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 θ) Η με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΑ 1051415 ΕΞ2018/28.03.2018 Εγκύκλιος ΑΑΔΕ 

 ι) Η με αρ. πρωτ. Ε.2024/21.02.2020 Εγκύκλιος ΑΑΔΕ 

 

 

Με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη 

θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L58), όπως 

ενσωματώθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο (ν.2960/2001) με τις διατάξεις του Μέρους Α΄του ν.  

4955/2022 (Α΄139) καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών κανονισμών για την 

εφαρμογή τους [2022/1636 & 2022/1637 (L 247), 2022/2449 (L 320), 2022/2573 (L 334), 

2020/261 (L 58), 2021/774 (L 167), 2023/246 (L 34)], προβλέπεται ότι οι διακινήσεις 

υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος 

ενός κράτους μέλους και διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους προκειμένου να 

παραδοθούν σε αυτό για εμπορικούς σκοπούς, πραγματοποιείται με τη χρήση του 

μηχανοργανωμένου συστήματος (Excise Movement and Control System-EMCS) και υπό την 

κάλυψη του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου (e-ΑΔΕ). 
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Κατόπιν τούτου από 13/02/2023 τίθεται σε εφαρμογή, σε ενωσιακό επίπεδο, η λειτουργία της 

Φάσης 4.0 του EMCS η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και τα μηνύματα (IE815, IE801, 

IE818) για την ηλεκτρονική παρακολούθηση της διακίνησης των υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων 

που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται προς το έδαφος 

άλλου κράτους μέλους προκειμένου να παραδοθούν εκεί για εμπορικούς σκοπούς.  

Ωστόσο, η Ελλάδα, η Βόρειος Ιρλανδία και η Ολλανδία, έχουν ενημερώσει την Ε.Επιτροπή και τα 

άλλα κ-μ ότι δεν δύνανται να θέσουν σε παραγωγική λειτουργία, από 13/2/2023 τη λειτουργία 

της Φάσης 4.0 του EMCS και ειδικότερα όσον αφορά τη διακίνηση των φορολογημένων 

προϊόντων ΕΦΚ. Συνεπώς μέχρι τη θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία της Φάσης 4.0 του 

EMCS στη χώρα μας, για την αποστολή προϊόντων ΕΦΚ που έχουν τεθεί σε ανάλωση στην Ελλάδα 

προς άλλο κράτος μέλος καθώς και για την παραλαβή στην Ελλάδα προϊόντων ΕΦΚ που έχουν 

τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να παραδοθούν για εμπορικούς σκοπούς, 

θα ακολουθείται η διαδικασία του Παραρτήματος. 

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 4.0 ΤΟΥ EMCS 

 

Με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Φάσης 4.0 του EMCS από 13.02.2023, επέρχονται 

ορισμένες αλλαγές στα μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω του μηχανοργανωμένου 

συστήματος (EMCS) για τη διακίνηση προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία είτε 

τελούν υπό καθεστώς αναστολής, είτε έχουν τεθεί σε ανάλωση.  

Δεδομένου  ότι στη χώρα μας, δεν έχει υλοποιηθεί, προς το παρόν, η λειτουργία της Φάσης 4.0 

του EMCS, για την ανταλλαγή των μηνυμάτων του EMCS με τις χώρες που έχουν υλοποιήσει την 

εν λόγω λειτουργία, χρησιμοποιείται μετατροπέας μηνυμάτων : 

- από τη Φάση 3.4 στη Φάση 4.0 για την αποστολή μηνυμάτων αναφορικά με προϊόντα 

υποκείμενα σε ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής 

- από τη Φάση 4.0 στη Φάση 3.4 για την παραλαβή μηνυμάτων αναφορικά με προϊόντα 

υποκείμενα σε ΕΦΚ τα οποία είτε τελούν υπό καθεστώς αναστολής είτε έχουν τεθεί σε 

ανάλωση.  

Συνεπώς όσον αφορά την αποστολή και παραλαβή προϊόντων υποκειμένων σε ΕΦΚ υπό 

καθεστώς αναστολής, τα μηνυμάτα του EMCS θα υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που 

έχουν δοθεί στις σχετικές της παρούσης ΕΔΥΟ.  

Αναφορικά με την αποστολή προϊόντων υποκειμένων σε ΕΦΚ τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση 

στη χώρα μας, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα της παρούσας 

αναφορικά με τη χρήση του εναλλακτικού συνοδευτικού εγγράφου (Fallback documents). Όσον 

αφορά στην παραλαβή προϊόντων υποκειμένων σε ΕΦΚ τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε 

άλλο κράτος μέλος που έχει υλοποίησει τη λειτουργία της Φάσης 4.0 του EMCS, θα 

παραλαμβάνονται τα μηνύματα που υποβάλλονται από το κ-μ του αποστολέα, θα μετατρέπονται 

σε μηνύματα της Φάσης 3.4 που υποστηρίζεται από τη χώρα μας και θα δύναται να ανακτώνται 

από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές προκειμένου για την ενημέρωση των παραληπτών της 

χώρας μας (πιστοποιημένοι παραλήπτες και περιστασιακά πιστοποιημένοι παραλήπτες). 
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Επιπλέον σημειώνεται ότι η υποβολή του μηνύματος της αναφοράς παραλαβής (ΙΕ818) για τις 

εν λόγω διακινήσεις, θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, μέσω του 

συστήματος EMCS.  

Συνεπώς, πέραν της υλοποίησης της δυνατότητας παραλαβής μηνυμάτων στο EMCS για τα 

υποκείμενα σε ΕΦΚ προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος, τα διαλαμβάνομενα 

στο κάτωθι σημείο «Α. Μηνύματα EMCS αναφορικά με τη διακίνηση υποκείμενων σε ΕΦΚ 

προϊόντων», θα εφαρμόζονται στη χώρα μας όταν θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία η 

Φάση 4.0 του EMCS.  

  

Α. Μηνύματα EMCS αναφορικά με τη διακίνηση υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων  

α. Σχέδιο e-ΔΕ/σχέδιο e-ΑΔΕ (IE815) και e-ΔΕ/e-ΑΔΕ (IE801) 

1. Δεδομένου ότι από 13.2.2023 τίθεται σε εφαρμογή η παρακολούθηση της διακίνησης 

υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κμ και 

διακινούνται προς το έδαφος άλλου κμ προκειμένου να παραδοθούν εκεί για εμπορικούς 

σκοπούς, τα μηνύματα ΙΕ815 (σχέδιο e-ΔΕ) και ΙΕ801 ( e-ΔΕ) που ως τώρα χρησιμοποιούνταν 

για διακινήσεις υποκείμενων σε ΕΦΚ προϊόντων σε καθεστώς αναστολής, στο εξής θα 

χρησιμοποιούνται και για τις ως άνω διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ που έχουν 

τεθεί σε ανάλωση.Ειδικότερα με το μήνυμα ΙΕ815 θα υποβάλλεται και το σχέδιο ηλεκτρονικού 

Απλουστευμένου Διοικητικού Εγγράφου (e-ΑΔΕ), το οποίο μετά τους αυτόματους ελέγχους και 

την επικύρωσή του από το σύστημα θα λαμβάνει διοικητικό κωδικό αναφοράς (ARC) και θα 

υποβάλλεται αυτόματα το ηλεκτρονικό Απλουστευμένο Διοικητικό Έγγραφο (e-ΑΔΕ ΙΕ801).   

Εν προκειμένω, το αν η διακίνηση αφορά υποκείμενα σε ΕΦΚ προϊόντα σε καθεστώς αναστολής 

(e-ΔΕ) ή προϊόντα ΕΦΚ που έχουν τεθεί σε ανάλωση (e-ΑΔΕ) θα δηλώνεται στο πεδίο «Είδος 

μηνύματος»1 του σχεδίου e-ΔΕ/ e-ΑΔΕ, το οποίο θα συμπληρώνεται με τις τιμές 1, 2 και 3, ως 

ακολούθως: 

1 Συνήθης υποβολή (χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις διακίνησης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής 

του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εκτός εάν η υποβολή αφορά εξαγωγή με διαδικασία εκτελωνισμού στον 

οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο), 

2 Υποβολή για εξαγωγή με διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο για διακινήσεις 

προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 

3 Υποβολή για καταβεβλημένο ειδικό φόρο κατανάλωσης (χρησιμοποιείται για διακινήσεις προϊόντων που 

έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση). 

 

2. Επιπλέον, στην ομάδα στοιχείων 1 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και στο πεδίο α) «κωδικός τύπου προορισμού» συμπληρώνεται ο προορισμός της 

διακίνησης, ο οποίος πλέον μπορεί να πάρει – πέραν των τιμών 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 8, που ίσχυαν 

ως τώρα – και τις τιμές 9, 10 και 11, ως ακολούθως: 

1 Φορολογική αποθήκη [άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262] 

2 Εγγεγραμμένος παραλήπτης [άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262] 

3 Προσωρινά εγγεγραμμένος παραλήπτης [άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 18 

παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262] 

4 Άμεση παράδοση [άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262] 

5 Απαλλασσόμενος παραλήπτης [άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262] 

6 Εξαγωγή [άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία iii) και v) της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262] 

                                    
1 Πίνακας 1 του Παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 της Επιτροπής 
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8 Άγνωστος προορισμός [άγνωστος παραλήπτης· άρθρο 22 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262] 

9 Προορισμός — Πιστοποιημένος παραλήπτης [άρθρο 33 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262] 

10 Προορισμός — Προσωρινά πιστοποιημένος παραλήπτης [άρθρο 33 παράγραφος 1 και άρθρο 35 

παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262] 

11 Προορισμός — Επιστροφή στον τόπο αποστολής του αποστολέα 

 

Επισημαίνεται ότι οι τιμές 9, 10 και 11, όπως περιγράφονται ανωτέρω, χρησιμοποιούνται και σε 

άλλα πεδία των μηνυμάτων (ΙΕ815) και (ΙΕ801), όπου γίνεται παραπομπή στον ‘κωδικό τύπου 

προορισμού’. 

3. Η δομή του Διοικητικού Κωδικού Αναφοράς (Administrative Reference Code - ARC)2, που 

αποδίδεται αυτόματα στο σχετικό πεδίο του μηνύματος (ΙΕ801)3, συνίσταται πλέον σε πέντε (5) 

πεδία έναντι τεσσάρων (4) που υπήρχαν ως τώρα. Εν προκειμένω, προστίθεται το πεδίο 4 «τύπος 

διακίνησης» που υποδηλώνει αν πρόκειται για διακίνηση προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση 

(τιμή «Ρ») ή για διακίνηση προϊόντων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής (κάθε άλλη τιμή). 

Αναλυτικά, η δομή του διοικητικού κωδικού αναφοράς έχει ως εξής: 

Πεδίο Περιεχόμενο Τύπος πεδίου Παράδειγμα 

1 Έτος Αριθμητικό (2 ψηφία) 05 

2 Κωδικός του κράτους μέλους στο 

οποίο υποβλήθηκε αρχικά το e-AD/e-

SAD 

Αλφαβητικό (2 ψηφία) ES 

3 Μοναδικός κωδικός που παρέχεται 

σε εθνικό επίπεδο 

Αλφαριθμητικό (15 ψηφία: 

αριθμοί και κεφαλαία γράμματα) 

7R19YTE17UIC8J4 

4 Τύπος διακίνησης Αλφαριθμητικό (1 ψηφίο) P 

5 Ψηφίο ελέγχου Αριθμητικό (1 ψηφίο) 9 

 

Το πεδίο 1 είναι τα τελευταία δύο ψηφία του έτους επίσημης αποδοχής της διακίνησης 

Το πεδίο 2 είναι ο κωδικός χώρας, όπως αυτός καθορίζεται στην ονοματολογία των χωρών και 

εδαφών για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με το διεθνές εμπόριο αγαθών (EL για την 

Ελλάδα). 

Το πεδίο 3 πρέπει να συμπληρώνεται με ένα μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης ανά διακίνηση 

EMCS. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το πεδίο αυτό, 

ωστόσο κάθε διακίνηση EMCS πρέπει να φέρει μοναδικό αριθμό. 

Στη χώρα μας τα έξι (6) πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός του τελωνείου με δύο μηδενικά στην αρχή, 

ενώ τα επόμενα εννέα (9) ψηφία αντιστοιχούν στην αύξουσα αρίθμηση (σχετική η ανωτέρω(β) 

ΕΔΥΟ). 

Στο πεδίο 4 αναγράφεται το στοιχείο ταυτοποίησης του τύπου διακίνησης. Η τιμή είναι «P» για 

διακίνηση προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση και κάθε άλλη τιμή για διακίνηση 

προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής 

Το πεδίο 5 περιέχει το ψηφίο ελέγχου για ολόκληρο τον ARC, χάρη στο οποίο διευκολύνεται η 

διαπίστωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή του ARC. 

                                    
2 Πίνακας 2 του Παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 της Επιτροπής 
3 Πεδίο 1.δ του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 της 

Επιτροπής 
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Σχηματικά, ο διοικητικός κωδικός αναφοράς (ARC) στην Ελλάδα δομείται ως εξής (παράδειγμα): 

2 3 E L 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 P 4 

 

4. Στην ομάδα στοιχείων 9 e-AD/e-SAD και στο πεδίο δ) «Κωδικός τύπου προέλευσης» 

συμπληρώνεται η προέλευση της διακίνησης, που πλέον μπορεί να πάρει – πέραν των τιμών 1 

και 2, που ίσχυαν ως τώρα – και την τιμή 3, ως ακολούθως: 

1 Προέλευση — Φορολογική αποθήκη [στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 

στοιχείο α) της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262], 

2 Προέλευση — Εισαγωγή [στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 

οδηγίας (ΕΕ) 2020/262], 

3 Προέλευση — Καταβληθείς ειδικός φόρος κατανάλωσης [στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 33 

παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262]. 

 

5. Στην ομάδα στοιχείων 174 «e-AD/e-SAD Σύνολο δεδομένων ανά προϊόν» προστίθενται 

προαιρετικά πεδία κ) «Περίοδος ωρίμασης ή παλαίωσης των προϊόντων» και κα) «Περίοδος 

ωρίμασης ή παλαίωσης των προϊόντων_LNG», που αφορούν τα αλκοολούχα ποτά. Συγκεκριμένα, 

το πεδίο κ) δύναται να συμπληρωθεί με την περίοδο ωρίμανσης ή παλαίωσης που αντιστοιχεί σε 

εκείνη που αναφέρεται στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανσή τους, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787.5 

6. Στον κατάλογο προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (πίνακας 10 

Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2022/1636) προστίθεται κωδικός S600 για την «πλήρως 

μετουσιωμένη αλκοόλη, που υπάγεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ6, δηλαδή αλκοόλη 

που έχει μετουσιωθεί και πληροί τις προϋποθέσεις για να τύχει της απαλλαγής που προβλέπεται 

στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας». Σημειώνεται ότι ο εν λόγω 

κωδικός έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση συμπλήρωσης του e-ΑΔΕ το οποίο, σύμφωνα με 

το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, χρησιμοποιείται για τη 

διακίνηση μεταξύ κ-μ της πλήρως μετουσιωμένης αλκοόλης. 

7. Πεδίο 17.ιβ «Προσδιορισμός προέλευσης»: Υφίστανται διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη 

συμπλήρωση του πεδίου αυτού το οποίο χρησιμοποιείται στην περίπτωση αποστολής 

αλκοολούχων ποτών και ειδικότερα χρησιμοποιείται: α) για την πιστοποίηση ορισμένων 

κατηγοριών οίνων (ΠΟΠ και ΠΓΕ) και ορισμένων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών και β) για την 

πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοουλούχων, 

                                    
4 Πίνακας 1 του Παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 της Επιτροπής 
5 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τον 

ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών 

των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών 

ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής 

προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 (L 130)._ 
6 Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών 

φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (L 316) 

Αύξων αριθμός διακίνησης 4. Τύπος 
διακίνησης 

2. 
Κωδικός 

χώρας 

1. Έτος 

έναρξης της 

διακίνησης 

5. Ψηφίο 
ελέγχου 

3. Μοναδικός κωδικός ανά 

χώρα 

Κωδικός τελωνείου 
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σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 2021/22667 όταν υπάρχει η πρόθεση να διεκδικηθεί ο μειωμένος 

συντελεστής ΕΦΚ στο κ-μ προορισμού. 

8. Πεδίο 17.ιδ «Μέγεθος παραγωγού»: Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται στην περίπτωση αποστολής 

αλκοολούχων ποτών από αυτοπιστοποιημένους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς όταν 

υπάρχει η πρόθεση να διεκδικηθεί ο μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ στο κ-μ προορισμού. Η 

αυτοπιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών για την αποστολή αλκοολούχων ποτών 

από το εσωτερικο της χώρας προς τα άλλα κ-μ πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 

Α.1176/9-12-2022 Α.Υ.Ο. (Β΄6365). Στο εν λόγω πεδίο αναγράφεται η ετήσια παραγωγή του 

ανεξάρτητου μικρού παραγωγού, σε εκατόλιτρα, εκτός από την περίπτωση διακίνησης 

αιθυλικής αλκοόλης από ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο που η ετήσια παραγωγή αναγράφεται 

σε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης.  

9. Κατά τη συμπλήρωση του πεδίου 17.ιστ «Εμπορική περιγραφή»8, για κάθε αλκοολούχο ποτό, 

η εμπορική περιγραφή περιλαμβάνει τη νόμιμη ονομασία του σύμφωνα με το άρθρο 10 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2019/787. 

10. Η μέγιστη διάρκεια μεταφοράς ανά κωδικό μέσου μεταφοράς9 παραμένει αμετάβλητη σε 

σχέση με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 684/2009, που παύει να ισχύει από 13.2.2023, ωστόσο 

για τις διακινήσεις προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση (e-ΑΔΕ), προστίθενται άλλες 30 

ημέρες στη μέγιστη διάρκεια μεταφοράς. 

11. Με την ως άνω (ι) σχετική εγκύκλιο ΑΑΔΕ αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 

3.4 του EMCS ορίζεται ότι κατά την υποβολή ή διαίρεση ενός e-ΔΕ, σε περίπτωση που τα 

υποκείμενα σε ΕΦΚ προϊόντα έχουν καταχωρηθεί σε περισσότερες από μία εγγραφές (στίχους) 

αλλά περιλαμβάνονται στην ίδια συσκευασία, τότε στην πρώτη εγγραφή (στίχο) του e-ΔΕ 

δηλώνεται ο πραγματικός αριθμός δεμάτων, ενώ στις υπόλοιπες εγγραφές (στίχους) δηλώνεται 

μηδενικός αριθμός δεμάτων. Παράλληλα, με την εν λόγω φάση εισήχθηκε νέο πεδίο «Σημεία και 

αριθμοί» στην ομάδα στοιχείων 17.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ των μηνυμάτων ΙΕ801 ( e-ΔΕ), ΙΕ815 (σχέδιο 

e-ΔΕ), έτσι ώστε στην περίπτωση που ο «αριθμός δεμάτων» ορίζεται σε «0», θα πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον ένα ΔΕΜΑ με τα ίδια «Σημεία και αριθμούς» και «Αριθμό δεμάτων» με τιμή 

μεγαλύτερη από «0». 

Με τη Φάση 4.0 του EMCS εισάγονται οι απαραίτητες τεχνικές μετατροπές, προκειμένου να 

διασφαλίζεται ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα ΔΕΜΑ (που ανήκει είτε στο ίδιο <Σύνολο δεδομένων 

ανά προϊόν e-ΔΕ> είτε σε άλλο < Σύνολο δεδομένων ανά προϊόν e-ΔΕ > με τα ίδια «Σημεία και 

αριθμούς» και «Αριθμό δεμάτων» με τιμή μεγαλύτερη από «0». 

12. Τέλος, προστίθεται πίνακας 13 στο Παράρτημα ΙΙ του  του Καν. (ΕΕ) 2022/1636 στον οποίο 

απαριθμούνται τα κμ τα οποία έχουν καθορίσει διάρθρωση του συντελεστή ή των συντελεστών 

για την μπίρα βάσει βαθμών Plato. 

                                    
7 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2266 της 17ης Δεκεμβρίου 2021 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της 

οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών 

παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης (L 455) 
8 Πίνακας 1 του Παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 της Επιτροπής 
9 Πίνακας 12 του Παραρτήματος ΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 της Επιτροπής 
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Επισημαίνεται ότι κατά τη συμπλήρωση και υποβολή του e-ΔΕ και του e-ΑΔΕ (ΙΕ801) απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλούμενων στοιχείων, 

δεδομένου ότι το σχετικό μήνυμα δεν επιδέχεται καμία διόρθωση μετά την επικύρωσή του. 

β. Ακύρωση e-ΔΕ (IE810) 

Επισημαίνεται ότι το μήνυμα ακύρωσης (ΙΕ810) ισχύει μόνο για το e-ΔΕ και όχι για το e-ΑΔΕ. 

γ. Αλλαγή προορισμού (IE813) 

1. Κατά την υποβολή μηνύματος αλλαγής προορισμού (ΙΕ813) στην ομάδα στοιχείων 3 «ΝΕΟΣ 

Προορισμός»10 και στο πεδίο α) «κωδικός τύπου προορισμού» συμπληρώνεται ο νέος 

προορισμός της διακίνησης, ο οποίος πλέον μπορεί να πάρει – πέραν των τιμών 1, 2, 3, 4 και 6, 

που ίσχυαν ως τώρα – και τις τιμές 9, 10 και 11, ως ακολούθως: 

1 Φορολογική αποθήκη [άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262], 

2 Εγγεγραμμένος παραλήπτης [άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262], 

3 Προσωρινά εγγεγραμμένος παραλήπτης [άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 18 

παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262], 

4 Άμεση παράδοση [άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262], 

6 Εξαγωγή [άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία iii) και v) της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262], 

9 Προορισμός — Πιστοποιημένος παραλήπτης [άρθρο 33 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262], 

10 Προορισμός — Προσωρινά πιστοποιημένος παραλήπτης [άρθρο 33 παράγραφος 1 και άρθρο 35 

παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262], 

11 Προορισμός — Επιστροφή στον τόπο αποστολής του αποστολέα. 

 

Επισημαίνεται ότι οι τιμές 9, 10 και 11, όπως περιγράφονται ανωτέρω, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σε άλλα πεδία του μηνύματος αλλαγής προορισμού (ΙΕ813- όπου γίνεται 

παραπομπή στον ‘κωδικό τύπου προορισμού’.  

2. Η ομάδα στοιχείων 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ11 δεν εφαρμόζεται στις διακινήσεις 

προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση. 

 

δ. Αίτημα πρόσβασης στο ιστορικό των διακινήσεων (ΙΕ820) 

Λόγω του εξαιρετικά μειωμένου όγκου μηνυμάτων ΙΕ820 που ανταλλάσσονται στο παραγωγικό 

περιβάλλον του EMCS (συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έτους 2019, μόνο ένα (1) μήνυμα 

ΙΕ820 υποβλήθηκε στο common domain/κοινή πλατφόρμα του EMCS), αποφασίστηκε η 

σταδιακή κατάργηση του εν λόγω μηνύματος. 

 

ε. Καθυστέρηση στη διαδικασία παράδοσης της διακίνησης (IE 837 και ΙΕ802) 

Αναφορικά με τη διαδικασία ενημέρωσης για το χρόνο υποβολής της αναφοράς παραλαβής, 

διευκρινίζεται ότι η λογική αλληλουχία των μηνυμάτων είναι ότι το μήνυμα ΙΕ837 (Λόγοι 

καθυστέρησης) θα πρέπει να αποστέλλεται από τον εκάστοτε κατά περίπτωση αρμόδιο ή 

υπόχρεο για την παροχή εξηγήσεων μετά την παρέλευση ενός καθορισμένου χρονικού 

διαστήματος και την συνακόλουθη αποστολή στο τελωνείο ελέγχου του παραλήπτη του 

μηνύματος ΙΕ802 (Υπενθύμιση για εκπρόθεσμο e-ΔΕ) από την αρμόδια αρχή του τόπου 

                                    
10 Πίνακας 3 του Παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 της Επιτροπής 
11 Πίνακας 3 του Παραρτήματος Ι του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636 της Επιτροπής 
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αποστολής. Με την ως άνω (β) σχετική ΕΔΥΟ ορίζεται ότι για τα τελωνεία αποστολής στη χώρα 

μας, το διάστημα αυτό προκύπτει από την διάρκεια μεταφοράς σε ημέρες που αναφέρεται στο 

e- ΔΕ συν έξι (6) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες. 

Ωστόσο, πολλά κ-μ επεσήμαναν ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το μήνυμα ΙΕ837 θα 

πρέπει κατ’ εξαίρεση να αποστέλλεται εκ των προτέρων, δηλαδή πριν από την αυτόματη 

αποστολή του μηνύματος ΙΕ802, προκειμένου να ειδοποιηθεί το κμ αποστολής για αναμενόμενη 

καθυστέρηση υποβολής της αναφοράς παραλαβής (π.χ. σε περιπτώσεις εθνικής αργίας, 

απεργίας κτλ.) 

Δεδομένου ότι με τις τρέχουσες τεχνικές προδιαγραφές δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός για 

την υλοποίηση αυτής της δυνατότητας, με τη Φάση 4.0 του EMCS εμπλουτίζονται και οι 

λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος, έτσι ώστε να επιτρέπεται η ενεργοποίηση της 

διαδικασίας ενημέρωσης για την αναφορά παραλαβής από τις αρμόδιες αρχές, κατ’εξαίρεση, 

όταν αυτές επιθυμούν να ενημερώσουν εκ των προτέρων για πιθανή καθυστέρηση παράδοσης 

της διακίνησης. 

 

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (SEED) 

 

Οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας και επιθυμούν 

στο πλαίσιο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων είτε να αποστέλλουν σε άλλο κράτος μέλος 

(πιστοποιημένοι αποστολείς ή περιστασιακά πιστοποιημένοι αποστολείς) είτε να 

παραλαμβάνουν από άλλο κράτος μέλος (πιστοποιημένοι παραλήπτες ή περιστασιακά 

πιστοποιημένοι παραλήπτες) υποκείμενα σε ΕΦΚ προϊόντα τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση, 

θα πρέπει να λάβουν σχετική άδεια για την εγγραφή τους στο Μητρώο οικονομικών φορέων, την 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων του 

Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, στο οποίο 

αποθηκεύονται πληροφορίες αναφορικά με άδειες οικονομικών φορέων που αφορούν σε 

προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης.  

Οι διατυπώσεις και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή στο ως άνω Μητρώο και τη λήψη άδειας 

πιστοποιημένου αποστολέα ή πιστοποιημένου παραλήπτη καθορίζονται με την A.1014/09-02-

2023 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄700), ενώ οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή στο 

εν λόγω Μητρώο και τη λήψη άδειας περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα ή περιστασιακά 

πιστοποιημένου παραλήπτη  καθορίζονται με την Α.1013/08-02-2023 Απόφαση Υφυπουργού 

Οικονομικών (Β΄701).  

 

 

Γ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Local Refernce Number) 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του Κανονισμού ΕΕ 1636/2022 (L 247) - πεδίο 9α του Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος Ι – στο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο e-ΔΕ και στο ηλεκτρονικό 

απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο e-ΑΔΕ, αποδίδεται από τον αποστολέα o Τοπικός Αριθμός 

Αναφοράς (LRN) ο οποίος είναι ένας μοναδικός αύξων αριθμός αναφοράς που απαρτίζεται από 

22 το ανώτερο  αλφαριθμητικά στοιχεία ώστε να επιτρέπει τον εντοπισμό στα βιβλία του 

αποστολέα.  
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Mε την ΔΕΦΚ Γ5005849 ΕΞ2011/7-02-2011 ΕΔΥΟ έχει καθορισθεί η δομή του Τοπικού 

Αριθμού Αναφοράς (LRN) ο οποίος καταχωρείται από τους αποστολείς στη χώρα μας κατά την 

υποβολή του σχεδίου ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) (ΙΕ815 -ΙΕ801) για την 

διακίνηση υποκειμένων σε ΕΦΚ προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής και έχει διευκρινισθεί ότι 

η δομή του εν λόγω αριθμού θα χρησιμοποιείται και στο εναλλακτικό συνοδευτικό έγγραφο.   

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη παρακολούθησης της διακίνησης 

των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο 

έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους 

προκειμένου να παραδοθούν σε αυτό για εμπορικούς σκοπούς, μέσω του μηχανοργανωμένου 

συστήματος ΕΜCS και υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού 

εγγράφου e-ΑΔΕ (IE 815/IE801), κρίνεται αναγκαίο να καθορισθεί η δομή του Τοπικού Αριθμού 

Αναφοράς (LRN), ο οποίος θα καταχωρείται από τους νέους οικονομικούς φορείς της χώρας 

μας στο σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου e-ΑΔΕ (IE 815). 

 

Ο Τοπικός Αριθμός Αναφοράς (LRN) θα έχει την ακόλουθη δομή:  

Αριθμός Άδειας/Έτος/ΑΑ,  όπου: 

Αριθμός Άδειας (13 ψηφία): Αριθμός αδείας Πιστοποιημένου Αποστολέα ή Περιστασιακά 

Πιστοποιημένου Αποστολέα, (Αριθμός SEED) 

Έτος (2 ψηφία): τα 2 τελευταία ψηφία από το τρέχον έτος υποβολής (π.χ. ο αριθμός 23 για το 

έτος 2023) 

ΑΑ (5 ψηφία): Μοναδικός Αύξων Αριθμός (π.χ. 00001) 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (LRN) : 

Για τον πιστοποιημένο αποστολέα  EL60000024814/23/00256 

Για τον περιστασιακά πιστοποιημένο αποστολέα EL82301020490,/23/00004 

Σημειώνεται ότι η δομή του εν λόγω αριθμού θα χρησιμοποιείται και στο εναλλακτικό 

απλουστευμένο συνοδευτικό έγγραφο. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΚ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ 

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 

 

Για την αποστολή προϊόντων ΕΦΚ που έχουν τεθεί σε ανάλωση στη χώρα μας και διακινούνται 

για εμπορικούς σκοπούς σε άλλο κράτος μέλος από τον πιστοποιημένο αποστολέα ή τον 

περιστασιακά πιστοποιημένο αποστολέα (εφεξής αποστολέας) από 13/02/2023 και μέχρι τη 

θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία της Φάσης 4.0 του EMCS στη χώρα μας όπου θα 

χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, θα χρησιμοποιείται, κατά αναλογία,  η εφεδρική 

διαδικασία και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 57Β του ν.2960/2001 και στο άρθρο 

9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636, ως ακολούθως: 
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1. Ο αποστολέας, ο οποίος έχει εγγραφεί στο Μητρώο Οικονομικών φορέων επαληθεύει 

μέσω του συστήματος SEED on Europa 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=en) 

την εγγραφή στο Μητρώο SEED  του πιστοποιημένου (ή περιστασιακά πιστοποιημένου)  

παραλήπτη.  

2. Ο αποστολέας, πριν την έναρξη της διακίνησης, ενημερώνει μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου για την επικείμενη αποστολή 

των προϊόντων ΕΦΚ. Με το εν λόγω μήνυμα υποβάλλεται συνημμένα το εναλλακτικό 

συνοδευτικό έγγραφο (fallback document) του Υποδείγματος Ι, σε μορφή PDF, το οποίο 

έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 

2022/1636 και υπογραφεί από τον αποστολέα.  

3. Το  Τελωνείο Ελέγχου ελέγχει την εγκυρότητα του αριθμού ΕΦΚ του παραλήπτη στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet και αποστέλλει 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αποστολέα ότι δύναται να ξεκινήσει η 

διακίνηση. Υπογεγραμμένο αντίγραφο του εναλλακτικού συνοδευτικού εγγράφου 

φυλάσσεται από τον αποστολέα στα λογιστικά του αρχεία, ενώ 2ο υπογεγραμμένο 

αντίγραφο συνοδεύει την εν λόγωδιακίνηση.  

4. Το Τελωνείο Ελέγχου του αποστολέα αποστέλλει στο Γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης της χώρας μας (ELO, e-mail: finexcis@aade.gr) μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου το εναλλακτικό συνοδευτικό έγγραφο, προκειμένου να ενημερωθεί ο 

παραλήπτης και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού μέσω του Γραφείου 

Συνδέσμων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του κράτους μέλους Προορισμού. 

5. Ο παραλήπτης υποβάλλει μέσω της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προορισμού 

εναλλακτικό έγγραφο αναφοράς παραλαβής το οποίο αποστέλλεται μέσω του ειδικού 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (CCNmail) από το Γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης του κράτους μέλους Προορισμού στο Γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης της χώρας μας. 

6. Το Γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της χώρας μας αποστέλλει με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το εναλλακτικό έγγραφο αναφοράς παραλαβής στο 

αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου. 

7. Το Τελωνείο Ελέγχου διαβιβάζει το εναλλακτικό έγγραφο αναφοράς παραλαβής στον 

Αποστολέα.  

8. Ο Αποστολέας μετά τη διαβίβαση της αναφοράς παραλαβής και εφόσον είναι  το ίδιο 

πρόσωπο που κατέβαλε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των προϊόντων που απεστάλησαν 

σε πιστοποιήμενο παραλήπτη σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να αιτηθεί την επιστροφή 

του ειδικού φόρου κατανάλωσης που καταβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας στο 

τελωνείο στο οποίο υποβλήθηκε η Δήλωση ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ) για τη 

βεβαίωση και είσπραξη του φόρου αυτού. 

 

 

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΦΚ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ 

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ  

 

Για την παραλαβή από τον πιστοποιημένο παραλήπτη ή τον περιστασιακά πιστοποιημένο 

παραλήπτη (εφεξής παραλήπτης), προϊόντων ΕΦΚ που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=en
mailto:finexcis@aade.gr
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μέλος  και διακινούνται για εμπορικούς σκοπούς στην Ελλάδα, από 13/02/2023 και μέχρι τη 

θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία της Φάσης 4.0 του EMCS, στη χώρα μας όπου θα 

χρησιμοποιούνται από τους οικονομικούς φορείς τα ηλεκτρονικά μηνύματα του EMCS μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, θα 

χρησιμοποιείται, κατά αναλογία,  η εφεδρική διαδικασία και τα έγγραφα που προβλέπονται στο 

άρθρο 57Β του ν.2960/2001 και στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1636, ως 

ακολούθως: 

 

Α) ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΚΤΟΣ Β.ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ    

 

1. Ο παραλήπτης ο οποίος έχει εγγραφεί στο Μητρώο οικονομικών φορέων της χώρας μας 

και έχει λάβει άδεια πιστοποιημένου παραλήπτη ή περιστασιακά πιστοποιημένου 

παραλήπτη ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αρμόδιο Τελωνείο 

Ελέγχου σχετικά με επικείμενη παραλαβή προϊόντων ΕΦΚ  που έχουν τεθεί σε ανάλωση 

σε άλλο κράτος μέλος.  

2. Ο αποστολέας στο κράτος μέλος Αποστολής υποβάλλει μέσω του συστήματος  EMCS 

σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου e-ΑΔΕ (μήνυμα ΙΕ815) στην 

αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής 

3. Η αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής επικυρώνει το e-AΔΕ, το οποίο λαμβάνει τον 

Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς (ARC), o οποίος αποτελεί τον αριθμό καταχώρισης του e-

ΑΔΕ  (μήνυμα ΙΕ801) και ακολούθως ο αποστολέας εκκινεί τη διακίνηση για την 

αποστολή των προϊόντων στην Ελλάδα.  

4. Το μήνυμα ΙΕ801 του e-ΑΔΕ παραλαμβάνεται στην εφαρμογή EMCS της Ελλάδας και 

δύναται να ανακτηθεί μόνο από το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου του παραλήπτη.   

5. Η ανάκτηση του μηνύματος ΙΕ Ε801 του e-ΑΔΕ πραγματοποιείται στις «Λειτουργίες 

Παραλαβής» του EMCS, επιλέγοντας στην «Αναζήτηση e-ΔΕ» από την καρτέλα «Άλλα 

κριτήρια» την νέα τιμή «(3) Προέλευση – DUTY PAID» στο πεδίο «Κωδικός Προέλευσης».   

6. Το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου αφού ανακτήσει  το μήνυμα IE801 του e-ΑΔΕ το  

αποστέλλει σε μορφή PDF στον παραλήπτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς 

ενημέρωση του. 

7. Ο παραλήπτης, ενημερώνει  τουλάχιστον μία ημέρα πριν την άφιξη των προϊόντων με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου του για την 

αναμενόμενη ημερομηνία άφιξής τους αναφέροντας τον διοικητικό κωδικό αναφοράς 

του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου (e-ΑΔΕ) και τον τόπο 

παραλαβής της συγκεκριμένης διακίνησης. 

8. Το Τελωνείο Ελέγχου, κατά την άφιξη των προϊόντων και πριν από την καταβολή των 

φορολογικών επιβαρύνσεων, εφόσον κρίνει σκόπιμο, δύναται να πραγματοποιεί φυσικό 

έλεγχο για τη διακρίβωση της πράγματι παραληφθείσας ποσότητας.  

9. Κατά την παραλαβή των προϊόντων ο παραλήπτης ελέγχει το περιεχόμενο του e-ΑΔΕ σε 

σχέση με τα παραλαμβανόμενα προϊόντα και εντός της ημέρας ή το αργότερο την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, υποβάλλει  Δήλωση ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ) μέσω 

του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet για την 

είσπραξη του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα 

παραλαμβανόμενα προϊόντα. Με την ΔΕΦΚ συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 

παραστατικά διακίνησης και τυχόν διαθέσιμα εμπορικά έγγραφα.  
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10. Κατά την υποβολή της Δήλωσης ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ), το αρμόδιο 

Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων του ηλεκτρονικού απλουστευμένου 

διοικητικού εγγράφου (e-ΑΔΕ) σε σχέση με τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα που αφορούν 

στην παραλαβή, για τη διασφάλιση της ορθής καταβολής των φορολογικών 

επιβαρύνσεων. 

11. Ο παραλήπτης συμπληρώνει το εναλλακτικό έγγραφο αναφοράς παραλαβής σύμφωνα 

με το Υπόδειγμα II του Παραρτήματος, το υπογράφει και το αποστέλλει συνημμένα σε 

μορφή PDF με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, 

εγκαίρως, ώστε  το Τελωνείο Ελέγχου να υποβάλει την αναφορά παραλαβής (μήνυμα 

ΙΕ818), μέσω του συστήματος EMCS, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των 

προϊόντων, στο κράτος μέλος αποστολής. 

 

 

Β) ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ Β.ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

 

 

1. Ο παραλήπτης ο οποίος έχει εγγραφεί στο Μητρώο οικονομικών φορέων της χώρας μας 

και έχει λάβει άδεια πιστοποιημένου παραλήπτη ή περιστασιακά πιστοποιημένου 

παραλήπτη ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αρμόδιο Τελωνείο 

Ελέγχου σχετικά με επικείμενη παραλαβή προϊόντων ΕΦΚ  που έχουν τεθεί σε ανάλωση 

στη Β. Ιρλανδία ή την Ολλανδία.  

2. Ο αποστολέας  στο κράτος μέλος Αποστολής (Β. Ιρλανδία ή Ολλανδία) υποβάλλει το 

εναλλακτικό διοικητικό εγγράφο στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους Αποστολής,το 

οποίο εν συνεχεία θα διαβιβάζεται, από το Γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης (ELO) Β. Ιρλανδίας ή Ολλανδίας μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (CCNmail), στο Γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ELO της 

χώρα μας. 

3. Το Γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ELO της χώρας μας θα διαβιβάζει 

με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το εναλλακτικό διοικητικό εγγράφο στο αρμόδιο 

τελωνείο ελέγχου του παραλήπτη. 

4. Το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου του παραλήπτη στη συνέχεια διαβιβάζει με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το εναλλακτικό διοικητικό εγγράφου στον παραλήπτη. 

5. Ο παραλήπτης, ενημερώνει τουλάχιστον μία ημέρα πριν την άφιξη των προϊόντων με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου του για την 

αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης τους. 

6. Το Τελωνείο Ελέγχου, κατά την άφιξη των προϊόντων και πριν από την καταβολή των 

φορολογικών επιβαρύνσεων, εφόσον κρίνει σκόπιμο, δύναται να πραγματοποιεί φυσικό 

έλεγχο για τη διακρίβωση της πράγματι παραληφθείσας ποσότητας.  

7. Κατά την παραλαβή των προϊόντων ο παραλήπτης ελέγχει το περιεχόμενο του 

εναλλακτικού διοικητικού εγγράφου σε σχέση με τα παραλαμβανόμενα προϊόντα και 

εντός της ημέρας ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υποβάλλει  Δήλωση ΕΦΚ 

και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet για την είσπραξη του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών 

επιβαρύνσεων που αναλογούν στα παραλαμβανόμενα προϊόντα. Με την ΔΕΦΚ 

συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα παραστατικά διακίνησης και τυχόν διαθέσιμα 

εμπορικά έγγραφα.  
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8. Κατά την υποβολή της Δήλωσης ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ), με την παραλαβή 

των προϊόντων από τον παραλήπτη, το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει σε έλεγχο 

των στοιχείων του εναλλακτικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου σε σχέση με τα 

συνυποβαλλόμενα έγγραφα που αφορούν στην παραλαβή, για τη διασφάλιση της ορθής 

καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων. 

9. Ο Παραλήπτης συμπληρώνει το εναλλακτικό έγγραφο αναφοράς παραλαβής σύμφωνα 

με το Υπόδειγμα ΙΙ του Παραρτήματος, το υπογράφει και το αποστέλλει συνημμένα σε 

μορφή PDF με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου 

του εγκαίρως, ώστε το Γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ELO της χώρας 

μας να το διαβιβάσει στο κράτος μέλος αποστολής εντός 5 εργάσιμων ημερών από την 

παραλαβή των προϊόντων.  

10. Το τελωνείο ελέγχου του παραλήπτη, μετά την αποστολή από τον παραλήπτη, του 

υπογεγραμμένου από αυτόν, εναλλακτικού εγγράφου αναφοράς παραλαβής το 

διαβιβάζει άμεσα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γραφείο Συνδέσμων 

Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ELO της χώρας μας (e-mail: finexcis@aade.gr). 

11. Το Γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ELO της χώρας μας (e-mail: 

finexcis@aade.gr), διαβιβάζει,  μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (CCNmail) 

το εναλλακτικό έγγραφο  αναφοράς παραλαβής στο Γραφείο Συνδέσμων Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης του κράτους μέλους αποστολής (ELO Β. Ιρλανδίας ή Ολλανδίας), για την 

ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του τόπου αποστολής αναφορικά με την περάτωση της 

διακίνησης. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 

 

 

     Κ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:finexcis@aade.gr
mailto:finexcis@aade.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 Αποδέκτες Πίνακα Δ΄, εκτός της Δ/νσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) 

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

2.  Γενική Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης 

α) Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

β) Δ/νση Οργάνωσης – Τμήμα Β΄ 

3. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) 

α) Δ/νση Aνάπτυξης Tελωνειακών, Eλεγκτικών και Eπιχειρησιακών Eφαρμογών   

β) Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

4. Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) 

5. Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 

6. Δ/νση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας  

7. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

8. Δ/νση Επικοινωνίας ΑΑΔΕ 

9. Ελληνική Στατιστική Αρχή - Πειραιώς 46 ΤΚ 18510 – Πειραιάς 

10. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Ίωνος Δραγούμη 46, 11528, Ιλίσια 

11. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. - Γενική Δ/νση Εφοδιασμού & Εμπορίας- Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής – Τμήμα 

Προδιαγραφών και Σχέσεων με το Δημόσιο - Χειμάρας 8Α, 15125 

12. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.     

α) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

β) Ηρώδου Αττικού 12Α ,15 124 Μαρούσι. 

13. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων – Εξαγωγέων (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Λουδοβίκου, 1, Τ.Κ. 185 31 Πειραιάς 

14. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Τσαμαδού 38 – Τ.Κ. 18531 – Πειραιάς 

15. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Κουντουριώτου 13 – Τ.Κ. 54626 – Θεσσαλονίκη 

16. Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.) (Με την παράκληση να  

ενημερώσει τα μέλη του)- Τσαμαδού 38 – Τ.Κ. 18531 – Πειραιάς 

17. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Μητροπόλεως 12-14, ΤΚ 105 63 –Αθήνα, e-mail: oee@oe-e.gr  

18. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Ακαδημίας 6, TK 106 71 – Αθήνα, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 

19. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Ακαδημίας 7, ΤΚ 106 71-Αθήνα ,e-mail: info@acci.gr 

20. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Τσιμισκή 29,  ΤΚ 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, e-mail: root@ebeth.gr  

21. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Αμερικής 10 Τ.Κ. 10671 Αθήνα 

22. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Πλ. Μοριχόβου 1 Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη 

23. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Ελ. Βενιζέλου 4, Βόλος 382 21 

24. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

e-mail: info@svse.gr. chairman@svse.gr  

25. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, e-mail: info@sev.org.gr  

26. ΓΣΕΒΕΕ - Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, e-mail: info@gsevee.gr  

27. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων 

Κρατίνου 11, Αθήνα 105 52 

mailto:oee@oe-e.gr
mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:info@acci.gr
mailto:root@ebeth.gr
mailto:info@svse.gr
mailto:chairman@svse.gr
mailto:info@sev.org.gr
mailto:info@gsevee.gr
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28. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, e-mail: info@sev.org.gr  

29. ΔΤΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς 

30. Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Σ.Ε.Κ.)  

Πανεπιστημίου 6 – Τ.Κ. 10671 – Αθήνα 

31. Καπν/νία «ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» 

Λ. Αθηνών- Ασπρόχωμα - Τ.Κ. 24100 – Καλαμάτα 

32. JT International Hellas AEBE 

40,2 χλμ. Αττικής Οδού – Σ.Ε.Α. Μεσογείων - Τ.Κ. 19002 – Παιανία Αττικής   

33. Imperial Tobacco Hellas 

Κλεισθένους 300 - Τ.Κ.15344 – Γέρακας Αττικής 

34. British American Tobacco Hellas A.E. 

Αγίου Θωμά 27 - Τ.Κ. 15124 – Μαρούσι Αττικής 

35. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.) 

23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας - Τ.Κ. 14565 - Άγιος Στέφανος  

36. Καπνοβιομηχανία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» 

Ήμερος Τόπος - Κορορέμι - Τ.Κ. 19300 – Ασπρόπυργος 

37. Καπνοβιομηχανία «REAL TOBACCO CIGARETTES PRODUCTION S.A.»   

26ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς 

38. Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ Α.Ε.  

6 χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας - Τ.Κ. 67100 – Ξάνθη 

39. «E.L. WOLFWAY TOBACCO LTD» 

Ναυπλίου 18 - Τ.Κ. 14452 - Μεταμόρφωση Αττικής 

40. EURO PACK COMPANY E.E. 

5ο χιλιόμετρο Περιφερειακής Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου – Τ.Κ. 41500 

41. Αριστείδης Κωνσταντινίδης  

Αλ. Παπαναστασίου 34 

Τ.Κ. 58300 – Κρύα Βρύση Πέλλας 

42. Ιωάννα Σαρκίσοβα  

Αβδήρων 3 – Τ.Κ. 68132 Αλεξανδρούπολη 

43. Αθανασίου ΕΑΕ 

Λουτρού 63 - Τ.Κ. 13671 - Αχαρναί 

44. Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΣΕΑΟΠ)   

Χαλκοκονδύλη 34, ΤΚ 163 46 – Ηλιούπολη   

e-mail: info@seaop.gr, seaop@hol.gr (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

45. Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) Κρώμνης 47, ΤΚ 164 52 - Αργυρούπολη  

Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) e-mail : sp@downtown.com.gr  

46. «Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Α.Ε» e-mail: enpoka1@otenet.gr  

47. Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.)  

Νίκης 50Α, 105 58 Αθήνα  

e-mail: enapape@gmail.com  

48. Ένωση Ζυθοποιών Ελλάδος, (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

e-mail: info@ellinikienosizithopoion.gr 

49. Σύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιείων Ελλάδος, (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

e-mail: info@smaze.gr 

50. Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) 

e-mail : keosoe@otenet.gr 

51. BGS ALCOHOLS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ        

Καραΐσκου 149, Τ.Κ.18535 

e-mail: kzachariadi@majorgrove.com  

52. «ALCOVIN»  

Νερατζιώτισσης 21 ΤΚ 15124 Μαρούσι  

e-mail: info@alcovin.gr 

53. ΕΛΛΟΙΝΟ ΕΠΕ 

mailto:info@sev.org.gr
mailto:info@seaop.gr
mailto:seaop@hol.gr
mailto:sp@downtown.com.gr
mailto:enpoka1@otenet.gr
mailto:enapape@gmail.com
mailto:info@ellinikienosizithopoion.gr
mailto:info@smaze.gr
mailto:keosoe@otenet.gr
mailto:kzachariadi@majorgrove.com
mailto:info@alcovin.gr
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Μούλκι Κιάτο ΤΚ 20200 ΤΘ 12 

e-mail: hxenou@ellino.gr 

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 

2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.  

3. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

α) Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών 

β) Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 

γ) Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών 

δ) Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ 
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