
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1013 
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την 

εγγραφή στο Μητρώο του περιστασιακά πι-

στοποιημένου αποστολέα και του περιστασια-

κά πιστοποιημένου παραλήπτη της παρ. 6 του 

άρθρου 57Α του ν. 2960/2001, (Α’ 265), του εί-

δους, της παροχής και της ισχύος της εγγύη-

σης της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 57Α του 

ν. 2960/2001 καθώς και των όρων και προϋποθέ-

σεων για την επιστροφή του ειδικού φόρου κα-

τανάλωσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 15 του άρ-

θρου 57Α του ν. 2960/2001.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 53, 57, 57Α και ιδίως της παρ. 16 αυτού, 

57B, 58, 66 και 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
(ν. 2960/2001, Α’265),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α’45), 

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία T.8612/2439/30-12-1992 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία παραλαβής 
και αποστολής προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του Νομοσχεδίου «εναρ-
μόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού κα-
θεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, της αλκοόλης 
και των αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων 
καπνών» (Β’ 778).

3. Την υπό στοιχεία Α.1014/09-02-2023 απόφαση Δι-
οικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των διατυπώσεων, προϋ-

ποθέσεων και της διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο 
του πιστοποιημένου αποστολέα και του πιστοποιημένου 
παραλήπτη προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 57 του ν. 2960/2001 (Α’ 265)».

4. Την υπό στοιχεία Α.1437/20-11-2019 Απόφαση Δι-
οικητή Α.Α.Δ.Ε. «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή 
των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της 
Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φο-
ρολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου» (Β’ 4443).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος).

7. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

8. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

9. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

10. Την από 08.2.2023 Εισήγηση του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ.

11. Την ανάγκη καθορισμού όρων και προϋποθέσε-
ων για την εγγραφή στο Μητρώο του περιστασιακά 
πιστοποιημένου αποστολέα και του περιστασιακά πι-
στοποιημένου παραλήπτη της παρ. 6 του άρθρου 57Α 
του ν. 2960/2001, του είδους, της παροχής και της ισχύος 
της εγγύησης της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 57Α του 
ν. 2960/2001.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις που αφορούν στην εγγραφή στο 
Μητρώο του περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα 
και του περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη, η 
διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο, η αρμόδια αρχή 
για την εγγραφή και κάθε σχετικό θέμα με την παρ. 6 του 
άρθρου 57Α του ν. 2960/2001. Επιπλέον, καθορίζονται 
το είδος, η παροχή και η ισχύς της εγγύησης που προ-
σκομίζεται από τον πιστοποιημένο παραλήπτη και τον 
περιστασιακά πιστοποιημένο παραλήπτη και οι όροι και 
προϋποθέσεις για την επιστροφή του ειδικού φόρου κα-
τανάλωσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 57Α 
του ν. 2960/2001.

Ειδικότερα καθορίζονται:
α) οι αρμόδιες αρχές για την κατά περίπτωση έκδοση, 

τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση της άδειας πε-
ριστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα και της άδειας 
περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη καθώς και 
για τον έλεγχό τους,

β) τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα 
οποία συνυποβάλλονται από το ενδιαφερόμενο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο με την αίτησή του,

γ) οι κατά περίπτωση διαδικασίες έκδοσης, τροποποί-
ησης, ανάκλησης, ακύρωσης των αδειών αυτών,

δ) η διαδικασία παραλαβής προϊόντων υποκείμενων 
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν τεθεί σε ανάλω-
ση στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και διακινούνται 
προς το εσωτερικό της χώρας προκειμένου να παρα-
δοθούν σε αυτό για εμπορικούς σκοπούς ή να χρησι-
μοποιηθούν εκεί,

ε) τα είδη της εγγύησης, τα οποία παρέχονται από τα 
ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ο τρόπος 
καθορισμού του ύψους αυτής,

στ) η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατα-
νάλωσης που επιβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 57Α του ν. 2960/2001.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας, ορίζονται ως:
1. Περιστασιακά πιστοποιημένος αποστολέας: το φυ-

σικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει λάβει άδεια από 
τις τελωνειακές αρχές, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του, να αποστέλλει μόνο περιστασιακά 
σε έναν μόνο παραλήπτη και σε συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, συγκεκριμένη ποσότητα υποκείμενων σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης προϊόντων, τα οποία έχουν τεθεί 
σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας και διακινούνται 
προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους προκειμένου 
να παραδοθούν σε αυτό για εμπορικούς σκοπούς ή να 
χρησιμοποιηθούν εκεί.

2. Περιστασιακά πιστοποιημένος παραλήπτης: το φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει λάβει άδεια από 
τις τελωνειακές αρχές, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του, να παραλαμβάνει μόνο περιστα-

σιακά από έναν μόνο αποστολέα και σε συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, συγκεκριμένη ποσότητα υποκείμενων 
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, τα οποία έχουν 
τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος άλλου κράτους μέλους 
της ΕΕ και στη συνέχεια διακινούνται προς το εσωτερικό 
της χώρας προκειμένου να παραδοθούν για εμπορικούς 
σκοπούς ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτό.

3. Υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα: 
τα προϊόντα του άρθρου 53 του ν. 2960/2001.

4. Θέση σε ανάλωση: όταν τα υποκείμενα σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης προϊόντα έχουν «τεθεί σε ανάλωση» 
και έχει καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που 
τους αναλογεί.

5. Παράδοση για εμπορικούς σκοπούς: όταν τα υπο-
κείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα έχουν 
τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους της 
Ε.Ε., έχουν διακινηθεί από το εν λόγω κράτος μέλος προς 
το έδαφος άλλου κράτους μέλους και παραδίδονται είτε 
σε μη ιδιώτη είτε σε ιδιώτη, υπό την προϋπόθεση ότι 
η διακίνηση δεν καλύπτεται από το άρθρο 59 ή το άρ-
θρο 60 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Ωστόσο, τα 
υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα δεν 
θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί για εμπορικούς σκο-
πούς, εφόσον μεταφέρονται από τον εν λόγω ιδιώτη για 
δική του χρήση, όταν διακινούνται από το έδαφος του 
άλλου κράτους μέλους.

6. Μητρώο οικονομικών φορέων: ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων που τηρείται στο υποσύστημα αδειών εγκρί-
σεων του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, σχετικά με άδειες οι-
κονομικών φορέων που αφορούν σε προϊόντα ειδικού 
φόρου κατανάλωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Άρθρο 3
Αρμόδιες Τελωνειακές αρχές

1. Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση, την 
τροποποίηση, την ακύρωση και ανάκληση της άδειας 
περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα ορίζονται τα 
τελωνεία στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται 
ο τόπος από όπου θα πραγματοποιηθεί η αποστολή των 
προϊόντων.

2. Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση, την 
τροποποίηση, την ακύρωση και ανάκληση της άδειας 
περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη ορίζονται τα 
τελωνεία στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκε-
ται ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή των 
προϊόντων.

3. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο του 
περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα ορίζεται το 
τελωνείο έκδοσης της άδειάς του, εφεξής Τελωνείο Ελέγ-
χου περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα.

4. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο του 
περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη ορίζεται το 
τελωνείο έκδοσης της άδειάς του, εφεξής Τελωνείο Ελέγ-
χου περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη.
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά χορήγησης
άδειας περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα

1. Για την αποστολή προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί 
σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας και διακινούνται 
προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους προκειμένου 
να παραδοθούν για εμπορικούς σκοπούς ή να χρησι-
μοποιηθούν σε αυτό σύμφωνα με την παρ. 2, απαιτείται 
η εγγραφή στο Μητρώο οικονομικών φορέων. Για την 
εγγραφή στο Μητρώο εκδίδεται άδεια περιστασιακά 
πιστοποιημένου αποστολέα.

2. Για την έκδοση της άδειας περιστασιακά πιστοποιη-
μένου αποστολέα πρέπει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
να αποστέλλει στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων του περιστασιακά, σε συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντων υποκείμε-
νων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα οποία έχουν τεθεί 
σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας και διακινούνται 
προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. προκει-
μένου να παραδοθούν σε αυτό σε συγκεκριμένο παρα-
λήπτη κατόπιν παραγγελίας του για εμπορικούς σκοπούς 
ή να χρησιμοποιηθούν εκεί.

3. Για την έκδοση της άδειας περιστασιακά πιστοποι-
ημένου αποστολέα υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, η οποία συμπληρώ-
νεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι από το 
ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αρμό-
δια τελωνειακή αρχή.

4. Ο αιτών συνυποβάλλει, με την αίτησή του, ηλεκτρο-
νικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδει-
κνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης της 
άδειας, με εξαίρεση αυτά τα οποία, σύμφωνα με το άρ-
θρο 12 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), η αρμόδια τελωνειακή 
αρχή υποχρεούται να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως από 
τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες:

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νόμι-
μου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού 
προσώπου και προκειμένου για νομικά πρόσωπα, των 
νόμιμων εκπροσώπων τους,

β) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη επι-
τηδεύματος ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληρο-
φόρησης του ηλεκτρονικού συστήματος taxisnet όπου 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία, οι δραστηριότητες καθώς 
και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης του αιτούντα,

γ) πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης 
από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομι-
κά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους 
και γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους τους 
δικαιούχους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους,

δ) δελτίο παραγγελίας ή οποιοδήποτε έγγραφο με το 
οποίο αποδεικνύεται η εμπορική συμφωνία αποστολής 
των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊό-
ντων προς τον παραλήπτη αυτών.

Άρθρο 5 
Διαδικασία έκδοσης της άδειας
περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση της 
άδειας περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα αφού 
διενεργήσει έλεγχο της αίτησης και των συνυποβαλλόμε-
νων δικαιολογητικών προβαίνει στην έκδοση της άδειας 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

2. Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος ΙΙ, αντίτυπο της οποίας χορηγείται στο 
δικαιούχο πρόσωπο και ολοκληρώνεται η εγγραφή στο 
Μητρώο οικονομικών φορέων.

3. Η άδεια αφορά συγκεκριμένη ποσότητα υποκείμε-
νων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν 
τεθεί σε ανάλωση, προορίζονται για έναν μόνο παρα-
λήπτη σε άλλο κράτος μέλος και διαρκεί συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο.

Άρθρο 6
Τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση της
άδειας περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα

1. Η άδεια περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα 
τροποποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή που 
την εξέδωσε, κατόπιν σχετικής αίτησης του δικαιούχου, η 
οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφορια-
κού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
ICISnet, πριν από την έναρξη της διακίνησης, λόγω μετα-
βολής στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Ειδικότερα 
η άδεια τροποποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μεταβολή των προϊόντων τα οποία πρόκειται να 
αποστείλει ο περιστασιακά πιστοποιημένος αποστολέας,

β) μεταβολή του τόπου αποστολής των προϊόντων, 
γ) αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της άδειας,
δ) μεταβολή στοιχείων του παραλήπτη, ε) μεταβολή 

του τρόπου μεταφοράς.
2. Η άδεια περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα 

ανακαλείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή που την 
εξέδωσε στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν το ζητήσει ο δικαιούχος με σχετική αίτησή του 
η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή 
που την εξέδωσε,

β) όταν διαπιστώνεται ότι εκλείπουν μερικά ή ολικά οι 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε.

Η ανάκληση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσμα-
τα από την επομένη της κοινοποίησής της στον δικαι-
ούχο.

3. Η άδεια περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα 
ακυρώνεται εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βα-
σίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία

Η ακύρωση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσμα-
τα, αναδρομικά, από την ημερομηνία έκδοσής της.

4. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, πριν από την ανά-
κληση της περ. β) της παρ. 2 ή την ακύρωση της άδειας 
περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα, εφαρμόζει 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 περί 
κλήσης του διοικούμενου σε προηγούμενη ακρόαση.
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
χορήγησης άδειας περιστασιακά 
πιστοποιημένου παραλήπτη

1. Για την παραλαβή προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί 
σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και διακινού-
νται προς το εσωτερικό της χώρας προκειμένου να παρα-
δοθούν για εμπορικούς σκοπούς ή να χρησιμοποιηθούν 
σε αυτό σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2, απαιτείται 
η εγγραφή στο Μητρώο οικονομικών φορέων. Για την 
εγγραφή στο Μητρώο εκδίδεται άδεια περιστασιακά 
πιστοποιημένου παραλήπτη.

2. Για την έκδοση της άδειας περιστασιακά πιστοποι-
ημένου παραλήπτη θα πρέπει στο πρόσωπο του φυσι-
κού ή νομικού προσώπου να συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) να παραλαμβάνει από συγκεκριμένο αποστολέα, 
στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
περιστασιακά, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συ-
γκεκριμένη ποσότητα προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση 
στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ προκειμένου 
να παραδοθούν στο εσωτερικό της χώρας για εμπορι-
κούς σκοπούς ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτό,

β) να παρέχει την προβλεπόμενη εγγύηση της περ. ε) 
της παρ. 3.

3. Για την έκδοση της άδειας περιστασιακά πιστοποι-
ημένου παραλήπτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση, 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, η οποία συμπλη-
ρώνεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
ΙΙΙ, από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
στην αρμόδια τελωνειακή αρχή με την επιφύλαξη της 
παρ. 4.

Ο αιτών συνυποβάλλει, με την αίτησή του, ηλε-
κτρονικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλου-
θα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, με 
εξαίρεση αυτά τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 
του ν. 4325/2015 (Α’ 47), η αρμόδια τελωνειακή αρχή 
υποχρεούται να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως από τις 
κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και την 
προβλεπόμενη εγγύηση της περ. ε) η οποία προσκο-
μίζεται πρωτότυπη:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου 
της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου 
για νομικά πρόσωπα, των νόμιμων εκπροσώπων τους.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη επι-
τηδεύματος ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληρο-
φόρησης του ηλεκτρονικού συστήματος taxisnet όπου 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία, οι δραστηριότητες καθώς 
και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης του αιτούντα.

γ) Πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης 
από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομι-
κά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους 

και γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους τους 
δικαιούχους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους.

δ) Προκειμένου για τις επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στην παραγωγή ή μεταποίηση αιθυλικής 
αλκοόλης, μετουσιωμένης ή μη, αποσταγμάτων και 
αλκοολούχων ποτών, αντίγραφο της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος η οποία εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), ή 
αναφορά του αριθμού της εν λόγω άδειας επί της υπο-
βληθείσας αίτησης.

ε) Εγγύηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 
της παρούσης.

στ) Δελτίο παραγγελίας ή οποιοδήποτε έγγραφο με το 
οποίο αποδεικνύεται η εμπορική συμφωνία αποστολής 
των προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ.

4. Σε περίπτωση που ο περιστασιακά πιστοποιημένος 
παραλήπτης παραλαμβάνει από περιστασιακά πιστοποι-
ημένο αποστολέα στην ηλεκτρονική αίτηση της παρ. 3 
δεν συμπληρώνεται ο αριθμός ΕΦΚ του αποστολέα.

Άρθρο 8
Διαδικασία έκδοσης της άδειας
περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση της 
άδειας του άρθρου 7 προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης 
και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και, εφό-
σον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, προβαίνει στην έκ-
δοση της άδειας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

2. Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος IV, με την επιφύλαξη της παρ. 4, αντίτυ-
πο της οποίας χορηγείται στο δικαιούχο πρόσωπο και 
ολοκληρώνεται η εγγραφή στο Μητρώο οικονομικών 
φορέων.

3. Η άδεια αφορά συγκεκριμένη ποσότητα υποκείμε-
νων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν 
τεθεί σε ανάλωση, προέρχονται από έναν μόνο αποστο-
λέα από άλλο κράτος μέλος και διαρκεί συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο.

4. Σε περίπτωση που ο περιστασιακά πιστοποιημέ-
νος παραλήπτης παραλαμβάνει από περιστασιακά πι-
στοποιημένο αποστολέα η άδεια εκδίδεται χωρίς την 
συμπλήρωση του αριθμού ΕΦΚ του αποστολέα. Αφού 
πραγματοποιηθεί η εγγραφή του περιστασιακά πιστο-
ποιημένου αποστολέα στο Μητρώο της χώρας του, ο 
περιστασιακά πιστοποιημένος παραλήπτης ενημερώνει 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την αρμόδια 
τελωνειακή αρχή για την έκδοση της άδειας, αναφορικά 
με τον αριθμό ΕΦΚ που ο αποστολέας έχει λάβει προκει-
μένου αυτή να προβεί σε ενημέρωση της άδειας με τη 
συμπλήρωση του εν λόγω αριθμού.

Άρθρο 9
Τροποποίηση, ανάκληση και 
ακύρωση της άδειας περιστασιακά 
πιστοποιημένου παραλήπτη

1. Η άδεια περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη 
τροποποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή που 
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την εξέδωσε, κατόπιν σχετικής αίτησης του δικαιούχου 
η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφο-
ριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπη-
ρεσιών ICISnet, πριν από την έναρξη της διακίνησης, 
λόγω μεταβολής στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθη-
κε. Ειδικότερα η άδεια τροποποιείται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α) Μεταβολή των προϊόντων τα οποία πρόκειται να πα-
ραλάβει ο περιστασιακά πιστοποιημένος παραλήπτης.

β) Μεταβολή του τόπου παραλαβής των προϊόντων. 
γ) Αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της άδειας.
δ) Προσκόμιση νέας ή συμπληρωματικής εγγύησης, 

σε περίπτωση μεταβολής των προϊόντων.
ε) Μεταβολή στοιχείων του αποστολέα, 
στ) Μεταβολή του τρόπου μεταφοράς.
2. Η άδεια ανακαλείται από την αρμόδια τελωνειακή 

αρχή που την εξέδωσε στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν το ζητήσει ο δικαιούχος με σχετική αίτησή του, 

η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή 
που την εξέδωσε,

β) όταν διαπιστώνεται ότι εκλείπουν μερικά ή ολικά οι 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε.

Η ανάκληση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέ-
σματα, από την επομένη της κοινοποίησής της στον 
δικαιούχο.

3. Η άδεια ακυρώνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκ-
δοσή της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία.

Η ακύρωση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσμα-
τα, αναδρομικά, από την ημερομηνία έκδοσής της.

4. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, πριν από την ανάκλη-
ση της περ. β) της παρ.  2 ή την ακύρωση της άδειας 
περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα, εφαρμόζει 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 περί 
κλήσης του διοικούμενου σε προηγούμενη ακρόαση.

Άρθρο 10
Διαδικασία παραλαβής προϊόντων ΕΦΚ 
που έχουν τεθεί σε ανάλωση από περιστασιακά 
πιστοποιημένο παραλήπτη - Έλεγχοι

1. Ο περιστασιακά πιστοποιημένος παραλήπτης ενημε-
ρώνει εγκαίρως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου του για την αναμενόμενη 
ημερομηνία άφιξης των προϊόντων, γνωστοποιώντας 
τον διοικητικό κωδικό αναφοράς του ηλεκτρονικού 
απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου (e-ΑΔΕ).

2. Το Τελωνείο Ελέγχου, κατά την άφιξη των προϊόντων 
και πριν από την καταβολή των φορολογικών επιβαρύν-
σεων, εφόσον κρίνει σκόπιμο, δύναται να πραγματοποιεί 
φυσικό έλεγχο για τη διακρίβωση της πράγματι παρα-
ληφθείσας ποσότητας.

3. Για την είσπραξη του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογι-
κών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα παραλαμβανό-
μενα προϊόντα, υποβάλλεται, μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
ICISnet, Δήλωση ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ), 
με την παραλαβή των προϊόντων ή το αργότερο την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή τους. Με 
την ΔΕΦΚ συνυποβάλλονται τα παραστατικά διακίνησης 
και τυχόν διαθέσιμα εμπορικά έγγραφα.

4. Κατά την υποβολή της Δήλωσης ειδικού φόρου 
κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ) το αρ-
μόδιο τελωνείο ελέγχου προβαίνει σε έλεγχο των στοι-
χείων του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού 
εγγράφου (e-ΑΔΕ) σε σχέση με τα συνυποβαλλόμενα 
έγγραφα που αφορούν στην παραλαβή, για τη δια-
σφάλιση της ορθής καταβολής των φορολογικών επι-
βαρύνσεων.

5. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατυπώσεων του 
Μέρους Β’ του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας, εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του 
ν. 2960/2001 με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 2 
του άρθρου 119 Α του ιδίου νόμου, εφόσον συντρέχει 
προς τούτο περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΔΟΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Άρθρο 11 
Αρμόδιες αρχές

1. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την κατάθεση 
της εγγύησης για τη χορήγηση άδειας πιστοποιημέ-
νου παραλήπτη, κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
Α.1014/09-02-2023 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ορίζεται η 
τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας πιστοποιημένου 
παραλήπτη.

2. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την κατάθεση της 
εγγύησης για τη χορήγηση άδειας περιστασιακά πιστο-
ποιημένου παραλήπτη ορίζεται το τελωνείο έκδοσης της 
άδειας του περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη.

Άρθρο 12
Είδος, επάρκεια και ισχύς της εγγύησης
του πιστοποιημένου παραλήπτη

1. Η εγγύηση που οφείλει να προσκομίσει ο πιστοποι-
ημένος παραλήπτης δύναται να είναι οικονομική με τη 
μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή μέσω 
εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ή ασφα-
λιστικής εταιρείας σύμφωνα με τα υποδείγματα Ι και ΙΙ, 
αντίστοιχα, του Παραρτήματος V της παρούσας ή χρη-
ματική.

2. Η εγγύηση πρέπει να καλύπτει το σύνολο του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα παραλαμβανό-
μενα κάθε φορά προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση 
σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και διακινούνται προκει-
μένου να παραδοθούν στο εσωτερικό της χώρας για 
εμπορικούς σκοπούς ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτό.

3. Το ποσό της παρεχόμενης εγγύησης της παρ. 1 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το μέσο όρο των 
τριών υψηλότερων καταβληθέντων ποσών Ε.Φ.Κ. για 
παραλαβές προϊόντων του προηγούμενου έτους. Κατά 
το πρώτο έτος έκδοσης της άδειας, η εγγύηση πρέπει 
να καλύπτει το σύνολο του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πα-
ραλαμβανόμενα κάθε φορά προϊόντα τα οποία κατά 
δήλωση του ενδιαφερόμενου πρόκειται να παραλη-
φθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της εν λόγω δρα-
στηριότητας.
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4. Το είδος της παρεχόμενης εγγύησης γίνεται δεκτό 
μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του δημο-
σίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα 
φόρων.

5. Η παρεχόμενη εγγύηση είναι τουλάχιστον ετήσιας 
ή αορίστου διάρκειας. Προκειμένου για εγγύηση ορι-
σμένου χρόνου, η ανανέωση ή αντικατάσταση αυτής 
πραγματοποιείται δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν 
τη λήξη της.

6. Εφόσον η παρεχόμενη εγγύηση δεν καλύπτει το 
σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογεί 
στα παραλαμβανόμενα προϊόντα, αναπροσαρμόζεται 
η εγγύηση της παρ. 3 με την προσκόμιση συμπληρω-
ματικής εγγύησης στην Τελωνειακή Αρχή έκδοσης της 
άδειας, πριν την έναρξη της διακίνησης. Παρέχεται η 
δυνατότητα, αντί της εγγύησης του πρώτου εδαφίου, να 
προσκομίζεται συμπληρωματική εγγύηση στο Τελωνείο 
Ελέγχου Πιστοποιημένου Παραλήπτη, προκειμένου για 
την κάλυψη του συνόλου των φορολογικών επιβαρύν-
σεων των παραλαμβανομένων προϊόντων μιας μεμονω-
μένης διακίνησης.

7. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας 
Πιστοποιημένου Παραλήπτη στην οποία κατατίθεται 
η προβλεπόμενη στην παρ. 1 εγγύηση, με την εξαί-
ρεση της συμπληρωματικής εγγύησης του δεύτερου 
εδαφίου της παρ.  6 που κατατίθεται στο Τελωνείο 
Ελέγχου Πιστοποιημένου Παραλήπτη, προβαίνει σε 
ετήσιο έλεγχο της επάρκειας αυτής μέχρι την τελευ-
ταία ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Για 
το σκοπό αυτό, το Τελωνείο Ελέγχου Πιστοποιημένου 
Παραλήπτη υποβάλλει το αργότερο μέχρι την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιανουαρίου εκάστου 
έτους, στην ως άνω αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στοιχεία 
σχετικά με καταβληθείσες φορολογικές επιβαρύνσεις 
των παραληφθεισών ποσοτήτων, ανά διακίνηση, του 
προηγούμενου έτους.

Άρθρο 13
Είδος, επάρκεια και ισχύς της εγγύησης του 
περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη

1. Η εγγύηση που οφείλει να προσκομίσει ο περιστα-
σιακά πιστοποιημένος παραλήπτης δύναται να είναι 
οικονομική με τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης από 
τριτεγγυητή μέσω εγγυητικής επιστολής πιστωτικού 
ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας σύμφωνα με τα 
υποδείγματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα, του Παραρτήματος V 
της παρούσας ή χρηματική.

2. Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει το σύ-
νολο του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα παραλαμβανόμενα 
προϊόντα ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχουν τεθεί 
σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και διακινού-
νται προκειμένου να παραδοθούν στο εσωτερικό της 
χώρας για εμπορικούς σκοπούς ή να χρησιμοποιηθούν 
σε αυτό.

Παρέχεται η δυνατότητα στον περιστασιακά πιστο-
ποιημένο παραλήπτη να προκαταβάλει τις αναλογούσες 
φορολογικές επιβαρύνσεις με την κατάθεση Δήλωσης 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης η οποία παραμένει σε εκ-
κρεμότητα μέχρι την άφιξη των προϊόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΠΙΣΤΡΟΦH ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 15 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57Α ν. 2960/2001

Άρθρο 14 
Αρμόδιες αρχές

Αρμόδια αρχή για την επιστροφή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης ο οποίος καταβλήθηκε στο εσωτερικό 
της χώρας αναφορικά με προϊόντα που έχουν τεθεί σε 
ανάλωση σύμφωνα με το άρθρο 57Α του ν. 2960/2001 
και τα οποία αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος, είναι 
το τελωνείο στο οποίο υποβλήθηκε η Δ.Ε.Φ.Κ. για την 
βεβαίωση και είσπραξη του φόρου αυτού, οριζόμενο 
εφεξής ως «Τελωνείο Επιστροφής».

Άρθρο 15
Διαδικασία επιστροφής 
ειδικού φόρου κατανάλωσης

1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβλη-
θεί στο εσωτερικό της χώρας επιστρέφεται στον πιστο-
ποιημένο αποστολέα και περιστασιακά πιστοποιημένο 
αποστολέα (εφεξής αποστολέα), εφόσον είναι το ίδιο 
πρόσωπο που κατέβαλε το φόρο αυτό, κατόπιν υποβο-
λής σχετικής αίτησης, βάσει της αναφοράς παραλαβής 
που αποστέλλεται από το κράτος προορισμού μέσω του 
μηχανοργανωμένου συστήματος. Η αίτηση υποβάλλεται 
μετά την διαβίβαση της αναφοράς παραλαβής από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους παραλαβής.

Στην υποβαλλόμενη αίτηση περιλαμβάνονται:
α) Τα στοιχεία του αποστολέα (πλήρης επωνυμία, 

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού (τα-
χυδρομική διεύθυνση εγκατάστασης, τηλέφωνο, email),

β) Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου, στην περί-
πτωση των νομικών προσώπων,

γ) Ο αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης αποστολέα, 
δ) Το αιτούμενο ποσό επιστροφής Ε.Φ.Κ,.

ε) Ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης (MRN) της 
Δ.Ε.Φ.Κ. με την οποία τα) της Δ.Ε.Φ.Κ. με την οποία τα 
προϊόντα ΕΦΚ τέθηκαν σε ανάλωση,

στ) Ο διοικητικός κωδικός αναφοράς του ηλεκτρονι-
κού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου (e-ΑΔΕ).

2. Με την ως άνω αίτηση συνυποβάλλονται:
α) το αποδεικτικό είσπραξης για την καταβολή του ΕΦΚ,
β) αποδεικτικό στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού 

πίστωσης του ποσού της επιστροφής όπου αναγράφεται 
η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού 
λογαριασμού. Όταν το δικαιούχο πρόσωπο αιτείται με-
ταφορά ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται 
σε πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού, στο σχετικό απο-
δεικτικό περιλαμβάνεται επιπλέον ο κωδικός BIC (SWIFT) 
της Τράπεζας του εξωτερικού.

3. Για την αποδοχή της αίτησης της παρ. 1, το αρμόδιο 
Τελωνείο επιστροφής ελέγχει την πληρότητα αυτής και 
τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά της παρ. 2. Σε πε-
ρίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής ως προς τα απαιτού-
μενα για την έκδοση της απόφασης επιστροφής στοιχεία 
και δικαιολογητικά, το τελωνείο επιστροφής ενημερώνει 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6581Τεύχος B’ 701/10.02.2023

με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αιτούντα 
για την συμπληρωματική προσκόμιση αυτών εντός τρι-
άντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομη-
νία ενημέρωσής του. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 
προσκόμισης τους ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως και 
ομοίως με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου 
του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί της μη 
αποδοχής της αίτησης.

4. Το τελωνείο επιστροφής ολοκληρώνει τις απαιτού-
μενες ενέργειες για την αποδοχή ή μη της αίτησης εντός 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή 
αυτής με την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής ως προς τα 
απαιτούμενα για την έκδοση της απόφασης επιστροφής 
στοιχεία και δικαιολογητικά, ημερομηνία αποδοχής της 
αίτησης ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω 
στοιχείων και δικαιολογητικών.

Σε κάθε περίπτωση, το τελωνείο επιστροφής γνωστο-
ποιεί εγγράφως και με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπερι-
λαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στον αιτούντα την αποδοχή ή μη της αίτησης του.

Σε περίπτωση που πρόκειται να υπάρξει απόρριψη της 
αίτησης, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαί-
ωμα της προηγούμενης ακρόασης, σύμφωνα με το άρ-
θρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45) να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας τρι-
άντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
της κοινοποίησης της σχετικής προς τούτο έγγραφης 
πρόσκλησης του τελωνείου επιστροφής, η οποία γίνεται 
με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Για τις αιτήσεις - δηλώσεις, οι οποίες γίνονται απο-
δεκτές, το αρμόδιο τελωνείο επιστροφής προβαίνει σε 
διασταυρωτικό έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολο-
γητικών της παρ. 2 προκειμένου να επιβεβαιωθεί το 
αιτούμενο ποσό επιστροφής.

Άρθρο 16
Απόφαση επιστροφής ειδικού φόρου 
κατανάλωσης Επιστροφή και συμψηφισμός 
ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης

1. Το αρμόδιο τελωνείο επιστροφής μετά την ολο-
κλήρωση των σχετικών, σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 
του άρθρου 15 ελέγχων, εξετάζει εάν υφίστανται τελω-
νειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από το 
δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο.

Αν διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται οφειλές, εκδίδε-
ται απόφαση επιστροφής του Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας και η 
επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/
29-01-2016 (Β’ 305) απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε «Καθορισμός 
διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής 
εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή 

των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστω-
ση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά 
Ιδρύματα».

2. Εφόσον το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο έχει τε-
λωνειακές, φορολογικές, ασφαλιστικές οφειλές, πρώτα 
διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού 
με τυχόν οφειλόμενα ποσά του προς:

α) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοί-
κηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων» (Α’ 190) και

β) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφω-
να με την υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου 
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 (Α’ 85), τις διατάξεις 
των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και την 
υπ’ αρ. 15435/913/16-04-2020 απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία χορή-
γησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ» 
(Β’ 1559) και ακολούθως, εφόσον μετά το συμψηφισμό 
με τυχόν ανωτέρω οφειλόμενα ποσά, προκύπτει υπο-
λειπόμενο ποσό, αυτό καταβάλλεται στο δικαιούχο επι-
στροφής πρόσωπο σύμφωνα τα οριζόμενα στην παρ. 1 
του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 17
Μεταβατικές - Καταργούμενες Διατάξεις

1. Για παραλαβές προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο 
κράτος μέλος με προορισμό το εσωτερικό της χώρας, 
οι διακινήσεις των οποίων έχουν ξεκινήσει πριν τις 13 
Φεβρουαρίου 2023, εφαρμόζονται, έως 31/12/2023, τα 
οριζόμενα στην υπό στοιχεία T.8612/2439/30-12-1992 
απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 778).

2. Επιστροφές του ειδικού φόρου κατανάλωσης ανα-
φορικά με προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανά-
λωσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο εσωτερικό της 
χώρας με προορισμό άλλο κράτος μέλος, οι διακινήσεις 
των οποίων έχουν ξεκινήσει πριν τις 13 Φεβρουαρίου 
2023, διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία T.8612/2439/30-12-1992 απόφαση Υφυπουρ-
γού Οικονομικών (Β’ 778).

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
η υπό στοιχεία T.8612/2439/30-12-1992 απόφαση Υφυ-
πουργού Οικονομικών (Β’ 778), με την επιφύλαξη των 
παρ. 1 και 2.

Άρθρο 18
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 13 Φε-
βρουαρίου 2023. Ακολουθούν παραρτήματα τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2023 

Ο Υφυπουργός 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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