ςτα προϊόντα αυτά με το παράρτθμα I τθσ παροφςασ αποςτζλλονται εκ νζου οι πίνακεσ που
αφοροφν ςτα ποςοςτά των εγγυιςεων για τθν αικυλικι αλκοόλθ και τα αλκοολοφχα προϊόντα. Ρροσ
αποφυγι παρερμθνειϊν επιςθμαίνεται ότι θ τελευταία ςτιλθ του εν λόγω πίνακα αναφζρεται ςτο
ανϊτατο ελάχιςτο ποςό εγγφθςθσ το οποίο λαμβάνεται υπόψθ για τον προςδιοριςμό του φψουσ τθσ
εγγφθςθσ αποκικευςθσ που πρζπει να κατατεκεί.

2. Εγγυθτικζσ επιςτολζσ
Επιςθμαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 6 τθσ αρικ. ΔΕΦΚΦ 1116601ΕΞ2017/31-07-2017
απόφαςθσ, ςτο Ραράρτθμα ΛV τθσ ωσ άνω ΑΥΟ κακορίηεται ςυγκεκριμζνο υπόδειγμα εγγυθτικϊν
επιςτολϊν, οι οποίεσ πρζπει να κατατίκενται από τουσ εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ για τθν κάλυψθ κάκε
αξίωςθσ του Δθμοςίου για τθν καταβολι των αναλογοφντων ςτα προϊόντα φόρων, τα οποία είτε
παράγονται, μεταποιοφνται, κατζχονται, παραλαμβάνονται, αποςτζλλονται, εξάγονται ι προορίηονται
για εφοδιαςμό πλοίων ι αεροςκαφϊν υπό κακεςτϊσ αναςτολισ.
Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ κατατίκενται οι εγγυιςεισ των
εγκεκριμζνων αποκθκευτϊν, πάγιεσ ι μεμονωμζνεσ, να προβοφν ςε επανζλεγχο των κατατικζμενων
εγγυθτικϊν επιςτολϊν ωσ προσ τθ ςυμβατότθτά τουσ με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΛV κυρίωσ ωσ
προσ τθν κάλυψθ όλων των αξιϊςεων του Δθμοςίου. Σε περίπτωςθ που εκτιμάται από το περιεχόμενο
των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ότι δεν καλφπτονται επαρκϊσ οι απαιτιςεισ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τισ
προβλζψεισ του υποδείγματοσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, κα πρζπει να ενθμερϊςουν τουσ
εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ ϊςτε να προβοφν ςε αντικατάςταςθ αυτϊν ωσ προσ το λεκτικό τουσ για
ςκοποφσ διαςφάλιςθσ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου.
Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι καλφπτει, μεταξφ άλλων, και τθ διακίνθςθ
υποκειμζνων ςε Ε.Φ.Κ. προϊόντων από όλεσ τισ φορολογικζσ αποκικεσ του αποκθκευτι προσ όλουσ τουσ
προοριςμοφσ και όχι διακινιςεισ μόνο ςε ι από ςυγκεκριμζνεσ αποκικεσ.
Επιπλζον με τθν ευκαιρία τθσ παροφςασ, επιςθμαίνεται ότι ςτο εν λόγω υπόδειγμα εκ παραδρομισ δεν
είχε ςυμπεριλθφκεί θ λζξθ «Ε.Φ.Κ.» ςτο πρϊτο εδάφιο, το οποίο, όπωσ είναι ευνόθτο, κα πρζπει να
υφίςταται ςε όλεσ τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ.

3. Εγγυιςεισ διακίνθςθσ
Α. Γενικά
Επιπλζον αναφορικά με τισ εγγυιςεισ διακίνθςθσ υπενκυμίηονται τα ακόλουκα:
Σφμφωνα με τθ παρ. 6 του άρκρου 112 του ν.2960/01 υπεφκυνοσ για τθν παροχι εγγφθςθσ για τθν
κάλυψθ των κινδφνων διακίνθςθσ των προϊόντων Ε.Φ.Κ. υπό κακεςτϊσ αναςτολισ κακίςταται ο
εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του οποίου υπόκειται θ παροχι επαρκοφσ
εγγφθςθσ πριν από τθν αποςτολι θ οποία πρζπει να καλφπτει τουσ κινδφνουσ τθσ διακίνθςθσ ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14 τθσ ωσ άνω α) ςχετικισ ΑΥΟ.
Ωσ εκ τοφτου αποτελεί αποκλειςτικι ευκφνθ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ
του πεδίου «Εγγυιςεισ» κατά τθν καταχϊρθςθ του ςχετικοφ e-ΔΕ με το ςυνολικό ποςό Ε.Φ.Κ. που
αναλογεί ςτα διακινοφμενα προϊόντα με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ μείωςθσ τθσ εγγφθςθσ διακίνθςθσ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 14 τθσ ωσ άνω α) ςχετικισ ΑΥΟ. Θ μθ τιρθςθ των ωσ
άνω υποχρεϊςεων ςυνιςτά τελωνειακι παράβαςθ θ οποία επιςφρει τισ κυρϊςεισ του άρκρου 119 Α του
ν.2960/01.

Τα τελωνεία οφείλουν, κατά τισ αποςτολζσ προϊόντων Ε.Φ.Κ. υπό κακεςτϊσ αναςτολισ να προβαίνουν
ςε δειγματολθπτικοφσ εκ των υςτζρων ελζγχουσ, κατ’ ελάχιςτο ςε ποςοςτό 5%, ορκισ ςυμπλιρωςθσ
του πεδίου εγγφθςθσ του e-ΔΕ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, για τθν επαρκι κάλυψθ των κινδφνων τθσ
διακίνθςθσ και τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του δθμοςίου.
Β. Εγγυιςεισ διακίνθςθσ προϊόντων του άρκρου 90 του ν.2960/2001
Ππωσ ιδθ ζχει επιςθμανκεί με τθν γϋ ςχετικι διαταγι υπενκυμίηεται ότι μετά τθν κατάργθςθ του
κετικοφ ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ. ςτα προϊόντα του άρκρου 90 του ν.2960/01 (ιτοι κραςί) με τισ διατάξεισ του
άρκρου 92 του ν.4583/2018 (Αϋ212) και τθν επιβολι από 1-01-2019 μθδενικοφ ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ. ςτα
προϊόντα αυτά για τθ διακίνθςθ υπό κακεςτϊσ αναςτολισ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, τθν αποςτολι τουσ
ςε άλλα Κ-Μ τθσ ΕΕ ι τθν εξαγωγι τουσ προσ τρίτεσ χϊρεσ μζςω άλλων Κ-Μ εφαρμογι ζχουν οι
ρυκμίςεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 14 τθσ αρικ. ΔΕΦΚΦ 1116601ΕΞ2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο.
Ωσ εκ τοφτου για τθ διακίνθςθ των εν λόγω προϊόντων υπό κακεςτϊσ αναςτολισ ςτο εςωτερικό τθσ
χϊρασ, τθν αποςτολι τουσ ςε άλλα Κ-Μ τθσ ΕΕ ι τθν εξαγωγι τουσ προσ τρίτεσ χϊρεσ μζςω άλλων Κ-Μ
απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται, ςφμφωνα με τθν παρ.6α του άρκρου 14
τθσ ωσ άνω απόφαςθσ ςτο 3% τθσ τιμολογιακισ αξίασ των προϊόντων κάκε ςυγκεκριμζνθσ αποςτολι θ
οποία κατατίκεται ςτο τελωνείο ελζγχου και το ποςό αυτισ αναγράφεται ςτο πεδίο «Εγγυιςεισ» του
θλεκτρονικοφ διοικθτικοφ εγγράφου (e-ΔΕ). Σφμφωνα δε με τθν παράγραφο 6β του ίδιου άρκρου, αντί
τθσ εγγφθςθσ αυτισ μπορεί να παρζχεται πάγια εγγφθςθ το ποςοςτό τθσ οποίασ ορίηεται ςε 1% επί τθσ
τιμολογιακισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των προϊόντων που απεςτάλθςαν κατά το προθγοφμενο
ζτοσ ςτα λοιπά Κράτθ-Μζλθ τθσ Ε.Ε. ι εξιχκθςαν ςε τρίτεσ χϊρεσ μζςω άλλων Κρατϊν Μελϊν, με τθν
προχπόκεςθ ότι θ εγγφθςθ αυτι καλφπτει ςε κάκε περίπτωςθ το 3% τθσ τιμολογιακισ αξίασ των
αποςτολϊν των οποίων δεν ζχει αποδειχκεί θ περάτωςθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΑΔΕ
Γ.ΡΙΤΣΙΛΗΣ

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια
1. Αποδζκτεσ Ρίνακα Δϋ, εκτόσ του αρικ. 3 αυτοφ
2. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ (ΔΛ.Σ.ΤΕ.ΡΛ) τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ. (για ενθμζρωςθ τθσ Θλεκτρονικισ
Βιβλιοκικθσ), e-mail: siteadmin@aade.gr
3. Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΛ.ΕΡΛ.ΔΛ.), Υποδιεφκυνςθ Βϋ - Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογϊν
Τελωνείων τθσ Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ., (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal ICISnet) e-mail: secr_icis@aade.gr
Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ:
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
3. Συντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (Σ.Ε.Κ.)

4. Υπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
5. Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ – Κεςςαλονίκθσ
6. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
7. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων (Δ.Ο.Σ.)
8. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.
9. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ, Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
10. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι
Ρειραιϊσ 46 ΤΚ 18510 – Ρειραιάσ
11. Σφνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Ρετρελαιοειδϊν (ΣΕΕΡΕ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Μωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528, Λλίςια
12. Ελλθνικά Ρετρζλαια Α.Ε.
Γενικι Δ/νςθ Εφοδιαςμοφ & Εμπορίασ
Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ Ραραγωγισ – Τμιμα Ρροδιαγραφϊν και Σχζςεων με το Δθμόςιο Χειμάρασ 8Α, 15125
13. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
α) ΔΛΥΛΛΣΤΘΛΑ ΚΟΛΝΚΟΥ Α.Ε.
β) Θρϊδου Αττικοφ 12Α ,15 124 Μαροφςι.
14. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων - Εξαγωγζων(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Λουδοβίκου, 1, Τ.Κ. 185 31 Ρειραιάσ
15. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Τςαμαδοφ 38 – Τ.Κ. 18531 – Ρειραιάσ
16. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Κεςςαλονίκθσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Κουντουριϊτου 13 – Τ.Κ. 54626 - Κεςςαλονίκθ
17. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ – Ακθνϊν (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Ρ.Α.)
(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Τςαμαδοφ 38 – Τ.Κ. 18531 – Ρειραιάσ
18. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Μθτροπόλεωσ 12-14, ΤΚ 105 63 –Ακινα, e-mail: oee@oe-e.gr
19. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 – Ακινα, e-mail: keeuhcci@uhc.gr
20. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Ακαδθμίασ 7, ΤΚ 106 71-Ακινα ,e-mail: info@acc.gr
21. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Κεςςαλονίκθσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Τςιμιςκι 29, ΤΚ 54624, ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ, Fax: 370114 -370166, e-mail: root@ebeth.gr
22. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Αμερικισ 10 Τ.Κ. 10671 Ακινα
23. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Ρλ. Μοριχόβου 1 Τ.Κ. 54625 Κεςςαλονίκθ
24. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Κεςςαλίασ & Κεντρικισ Ελλάδοσ(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Ελ. Βενιηζλου 4, Βόλοσ 382 21
25. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Ξενοφϊντοσ 5, Τ.Κ. 105 57 Ακινα, e-mail:info@sev.org.gr
26. υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (.Α.Ε.)
27. ΓΣΕΒΕΕ
Αριςτοτζλουσ 46, Τ.Κ. 104 33 Ακινα, e-mail: info@gsevee.gr
28. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Καπνοβιομθχανιϊν (Σ.Ε.Κ.)
Ρανεπιςτθμίου 6 – Τ.Κ. 10671, Ακινα
29. Καπνοβιομθχανία «ΚΑΕΛΛΑ ΑΕ»
Οδόσ Ακθνϊν Τ.Κ.24 100 – Καλαμάτα
30. JT International Hellas AEBE
40,2 χλμ. Αττικισ Οδοφ – Σ.Ε.Α. Μεςογείων - Τ.Κ. 19002 – Ραιανία Αττικισ

31. Imperial Tobacco Hellas
Κλειςκζνουσ 300, Τ.Κ.15344 – Γζρακασ Αττικισ
32.British American Tobacco Hellas A.E.
Αγίου Κωμά 27, Τ.Κ 15124 – Μαροφςι Αττικισ
33. Καταςτιματα Αφορολογιτων Ειδϊν (Κ.Α.Ε.)
23ο χλμ. Ε.Ο. Ακθνϊν - Λαμίασ - Τ.Κ. 14565, ϋΑγιοσ Στζφανοσ
34. Καπνοβιομθχανία «ΡΑΡΑΣΤΑΤΟΣ ΑΒΕΣ»
Ιμεροσ Τόποσ, Κορορζμι - Τ.Κ. 19300, Αςπρόπυργοσ
35. Καπνοβιομθχανία «REAL TOBACCO CIGARETTES PRODUCTION S.A.»
26ο χλμ. Ρ.Ε.Ο Κεςςαλονίκθσ - Τ.Κ. 61100 – Κιλκίσ
36. Καπνοβιομθχανία ΣΕΚΑΡ Α.Ε.
6 χλμ Ε.Ο. Ξάνκθσ – Καβάλασ, Τ.Κ. 67100 – Ξάνκθ
37. «E.L. THE WOLFWAY TOBACCO LTD
Λυκοφργου 44 Τ.Κ. 12351, Αγία Βαρβάρα – Αιγάλεω Αττικισ
38. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων & Οιν/δϊν Ροτϊν (ΣΕΑΟΡ)
(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Χαλκοκονδφλθ 34, ΤΚ 163 46 – Θλιοφπολθ, e-mail: info@seaop.gr, seaop@hol.gr
39. Ζνωςθ Επιχειριςεων Αλκοολοφχων Ροτϊν (ΕΝ.Ε.Α.Ρ.) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Κρϊμνθσ 47, ΤΚ 164 52 – Αργυροφπολθ e-mail : sp@downtown.com.gr
40. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
Βαςιλζωσ Θρακλείου 8, ΤΚ 10682 e-mail: haci@otenet.gr
41. Σφνδεςμοσ Ελλθνικοφ Οίνου (ΣΕΟ)
Νίκθσ 34, Τ.Κ. 105 57 – Ακινα e-mail: seo@wine.org.gr
42. Ζνωςθ Οινοποιϊν Ελλάδασ
Αβζρωφ 14, Τ.Κ. 172 35 - Δάφνθ
43. Σφνδεςμοσ Οινοποιϊν Ελλάδασ
Αλκιβιάδου 24, Τ.Κ. 104 39 - Ακινα
44. Κεντρικι Συνεταιριςτικι Ζνωςθ Αμπελοοινικϊν Ρροϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ)
Λουίηθσ ιανκοφρ 73 , τ.κ. 115 23, Αμπελόκθποι e-mail: keosoe@otenet.gr
45. Εκνικι Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ Αμπζλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
Σεβαςτουπόλεωσ 89 , Τ.Κ. 115 26 Ακινα
46. Ζνωςθ Αποςταγματοποιϊν Αμπελοοινικϊν Ρροϊόντων Ελλάδοσ (ΕΝ.ΑΡ.Α.Ρ.Ε.)
Νίκθσ 50Α, 105 58 Ακινα, e-mail:info@georgopouloslaw.eu
47. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων
Κρατίνου 11, Ακινα 105 52
48. ΟΡΕΚΕΡΕ
α) Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι
β) Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων
Δομοκοφ 5, Τ.Κ. 104 45 Στακμόσ Λαρίςθσ
49. ΡΑΣΕΓΕΣ (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ)
Αρκαδίασ 26 & Μεςογείων, Τ.Κ. 115 26 Ακινα, e-mail:info@paseges.gr
50. ΓΕΣΑΣΕ (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ)
Λεωφόροσ Κθφιςίασ 16, Τ.Κ. 115 26 Ακινα, e-mail:info@gesase.gr
51. ΣΥΔΑΣΕ (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ)
Βερανηζρου 31, Ακινα, e-mail:sydase@otenet.gr
52. «ALCOVIN»
Νερατηιωτίςςθσ 21, ΤΚ 15124, Μαροφςι
53. «Β.Γ. Σπθλιόπουλοσ»
Ακτι Δυμαίων 87-89, Ράτρα (info@spiliopoulos.gr)
54. «DFH DRUKFARBEN»
3ο χλμ. Οινοφφτων-Αγ. Κωμά
55. Ελλθνικι Ζνωςθ Ηυκοποιϊν
Κθφιςοφ 102 , Τ.Κ. 122 41 Αιγάλεω
e-mail: info@ellinikienosizithopoion.gr
56. Σφνδεςμοσ Μικρϊν Ανεξάρτθτων Ηυκοποιείων Ελλάδασ (ΣΜΑΗΕ)
Λεωφ. Σπάτων 187, Τ.Κ. 153 51, Ραλλινθ

Γ. Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Δ/νςθσ Τελωνείων κα Ε.Φ.Κ.
3. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΓΔΘΛΕΔ)
4. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ
Δ/νςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν & Χθμικϊν Ρροϊόντων
6.ΔΛΕΡΛΔΛ/Β
7.ΔΛΕΡΛΔΛ/ΒϋΤμιμα Θϋ
8.(Δ.Α.Τ.Ε.), Υποδ/νςθ Τελωνειακϊν Εφαρμογϊν
9. Γενικι Δ/νςθ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
α) Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
β) Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων
γ) Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Κεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν
ε) Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΡΑ

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι
ΑΛΚΟΟΛΗ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
ΡΟΤΑ
ΡΑΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΡΟΙΗΣΗ &
ΡΑΑΛΑΒΗ ΡΟΣ ΕΜΡΟΙΑ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αικυλικι αλκοόλθ

Ροςοςτό επί
καταβλθκζντοσ
Ε.Φ.Κ.
προθγοφμενου
ζτουσ

4%

Ελάχιςτο όριο
(εγγφθςθ πάντα οικονομικι)

Ραραγωγι ι παραλαβι για επεξεργαςία ζωσ
10.000 λίτρα 14.000€

Ανϊτατο
Ελάχιςτο όριο
εγγφθςθσ

180.000€

με προςαφξθςθ 7.000€ ανά 5.000 επιπλζον λίτρα
Αλκοολοφχα Ροτά (εκτόσ από
ενδιάμεςα, κραςί και ποτά
παραςκευαηόμενα με
ηφμωςθ)

4%

Ραραγωγι ι παραλαβι για επεξεργαςία ζωσ
10.000 λίτρα 14.000€

180.000€

με προςαφξθςθ 7.000€ ανά 5.000 λίτρα

θ

Για επιχειριςεισ ςε 1 λειτουργία υπό κακεςτϊσ αναςτολισ απαιτείται εγγφθςθ 4% επί του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί ςτα
προϊόντα που κατά διλωςθ του επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ
αναςτολισ με ελάχιςτο όριο οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 70.000€
Ενδιάμεςα προϊόντα

4%

7.000€

----

θ

Για επιχειριςεισ ςε 1 λειτουργία υπό κακεςτϊσ αναςτολισ απαιτείται εγγφθςθ 4% επί του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί ςτα
προϊόντα που κατά διλωςθ του επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ
αναςτολισ με ελάχιςτο όριο οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 10.000€

Για τα προϊόντα ςτα οποία ο ςυντελεςτισ Ε.Φ.Κ.
είναι μθδζν (0) δεν απαιτείται θ παροχι τθν
προβλεπόμενων κατά περίπτωςθ εγγυιςεων
*παρ. Α3 του άρκρου 10 τθσ υπ’ αρικ. ΔΕΦΚΦ
1116601ΕΞ2017/31-07-2017 (2744 Βϋ)+

Κραςί

Ροτά παραςκευαηόμενα με
ηφμωςθ

4%

------

Ραραγωγι ζωσ 100.000 λίτρα τελικοφ προϊόντοσ
1000€

40.000€
με προςαφξθςθ 1.000€ ανά 100.000 επιπλζον
λίτρα
θ
Για επιχειριςεισ ςε 1 λειτουργία υπό κακεςτϊσ αναςτολισ απαιτείται εγγφθςθ 4% επί του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί ςτα
προϊόντα που κατά διλωςθ του επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ
αναςτολισ με ελάχιςτο όριο οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 3.000€

(εκτόσ από κραςί και μπφρα)

Είδθ διατροφισ

Χωρίσ ελάχιςτο όριο
----

Θ Εγγφθςθ πρζπει να καλφπτει τον ΕΦΚ που
αναλογεί ςτθν αικυλικι αλκοόλθ θ οποία
εξακολουκεί να τελεί υπό κακεςτϊσ αναςτολισ

----

Ροτά παραςκευαηόμενα με
ηφμωςθ του κωδικοφ Σ.Ο.
2206 (άρκρο 92 του
ν.2960/01) που
παραλαμβάνονται προσ
οξοποίθςθ

4%

Ραραγωγι ζωσ 100.000 λίτρα τελικοφ προϊόντοσ
1000€

20.000€

με προςαφξθςθ 1.000€ ανά 100.000 επιπλζον
λίτρα

θ

Για επιχειριςεισ ςε 1 λειτουργία απαιτείται εγγφθςθ 4% επί του ΕΦΚ που αναλογεί ςτα προϊόντα που κατά διλωςθ του
επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ αναςτολισ με ελάχιςτο όριο
οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 3.000€

Ζφκοσ

4%

Χωρίσ ανϊτατο
ελάχιςτο όριο

Χωρίσ ελάχιςτο όριο

θ

Για επιχειριςεισ ςε 1 λειτουργία απαιτείται εγγφθςθ 4% επί του ΕΦΚ που αναλογεί ςτα προϊόντα που κατά διλωςθ του
επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ αναςτολισ με ελάχιςτο όριο
οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 20.000€

ΑΛΚΟΟΛΗ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΡΟΤΑ
ΚΑΤΟΧΗ

Αικυλικι αλκοόλθ

Αλκοολοφχα Ροτά (εκτόσ από
ενδιάμεςα, κραςί και ποτά
παραςκευαηόμενα με ηφμωςθ)
Ενδιάμεςα προϊόντα

Κραςί

Ροτά παραςκευαηόμενα με ηφμωςθ
(εκτόσ από κραςί και μπφρα)
Ζφκοσ

Ροςοςτό επί καταβλθκζντοσ ΕΦΚ
προθγοφμενου ζτουσ

Ελάχιςτο όριο
(εγγφθςθ πάντα
οικονομικι)

15%
(7% οικονομικι και 8% άλλθσ μορφισ
εγγφθςθ)

470.000€
(μειϊνεται ςε
235.000€ εφόςον οι
χϊροι ςφραγίηονται
από τθν τελωνειακι
αρχι)

Ανϊτατο
ελάχιςτο
ποςό
εγγφθςθσ
----

15%
(7% οικονομικι και 8% άλλθσ μορφισ
εγγφθςθ)
15%
(7% οικονομικι και 8% άλλθσ μορφισ
εγγφθςθ)
Για τα προϊόντα ςτα οποία ο ςυντελεςτισ
Ε.Φ.Κ. είναι μθδζν (0) δεν απαιτείται θ
παροχι τθν προβλεπόμενων κατά
περίπτωςθ εγγυιςεων
*παρ. Α3 του άρκρου 10 τθσ υπ’ αρικ.
ΔΕΦΚΦ 1116601ΕΞ2017/31-07-2017
(2744 Βϋ)+
15%
(7% οικονομικι και 8% άλλθσ μορφισ
εγγφθςθ)

180.000€

----

35.000€

----

--------

----

5.000€

----

15%
47.000€
---(7% οικονομικι και 8% άλλθσ μορφισ
εγγφθςθ)
θ
Στθν περίπτωςθ επιχειριςεων ςε 1 λειτουργία υπό κακεςτϊσ αναςτολισ με αποκλειςτικι δραςτθριότθτα τθν κατοχι
(εμπορία) προϊόντων ΕΦΚ, ιςχφουν ανά κατθγορία τα ανωτζρω ελάχιςτα όρια εγγφθςθσ.

