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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

4 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2745

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη
λειτουργία αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 55, 56, 62, 63 και ιδίως της παραγράφου 2 αυτού, 64, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 και 119Α του Ν. 2960/2001 (Α΄
265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύουν,

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94 ) και ειδικότερα του άρθρου 7, της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της αριθµ. 30/005/648/26-9-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2406/ Β΄) «Διαδικασίες για την ογκοµέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαµενών αποθήκευσης
ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων», όπως ισχύει,

δ) της αριθµ. ΔΕΦΚ Α 5010479ΕΞ2014/30-4-2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1156/Β) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης
και ελέγχου ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής
αποταµίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συµµόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των µετρήσεων και ηλεκτρονικής
αποστολής δεδοµένων. Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, είδος και περιεχόµενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστηµα αυτό», όπως
τροποποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Φ Α 5025506 ΕΞ 2015/8-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2692/B΄).

ε) της αριθµ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων «Οργανισµός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

2. Την αριθµ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών», όπως
συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄της παρ.3 του άρθρου 41 του Ν.
4389/2016.

3. Την αριθµ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου «Επιλογή και διορισµός Γενικού Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών», σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του Ν.4389/2016.

4. Την ανάγκη αναθεώρησης της αριθµ. Φ.639/447/ 14-08-2002 Α.Υ.Ο.Ο. (Β΄ 1109) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε στόχο τον
εκσυγχρονισµό της κείµενης νοµοθεσίας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ευθυγράµµιση αυτών µε το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον
της τελωνειακής υπηρεσίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουµε:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι επιµέρους διαδικασίες αναφορικά µε τη σύσταση και
λειτουργία των φορολογικών αποθηκών προϊόντων υποκείµενων σε ΕΦΚ, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 2960/2001.

Ειδικότερα καθορίζονται:

1. Οι αρµόδιες αρχές για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, την ανάκληση - ακύρωση αυτής καθώς και για την εποπτεία και τον
έλεγχο ορθής λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης.

2. Τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία συνυποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο µε την αίτησή του καθώς και οι
διαδικασίες χορήγησης της άδειας φορολογικής αποθήκης.

3. Τα είδη φορολογικών αποθηκών, οι όροι και ο χρόνος αποθήκευσης των προϊόντων σε καθεστώς αναστο λής.

4. Οι όροι λειτουργίας και παρακολούθησης της φορολογικής αποθήκης και ο έλεγχος αυτής.

`Αρθρο 2

Αρμόδιες Αρχές για την έκδοση της άδειας και την εποπτεία της φορολογικής αποθήκης

1. Ως αρµόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας της φορολογικής αποθήκης, ορίζεται το τελωνείο στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου
βρίσκεται η αποθήκη.

2. Η άδεια αυτή δύναται να παρέχεται από άλλο τελωνείο, µετά από σχετική έγκριση της αρµόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων
και ΕΦΚ, κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών προς τούτο λόγων και αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές εισηγήσεις των εµπλεκοµένων
τελωνείων.

3. Ειδικά για τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, αρµόδια για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης είναι τα ακόλουθα τελωνεία:

α) Για το Νοµό Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, µε έδρα τον Πειραιά:

για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων το Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτηµάτων (ΤΕΣ) Πειραιά.

για τις φορολογικές αποθήκες αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, τις φορολογικές αποθήκες βιοµηχανοποιηµένων καπνών καθώς και
τις φορολογικές αποθήκες εφοδιαστών το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγής, ΕΦΚ και Εφοδίων Πειραιά.

β) Για το Νοµό Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

για τις φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων, αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και τις φορολογικές αποθήκες
βιοµηχανοποιηµένων καπνών το Γ΄ Τελωνείο ΕΦΚ.

για τις φορολογικές αποθήκες εφοδιαστών, το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών- Εξαγωγών.

4. Προκειµένου για φορολογικές αποθήκες οι οποίες είναι εγκατεστηµένες εντός χώρου Ελεύθερης Ζώνης, αρµόδιο για την έκδοση της άδειας
είναι το τελωνείο που είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της Ελεύθερης Ζώνης.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

`Αρθρο 3

Διαδικασία έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης

Α. Υποβολή αίτησης και προβλεπόµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης

1. Για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στο αρµόδιο τελωνείο ελέγχου, ηλεκτρονική αίτηση
µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, η οποία συµπληρώνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
υποδείγµατος του παραρτήµατος Ι της παρούσας.

2. Ο ενδιαφερόµενος µε την αίτησή του συνυποβάλλει στο αρµόδιο τελωνείο ελέγχου τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειµένου για τη
διενέργεια αυτοψίας του υπό έγκριση χώρου και τη χορήγηση της εν λόγω άδειας:

α) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόµιµη κατοχή ή /και χρήση του ακινήτου/χώρου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας, συµφωνητικό µίσθωσης,
παραχώρησης χρήσης ή άλλα δικαιολογητικά απόδειξης νόµιµης κατοχής ή/ και χρήσης.

β) Τοπογραφικό διάγραµµα - κάτοψη, θεωρηµένο από µηχανικό, όπου αποτυπώνεται το εµβαδόν του χώρου, ο αριθµός και η ακριβής εντός
του χώρου της αποθήκης θέση των δεξαµενών, εφόσον υφίστανται, και προσδιορίζεται ο χώρος της φορολογικής αποθήκης µε σαφή
οριοθέτηση, ιδίως στις περιπτώσεις συστέγασης ή συλλειτουργίας διαφορετικών δραστηριοτήτων της ίδιας

επιχείρησης.
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γ) Βεβαίωση-έγκριση της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι ο χώρος πληροί τους όρους σχετικά µε την πυρασφάλεια ή έγκριση της
οικείας µελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω αρχή. Σε περίπτωση που από την κείµενη νοµοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση σχετικής
βεβαίωσης-έγκρισης από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο υπεύθυνη δήλωση στην οποία
δηλώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από την χορήγηση σχετικής έγκρισης και έχουν ληφθεί τα προληπτικά µέτρα
πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.

δ) Αντίγραφο της έγκρισης χρήσης των δεξαµενών, όπου απαιτείται, η οποία εκδίδεται από το αρµόδιο τελωνείο σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία ή αναφορά του αριθµού έγκρισης επί της υποβληθείσας αίτησης.

3. Στην περίπτωση χορήγησης άδειας φορολογικής αποθήκης κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της παρούσας υποβάλλονται
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόµιµη χρήση των χώρων, ενώ παρέλκει η υποχρέωση υποβολής από τον
ενδιαφερόµενο των ως άνω δικαιολογητικών.

4. Στην περίπτωση αίτησης για έκδοση άδειας γενικής φορολογικής αποθήκης, όπως ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 της παρούσας, υποβάλλεται πέραν των αναφεροµένων δικαιολογητικών στην παράγραφο 2 της περ. Α του παρόντος άρ θρου,
υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία (ΑΦΜ, επωνυµία, ταχ. δ/νση) του/των φυσικού/ών ή νοµικού/ών
προσώπου/ων που κατέχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια εγκεκριµένου αποθηκευτή για χρήση της γενικής αποθήκης.

Β. Διαδικασία έκδοσης της άδειας φορολογικής αποθήκης

1. Το τελωνείο ελέγχου προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται µε την αίτηση της παραγράφου 1 της περ. Α του
παρόντος άρθρου, εφόσον λάβει σχετική ενηµέρωση από την αρµόδια για την έκδοση της άδειας του εγκεκριµένου αποθηκευτή Τελωνειακή
Αρχή, µε κάθε πρόσφορο µέσο, ότι ο ενδιαφερόµενος πληροί τους όρους και προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας εγκεκριµένου
αποθηκευτή.

2. Για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης συγκροτείται επιτροπή από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους, οι οποίοι
πραγµατοποιούν αυτοψία του χώρου.

Κατά τη διενέργεια αυτοψίας διενεργείται έλεγχος προκειµένου να διαπιστωθεί αν:

α) ο χώρος ταυτίζεται µε αυτόν που αποτυπώνεται στο προσκοµισθέν τοπογραφικό διάγραµµα-κάτοψη

β) η διαρρύθµιση του χώρου είναι κατάλληλη ώστε να είναι ευχερής ανά πάσα στιγµή ο φυσικός έλεγχος και ότι διατίθεται ο απαραίτητος
εξοπλισµός ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες µέτρησης και ελέγχου της ποσότητας των προϊόντων ανάλογα µε το είδος αυτών

γ) διατίθεται εντός των αποθηκών κατάλληλος και ασφαλής στεγασµένος χώρος για τη διενέργεια των κατά περίπτωση απαιτούµενων εργασιών
και διατυπώσεων των αρµόδιων τελωνειακών αρχών

δ) υπάρχει κατάλληλος και επαρκής φωτισµός σε όλα τα σηµεία του χώρου για να είναι ευχερής ο έλεγχος

ε) είναι επαρκή τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου

στ) υφίσταται η εγκατάσταση ολοκληρωµένων συστηµάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 63 του νόµου 2960/2001, όπως ισχύει.

3. Η αυτοψία του χώρου παρέλκει στην περίπτωση χορήγησης άδειας φορολογικής αποθήκης κατ΄ εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 9 της
παρούσας καθώς και στην περίπτωση επιτηδευµατιών που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος η οποία έχει εκδοθεί κατ΄ εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2969/2001, εφόσον από τη βεβαίωση της χηµικής υπηρεσίας προκύπτει ότι έχουν ελεγχθεί και πληρούνται τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 2 της περίπτωσης Β του παρόντος άρθρου.

4. Η επιτροπή κατά τη διενέργεια της αυτοψίας, εφόσον κριθεί απαραίτητο, υποδεικνύει τις αναγκαίες βελτιώσεις ή τροποποιήσεις.

5. Μετά τη λήψη οποιουδήποτε πρόσθετου αναγκαίου µέτρου που τυχόν υποδειχθεί από την προαναφερόµενη επιτροπή, συντάσσεται σχετική
έκθεση καταλληλότητας, στην οποία αναφέρονται η τοποθεσία που βρίσκεται η αποθήκη, το εµβαδόν και τα λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, τα
υπάρχοντα όργανα µέτρησης, η επάρκεια του φωτισµού καθώς και τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια του χώρου.

6. Μετά τον έλεγχο των προσκοµιζόµενων δικαιολογητικών και µε βάση την ως άνω σχετική έκθεση καταλληλότητας το αρµόδιο τελωνείο
ελέγχου προβαίνει στην έκδοση µέσω του πληροφοριακού συστήµατος τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet της άδειας
φορολογικής αποθήκης, η οποία εκτυπώνεται σε δύο (2) αντίτυπα, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας, από τα
οποία το Νο1 παραδίδεται στον συναλλασσόµενο και το Νο 2 παραµένει στην εκδούσα αρχή. Το τελωνείο ελέγχου ενηµερώνει άµεσα, µε
κάθε πρόσφορο µέσο, για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, την αρµόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας εγκεκριµένου
αποθηκευτή.

7. Η άδεια φορολογικής αποθήκης παραµένει σε κατάσταση αναµονής στο ICISnet και η αποθήκη δεν δύναται να λειτουργήσει µέχρι και την
έκδοση της άδειας του εγκεκριµένου αποθηκευτή.

`Αρθρο 4

Είδη Φορολογικών Αποθηκών
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1. Οι φορολογικές αποθήκες διακρίνονται σε:

α. Ατοµικές Αποθήκες, οι εγκαταστάσεις στις οποίες αποθηκεύονται προϊόντα ενός µόνο αποθηκευτή. Ως Ατοµικές Αποθήκες χαρακτηρίζονται
και οι εγκαταστά σεις στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια φορολογικής αποθήκης κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της παρούσας.

β. Γενικές Αποθήκες, οι εγκαταστάσεις ενός εγκεκριµένου αποθηκευτή στις οποίες αποθηκεύονται προϊόντα περισσότερων του ενός
εγκεκριµένων αποθηκευτών.

γ. Ειδικές αποθήκες,

α) Τα δεξαµενόπλοια σλέπια, µεγίστης χωρητικότητας µέχρι 2.500 κυβικά µέτρα (m3) εντός των οποίων αποθηκεύονται ενεργειακά προϊόντα.
Τα µέσα αυτά παραµένουν µόνιµα αγκυροβοληµένα σε λιµάνια και όρµους της επικράτειας και σε θέσεις που έχουν καθοριστεί από τις
Λιµενικές, Τελωνειακές και λοιπές συναρµόδιες Αρχές, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων. Δεν
επιτρέπεται η αποµάκρυνσή τους από τις παραπάνω θέσεις για οποιοδήποτε λόγο και η χρησιµοποίησή τους ως εφοδιαστικών µέσων ή ως
αποθηκών αποταµίευσης.

Κατ΄ εξαίρεση και µετά από προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής, επιτρέπεται η µετακίνησή τους από το αγκυροβόλιο τους
µόνο για παραλαβή υπό καθεστώς αναστολής ενεργειακών προϊόντων ή για τη διενέργεια εργασιών συντήρησης και επισκευής τους.

Επιτρέπεται επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το δικαιολογούν, τα δεξαµενόπλοια σλέπια που λειτουργούν ως
εφοδιαστικά-µεταφορικά, να χαρακτηρίζονται, µε έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ, ως ειδικές φορολογικές
αποθήκες για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, για συγκεκριµένο είδος καυσίµου και για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένου σκοπού.

β) Τα Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών, που βρίσκονται µέσα στους χώρους λιµένων ή αερολιµένων και τα οποία ανταποκρίνονται στους
όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας που τίθενται από το ειδικότερο νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύει.

`Αρθρο 5

Τροποποίηση , ανάκληση και ακύρωση άδειας φορολογικής αποθήκης

1. Η άδεια φορολογικής αποθήκης τροποποιείται εφόσον έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε ορισµένα στοιχεία βάσει των οποίων εκδόθηκε η
σχετική άδεια.

Ειδικότερα η άδεια τροποποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αλλαγής των στοιχείων του δικαιούχου

β) µεταβολής των προϊόντων στα οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση

γ) µεταβολής του είδους δραστηριότητας της φορολογικής αποθήκης, το οποίο συνδέεται µε την αλλαγή ή επέκταση της δραστηριότητας της
επιχείρησης

δ) αλλαγής του είδους της φορολογικής αποθήκης

ε) αλλαγής του διαχειριστή της φορολογικής αποθήκης

στ) επέκτασης ή συρρίκνωσης του αποθηκευτικού χώρου της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή αλλαγής του πλήθους των
δεξαµενών.

2. Η άδεια φορολογικής αποθήκης ακυρώνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίσθηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, άνευ των
οποίων δεν θα εκδίδετο.

3. Η άδεια ανακαλείται από την αρµόδια Αρχή που την εξέδωσε, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) µετά από αίτηµα του εγκεκριµένου αποθηκευτή β) στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας του εγκεκριµένου αποθηκευτή ή

γ) όταν διαπιστώνεται ότι εκλείπουν µερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίσθηκε η έκδοσή της. Στην περίπτωση αυτή, εάν κατά
τον έλεγχο διαπιστωθούν µεταβολές, από τις οποίες προκύπτει η µη τήρηση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια,
η αρµόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει καταρχάς σε σχετικές έγγραφες συστάσεις στις οποίες ο ενδιαφερόµενος οφείλει να συµµορφωθεί εντός
τριών µηνών από την κοινοποίησή τους. Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήµατος χωρίς τη συµµόρφωση του ενδιαφεροµένου
προς τις συστάσεις, η αρµόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει σε ανάκληση της άδειας φορολογικής αποθήκης.

4. Η ακύρωση της άδειας επιφέρει έννοµα αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία έκδοσής της, η δε ανάκληση από την εποµένη της κοινοποίησής
της.

5. Στην περίπτωση γενικής αποθήκης, η ακύρωση ή ανάκληση της άδειας χρήσης ενός αποθηκευτή-χρήστη της γενικής αποθήκης δεν
συνεπάγεται ακύρωση ή ανάκληση της άδειας γενικής αποθήκης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

`Αρθρο 6

Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο και την εποπτεία της Φορολογικής Αποθήκης

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης ασκούνται από το τελωνείο ελέγχου, το οποίο είναι αρµόδιο για την έκδοση της
άδειας σύστασης και λειτουργίας αυτής.

2. Επιτρέπεται σε φορολογική αποθήκη η εγκατάσταση κλιµακίου υπαλλήλων του αρµόδιου τελωνείου ελέγχου κατόπιν σχετικής έγκρισης της
Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.

Το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που επιθυµεί την εγκατάσταση κλιµακίου τελωνειακών υπαλλήλων στους χώρους που έχουν
χαρακτηριστεί ως φορολογική αποθήκη, υποβάλλει στο αρµόδιο τελωνείο ελέγχου, αίτηση, στην οποία αναφέρονται:

α) η αποθήκη ή οι αποθήκες για τις οποίες αιτείται την εγκατάσταση κλιµακίου τελωνειακών υπαλλήλων

β) η ποσότητα και το είδος των προϊόντων που παρήχθησαν, κατέχονταν ή παρελήφθησαν κατά το προηγούµενο έτος, προκειµένου για ήδη
λειτουργούσα επιχείρηση, ή των προϊόντων που κατά δήλωσή του θα παραχθούν, µεταποιηθούν ή παραληφθούν, εφόσον πρόκειται για νέα
επιχείρηση.

γ) τους δικαιολογητικούς λόγους για τους οποίους επιθυµεί την εγκατάσταση κλιµακίου υπαλλήλων.

Μετά την υποβολή της εν λόγω αίτησης και της σχετικής εισήγησης του αρµόδιου τελωνείου, η Γεν. Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. κατόπιν
συνεκτίµησης κριτηρίων αναγκαιότητας και σκοπιµότητας της εγκατάστασης κλιµακίου, δύναται να εγκρίνει την εγκατάσταση, σε φορολογική
αποθήκη, κλιµακίου υπαλλήλων του αρµόδιου τελωνείου ελέγχου.

`Αρθρο 7

Είσοδος - έξοδος προϊόντων από την φορολογική αποθήκη

Α. 1. Η είσοδος των προϊόντων στη φορολογική απο θήκη διενεργείται, κατά περίπτωση, µε την κάλυψη:

- Του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ) που προβλέπεται από τον ΚΑΝ. (ΕΚ) 684/2009,

- Του Δελτίου παραγωγής

- Της αίτησης επανεισαγωγής

- Της αίτησης µεταβολής

2. Στην περίπτωση εισόδου των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη µε την κάλυψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) ο
παραλήπτης ενηµερώνει άµεσα, γραπτά ή ηλεκτρονικά, το τελωνείο ελέγχου για την πραγµατική άφιξη και παραλαβή των προϊόντων, πριν την
υποβολή της αναφοράς παραλαβής, προκειµένου το τελευταίο, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, να προβεί σε έλεγχο επί των
εισερχοµένων στη φορολογική αποθήκη προϊόντων.

Στις περιπτώσεις που δεν διενεργηθεί έλεγχος από την τελωνειακή αρχή και κατά την παραλαβή διαπιστωθούν από τον παραλήπτη διαφορές
(επί έλαττον ή επί πλέον) µεταξύ των ποσοτήτων που αναγράφονται στο e-ΔΕ και στα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα αυτών που πράγµατι
εκφορτώθηκαν στη φορολογική αποθήκη, αυτός οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως εντός 24 ωρών το τελωνείο ελέγχου, προκειµένου αυτό να
διενεργήσει επαλήθευση για τη διαπίστωση των διαφορών.

Εάν το τελωνείο ελέγχου δεν ειδοποιηθεί εντός της τεθείσας προθεσµίας , από την άφιξη των προϊόντων, οι διαφορές αυτές δεν
αναγνωρίζονται και ο φόρος καθίσταται άµεσα απαιτητός, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 119Α του Ν.2960/2001.

Η ανωτέρω διαδικασία, µε τη χρήση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ), εφαρµόζεται και για τη διακίνηση προϊόντων υποκείµενων
σε Ε.Φ.Κ. στο εσωτερικό της χώρας.

3. Οι ποσότητες των εισερχοµένων στη φορολογική αποθήκη προϊόντων καταχωρούνται στο τηρούµενο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
του εγκεκριµένου αποθηκευτή, βιβλίο αποθήκης, κατ΄ είδος, άµεσα µε την υποβολή της αναφοράς παραλαβής, του Δελτίου Παραγωγής, της
αίτησης επανεισαγωγής ή της αίτησης µεταβολής.

Β. 1. Η έξοδος των προϊόντων από τη φορολογική απο θήκη, αν συνδυάζεται µε άµεση θέση σε ανάλωση, γίνε ται µε τη διαδικασία και τα
παραστατικά βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων, όπως κα θορίζονται στα άρθρα 109, 110 και 111 του Ν.2960/2001
και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις.

2. Στις λοιπές περιπτώσεις που η έξοδος δεν συνδυάζεται µε άµεση θέση σε ανάλωση, δηλαδή στις περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε
άλλο Κράτος-Μέλος ή σε φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας υποβάλλεται ηλεκτρονικό Διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ).

Στην εξαγωγή, υποβάλλεται e-ΔΕ σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις περί εξαγωγής παραστατικά, εκτός της περίπτωσης που
η φορολογική αποθήκη βρίσκεται εντός τελωνειακά ελεγχόµενου χώρου από όπου θα πραγµατοποιηθεί και η έξοδος των εµπορευµάτων από
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το έδαφος της Ένωσης, όπου δεν απαιτείται η υποβολή e-ΔΕ και η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη πραγµατοποιείται µε το παραστατικό
εξαγωγής.

Στις περιπτώσεις εφοδιασµού πλοίων και αεροσκαφών η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη πραγµατοποιείται µε το προβλεπόµενο,
σύµφωνα µε την ισχύουσα περί εφοδιασµού νοµοθεσία, παραστατικό. Ειδικά για τα ενωσιακά εµπορεύµατα που εξέρχονται από
εγκατεστηµένες στη χώρα µας φορολογικές αποθήκες µε σκοπό τον εφοδιασµό πλοίων που ελλιµενίζονται σε λιµάνι άλλου Κράτους -
Μέλους, υποβάλλεται από τον εγκεκριµένο αποθηκευτή e-ΔΕ και ΕΔΕ εξαγωγής.

3. Σε κάθε περίπτωση αποστολής προϊόντων µε την κάλυψη του ηλεκτρονικού Διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ), ο αποστολέας οφείλει να
ενηµερώσει το τελωνείο ελέγχου, γραπτά ή ηλεκτρονικά, για την πρόθεσή του να προβεί στην αποστολή προϊόντων ΕΦΚ προκειµένου να
διενεργηθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι πριν την υποβολή του e-ΔΕ και την έξοδο των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη.

4. Οι ποσότητες των εξερχοµένων από τη φορολογική αποθήκη προϊόντων καταχωρούνται άµεσα, µε την υποβολή των προβλεπόµενων κατά
περίπτωση παραστατικών - εγγράφων στο τηρούµενο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία του εγκεκριµένου αποθηκευτή, βιβλίο αποθήκης
κατ΄ είδος.

5. Μετά από προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής και µε την λήψη σχετικής οικονοµικής εγγύησης, επιτρέπεται η
προσωρινή έξοδος προϊόντων από την φορολογική αποθήκη για την τοποθέτηση επ΄αυτών διαφηµιστικού υλικού και η επανεισαγωγή τους σ΄
αυτή. Στην έγκριση αυτή ορίζεται η προθεσµία επανεισόδου των εν λόγω προϊόντων στη φορολογική αποθήκη που δεν πρέπει να ξεπερνά τον
ένα µήνα (1) από την ηµεροµηνία της προσωρινής εξόδου αυτών.

6. Επιτρέπεται η επιστροφή και εκ νέου αποθήκευση στη φορολογική αποθήκη προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, εφόσον ο Ε.Φ.Κ.
δεν έχει ακόµη καταβληθεί, µε την έκδοση των προβλεποµένων κατά περίπτωση, στο Ν.4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων,
συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις», λογιστικών στοιχείων και την επανακαταχώρισή τους στο Βιβλίο Αποθήκης.

Γ. Η χρεωπίστωση της φορολογικής αποθήκης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών

Υπηρεσιών ICISnet πραγµατοποιείται µε τα ως άνω καθοριζόµενα, στις παραγράφους Α1, Β1 και Β2 του παρόντος άρθρου, έγγραφα -
παραστατικά, µε τη χρήση κωδικών προϊόντων, οι οποίοι χορηγούνται από την αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και
Ε.Φ.Κ.

Δ. Για τα Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών η είσοδος, η έξοδος των υποκειµένων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων, ο τρόπος παρακολούθησης της
φορολογικής αποθήκης και οι συναφείς διαδικασίες, γίνονται βάσει των ειδικότερων σχετικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.

`Αρθρο 8

Χρόνος Αποθήκευσης

Η διάρκεια παραµονής των υποκειµένων σε ΕΦΚ προϊόντων, υπό καθεστώς αναστολής, σε φορολογική αποθήκη είναι απεριόριστη, εφόσον
δεν υφίσταται χρονικό όριο για το κατάλληλο της κατανάλωσής τους ή δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος ή
της δηµόσιας υγείας.

`Αρθρο 9

Συναποθήκευση προϊόντων

1. Με τη συνδροµή των προϋποθέσεων των προηγουµένων άρθρων και µε τον όρο της µη καταστρατήγησης των συµφερόντων του
Δηµοσίου και της µη δυσχέρειας των σχετικών ελέγχων, το αρµόδιο Τελωνείο δύναται να αναγνωρίσει ως φορολογική αποθήκη, χώρους
στους οποίους εναποτίθενται προϊόντα, που τελούν υπό τελωνειακό καθεστώς άλλο από εκείνο της ελεύθερης κυκλοφορίας.

2. Υπό τους ίδιους όρους παρέχεται η ευχέρεια στο αρµόδιο Τελωνείο, να επιτρέπει, µε εξαίρεση τα ενεργειακά προϊόντα, την εναπόθεση σε
φορολογική αποθήκη και άλλων προϊόντων που δεν υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα θα πρέπει
να αποθηκεύονται µε διακριτό τρόπο, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η παρακολούθηση της αποθήκης από το αρµόδιο τελωνείο.

3. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης άλλου εγκεκριµένου αποθηκευτή σε εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ήδη
αναγνωριστεί και λειτουργούν ως φορολογική αποθήκη µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, σχετική εισήγηση του αρµόδιου τελωνείου και
ύστερα από έγκριση της αρµόδιας Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.

4. Επιτρέπονται περιπτώσεις συναποθήκευσης προϊόντων υποκειµένων σε Ε.Φ.Κ. και προϊόντων υποκειµένων σε φόρο κατανάλωσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, µετά από σχετική εισήγηση της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής και ύστερα από
έγκριση της αρµόδιας Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. Στην περίπτωση αυτή τα
προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται µε διακριτό τρόπο, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η παρακολούθηση της αποθήκης από το
αρµόδιο τελωνείο.

5. Επιτρέπονται περιπτώσεις συναποθήκευσης προϊόντων που δεν καλύπτονται από τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, µετά
από σχετική εισήγηση της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής και ύστερα από έγκριση της αρµόδιας Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής
Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε..
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`Αρθρο 10

Έλεγχος Φορολογικής αποθήκης - Κυρώσεις

1. Το αρµόδιο για τον έλεγχο και την εποπτεία της φορολογικής αποθήκης τελωνείο πραγµατοποιεί έκτακτο φυσικό - λογιστικό έλεγχο,
τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, ο οποίος δύναται να είναι καθολικός ή δειγµατοληπτικός και αποσκοπεί στη διαπίστωση της ορθής τήρησης
της λογιστικής αποθήκης, λαµβάνοντας υπόψη τα τηρούµενα από τον αποθηκευτή βιβλία αλλά και τα στοιχεία του Πληροφοριακού
Συστήµατος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, αλλά και στην επιβεβαίωση των αποθηκευµένων προϊόντων. Επιπλέον,
συνδυαστικά µε τη διενέργεια του ως άνω εκτάκτου ελέγχου, ελέγχονται άπαξ ετησίως οι εγκαταστάσεις της φορολογικής αποθήκης για τη
διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων επί των οποίων βασίστηκε η έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης. Σε κάθε
περίπτωση, εντός τριετίας διενεργείται καθολικός φυσικός - λογιστικός έλεγχος.

2. Η διενέργεια των ελέγχων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πραγµατοποιείται από επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο
τουλάχιστον τελωνειακούς υπαλλήλους. Στις περιπτώσεις που συντρέχει δικαιολογητικός λόγος δύναται να ζητηθεί η συνδροµή της αρµόδιας
χηµικής υπηρεσίας.

3. Μετά την πραγµατοποίηση του ελέγχου, συντάσσε ται σχετική έκθεση ελέγχου µε τα αποτελέσµατα αυτού, η οποία υπογράφεται από τους
υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και τον διαχειριστή της αποθήκης ή άλλο πρόσωπο ορισµένο από τον κάτοχο αδείας φορολογικής
αποθήκης, το οποίο παρίσταται στον σχετικό έλεγχο. Η έκθεση ελέγχου και τα αποτελέσµατα αυτής εγκρίνονται από τον προϊστάµενο του
τελωνείου ελέγχου και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστηµα.

4. Στην περίπτωση που από τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων διαπιστωθούν παρατυπίες, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 119Α του
Ν.2960/2001.

`Αρθρο 11

Μεταβατικές-καταργούμενες διατάξεις

1. Αιτήσεις για έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. πρωτ. Φ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ όπως ισχύει.

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας αυτής στο
Πληροφοριακό Σύστηµα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

3. Οι αναφορές του υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου στην καταργούµενη απόφαση λογίζονται πλέον ως αναφορές στην παρούσα
απόφαση.

4. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθµ. Φ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟΟ, όπως ισχύει.

`Αρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 7 Αυγούστου 2017.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


