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ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  
Γ/ΝΗ ΔΙΓΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ & ΦΠΑ 
ΣΜΗΜΑΣΑ   Γ΄ & Γ’ 

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΑΓΑ: 

Αζήλα, 30 Γεθεκβξίνπ 2016 

 Αξηζ. Πξση.:ΓΔΦΚΦ Γ 1190234 ΔΞ 2016 
  

Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Γηαλνκήο  

Σαρ. Κψδηθαο 

Πιεξνθνξίεο 

: 

: 

101 84 

Δ. Σδψλε-Α. Μειαλίηνπ 

Σειέθσλν : 2106987406/405/ 407 

FAX : 2106987424 

E-Mail : finexis@otenet.gr 

 

 
ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηης αρ. πρωη. ΓΔΦΚΦ 1188105 ΔΞ 2016/22-12-2016 Α.Τ.Ο.  

«Καθοριζμός ηων όρων και ηων προϋποθέζεων για ηη τορήγηζη  άδειας 
θορολογικής αποθήκης προϊόνηων καθέ, ηης διαδικαζίας επιβολής ηοσ θόροσ 
καηανάλωζης, ηων διαησπώζεων διακίνηζης, παρακολούθηζης, ελέγτοσ και 
άλλων θεμάηων εθαρμογής ηοσ άρθροσ 53 Α ηοσ ν.2960/01, ως προς ηα εν λόγω 
προϊόνηα.» 

ΥΔΣ: α) Οη αξ. πξση. ΓΔΦΚΦ 1082463 ΔΞ2016/31-5-2016 θαη ΓΔΦΚΦ 1083163 ΔΞ2016/1-6-
2016 Δ.Γ.Τ.Ο. 
β)Σν απφ 22/12/2016 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο Γ/λζεο Γαζκνινγηθψλ 
Θεκάησλ θαη Σεισλεηαθψλ Οηθνλνκηθψλ Καζεζηψησλ.   

 

 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ (α) ζρεηηθψλ Δ.Γ.Τ.Ο., κε ηηο νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4389/2016 (94 Α΄), θνηλνπνηνχκε γηα ελεκέξσζε θαη 

εθαξκνγή ηελ ελ ζέκαηη Α.Τ.Ο, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 

έιαβε αξηζκφ ΦΔΚ 4241 B /29-12-2016 (ΑΓΑ:ΩΞΟ8Η-0Υ4), γλσξίδνληάο ζαο ηα αθφινπζα: 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4389/2016 πξνζηέζεθε 

άξζξν 53Α ζηνλ λ.2960/2001 θαη απφ 1/1/2017 πξνβιέπεηαη ε επηβνιή θφξνπ θαηαλάισζεο 

ζηα εηζαγφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο, ηα εγρσξίσο παξαγφκελα θαη ηα πξνεξρφκελα απφ άιια θ-κ 

ηεο Δ.Δ. πξντφληα  θαθέ, σο αθνινχζσο:   

α) ηνλ θαβνπξδηζκέλν θαθέ ησλ θσδηθψλ .Ο. 0901 21 00 θαη 0901 22 00, κε ζπληειεζηή  

ηξία (3) επξψ αλά θηιφ θαζαξνχ βάξνπο. 

β) ηνλ κε θαβνπξδηζκέλν θαθέ ησλ θσδηθψλ .Ο. 0901 11 00 θαη 0901 12 00, κε ζπληειεζηή  

δχν (2) επξψ αλά θηιφ θαζαξνχ βάξνπο. 

γ) ηνλ ζηηγκηαίν θαθέ ηνπ θσδηθνχ .Ο. ΔΥ 2101 11 00, κε ζπληειεζηή  ηέζζεξα (4) επξψ αλά 

θηιφ θαζαξνχ βάξνπο. 
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δ) ηα παξαζθεπάζκαηα κε βάζε ηα εθρπιίζκαηα, απνζηάγκαηα ή ζπκππθλψκαηα ηνπ θαθέ ή 

κε βάζε ηνλ θαθέ ησλ θσδηθψλ .Ο. EX 2101 12 92 θαη 2101 12 98, κε ζπληειεζηή  ηέζζεξα 

(4) επξψ αλά θηιφ θαζαξνχ βάξνπο πνπ πεξηέρεηαη ζην ηειηθφ πξντφλ. 

Με ηελ θνηλνπνηνχκελε απφθαζε θαζνξίδνληαη:  

α) νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θνξνινγηθήο απνζήθεο ηωλ πξνϊόληωλ 

θαθέ ηνπ άξζξνπ 53Α ηνπ λ.2960/01, ηωλ δηαηππώζεωλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηωλ πξνϊόληωλ 

από ηε θνξνινγηθή απνζήθε, θαζώο θαη ηωλ όξωλ θαη ηωλ πξνϋπνζέζεωλ, ελ γέλεη, ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηωλ θνξνινγηθώλ απνζεθώλ. 

β) νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ παξαγωγή πξνϊόληωλ θαθέ ζηε ρώξα, ηε δηαδηθαζία θαη 

ηηο δηαηππώζεηο παξαιαβήο από άιιν θξάηνο κέινο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ηωλ αλωηέξω 

πξνϊόληωλ από θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα, θαζώο θαη ηηο δηαηππώζεηο δηαθίλεζεο ηωλ 

ππνθείκελωλ ζε θόξν θαηαλάιωζεο πξνϊόληωλ κεηά ηελ εηζαγωγή ηνπο από ηξίηε ρώξα θαη ηε 

ζέζε ηνπο ζε ειεύζεξε θπθινθνξία.  

γ) νη δηαδηθαζίεο επηβνιήο ηνπ θόξνπ θαηαλάιωζεο ηωλ πξνϊόληωλ θαθέ, κε ηνπο ζπληειεζηέο 

θόξνπ πνπ νξίδνληαη από ηηο πεξηπηώζεηο β΄, γ΄, δ΄θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 53Α 

ηνπ λ.2960/01, ηεο παξαθνινύζεζεο, ηνπ ειέγρνπ απηώλ θαη άιια ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ ελ 

ιόγω άξζξνπ.  

Αλαιπηηθφηεξα, κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κεθαλαίοσ Α΄ (άρθρα 2 και 3) θαζνξίδνληαη:  

α) νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εγγεγραμμένοσ παραλήπηη, ζε 

πξφζσπα πνπ παξαιακβάλνπλ ηα ελ ιφγσ πξντφληα απφ άιια θ-κ θαη ηα νπνία νθείινπλ λα 

θαηαβάιινπλ γηα απηά, ηηο αλαινγνχζεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο εληφο ηεο πξνζεζκίαο, γηα 

ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο, ήηνη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή. 

Καζνξίδνληαη επίζεο, νη ππνρξεψζεηο ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο 

αλάθιεζεο ηεο άδεηαο.  

β) ε δηαδηθαζία παξαιαβήο πξντφλησλ θαθέ απφ άιια θ-κ. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ 

παξαιαβή ησλ πξντφλησλ θαθέ απφ άιια θξάηε κέιε, πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ 

ππφρξεν «Γήισζεο Παξαιαβήο» ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή, ελψ πξνεγείηαη ε 

Δηδνπνίεζε Παξαιαβήο.  

Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κεθαλαίοσ Β΄ (άρθρα 4-15), θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε  ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία  θνξνινγηθψλ  απνζεθψλ πξντφλησλ θαθέ.    

Δηδηθφηεξα κε ηα άρθρα 5 και 6 θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε 

άδειας θορολογικής αποθήκης, θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή 

ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη ε ελ ιφγσ άδεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε άδεηα θνξνινγηθήο 

απνζήθεο  ρνξεγείηαη κφλν ζε πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζηε ρψξα, πνπ ηεξνχλ βηβιία θαη 

ζηνηρεία ζηε ρψξα, ψζηε λα θαζίζηαηαη επθνιφηεξνο ν έιεγρνο ηνπ θαζεζηψηνο αλαζηνιήο.  

Με ην άρθρο 7 θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε άδειας 

εγκεκριμένοσ αποθηκεσηή, κφλν ζε πξφζσπα γηα ηα νπνία δελ έρεη εθδνζεί άδεηα 

θνξνινγηθήο απνζήθεο ζην φλνκά ηνπο, ψζηε λα ζέηνπλ ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο ζε 

θνξνινγηθή απνζήθε άιινπ εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή, πξντφληα θαθέ ηα νπνία 

παξαιακβάλνπλ απφ άιιν θξάηνο κέινο ή απφ ηξίηε ρψξα, κεηά ηε ζέζε απηψλ ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία. Καζνξίδνληαη επίζεο, νη πεξηπηψζεηο ηξνπνπνίεζεο θαη αλάθιεζεο ηεο ελ ιφγσ 

άδεηαο.  

Με ην άρθρο 8 θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο ακύρωζης, ηροποποίηζης και ανάκληζης ηης 

άδειας θορολογικής αποθήκης. 
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Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη νη παξαπάλσ άδεηεο ρνξεγνχληαη απφ ην αξκφδην, θαηά πεξίπησζε 

ηεισλείν. 

Με ην άρθρο 9, θαζνξίδεηαη φηη ε παξαγσγή πξντφλησλ θαθέ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνξνινγηθή 

απνζήθε, γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ππνθείκελσλ πξντφλησλ 

ζε θφξν θαηαλάισζεο, θαηά ηελ παξαγσγηθή δηεξγαζία. Ωζηφζν, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα, ε 

παξαγσγή θαβνπξληηζκέλνπ θαθέ λα γίλεηαη εκτός θνξνινγηθήο απνζήθεο, κε βάζε (α΄ χιεο), 

άιια πξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν θαηαλάισζεο (αθαβνχξληηζηνο θαθέο), κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα έρεη θαηαβιεζεί ην πνζφ ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζε 

απηά. Σα πξφζσπα πνπ παξάγνπλ εθηφο θνξνινγηθήο απνζήθεο νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ζε 

θάζε έιεγρν, φηη ν θφξνο γηα ηηο α΄ χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έρεη θαηαβιεζεί.  

Με ηα άρθρα 10 και 11 θαζνξίδεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία θαη νη δηαηππψζεηο εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ ζηε θνξνινγηθή απνζήθε, θαηά πεξίπησζε. Δπίζεο, κε ην άξζξν 12, πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο εμφδνπ απφ ηε θνξνινγηθή απνζήθε πξντφλησλ θαθέ, γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε επ’ απηψλ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη 

παξνρή ζρεηηθήο εγγχεζεο.     

Με ην άρθρο 13 πξνβιέπεηαη ν ηξφπνο ηήξεζεο ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο, ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα Γξακκνγξαθεκέλνπ Βηβιίνπ Απνζήθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Υ, ελψ κε ην άρθρο 14 

πξνβιέπεηαη ζην ηέινο θάζε έηνπο, ε ζχληαμε θαηάζηαζεο απνζεκάησλ, ψζηε λα 

παξαθνινπζείηαη θαιχηεξα ην θαζεζηψο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο εγγχεζεο. 

Με ην άρθρο 15 νξίδνληαη νη ζρεηηθέο πεξί εγγπήζεσλ ξπζκίζεηο θαη θαζνξίδεηαη ην χςνο ησλ 

εγγπήζεσλ, αλάινγα κε ηα πξνζδηνξηδφκελα είδε απηψλ (εγγπήζεηο παξαγσγήο θαη θαηνρήο θαη 

εγγπήζεηο δηαθίλεζεο). Δηδηθφηεξα, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο, κε ηελ θνηλνπνηνχκελε Α.Τ.Ο. πξνβιέπεηαη ε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο πάγηαο εγγχεζεο, θαηά 50% γηα θαηφρνπο πηζηνπνηεηηθψλ Δγθεθξηκέλνπ 

Οηθνλνκηθνχ Φνξέα («AEOS» θαη « AEOF»). 

ην Κεθαλαίο Γ΄ (άρθρα 16-17) ξπζκίδνληαη ζέκαηα βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ θφξνπ 

θαηαλάισζεο θαη ηνπ ΦΠΑ. ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη, σο εκεξνκελία έλαξμεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ δέθα (10) εκεξψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 53Α ηνπ λ.2960/01, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο απφθηεζεο απφ άιιν θξάηνο κέινο, ιακβάλεηαη 

ε «Ηκεξνκελία Παξαιαβήο» πνπ δειψλεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επί ηνπ εληχπνπ ηεο 

Γήισζεο Παξαιαβήο. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία έθπησζεο 

ηνπ Φ.Π.Α, εηζξνψλ.   

Δηδηθφηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ην β΄ ζρεηηθφ ηεο Γ/λζεο Γ.Θ. & Σ.Ο.Κ. γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θφξνπ θαηαλάισζεο ηνπ άξζξνπ 53Α ηνπ λ.2960/01 ζην ICISnet, επηζεκαίλεηαη φηη έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί νη αθφινπζνη λένη πρόζθεηοι κωδικοί εθνικής θορολογίας:  

1510 Καβνπξδηζκέλνο θαθέο (ζπληειεζηήο  3 επξψ αλά θηιφ θαζαξνχ βάξνπο). 

1512 Με θαβνπξδηζκέλνο θαθέο (ζπληειεζηήο  2 επξψ αλά θηιφ θαζαξνχ βάξνπο). 

1514 ηηγκηαίνο θαθέο (ζπληειεζηήο  4 επξψ αλά θηιφ θαζαξνχ βάξνπο). 

1516 

Παξαζθεπάζκαηα κε βάζε ηα εθρπιίζκαηα, απνζηάγκαηα ή ζπκππθλψκαηα ηνπ 

θαθέ ή κε βάζε ηνλ θαθέ (ζπληειεζηήο 4 επξψ αλά θηιφ θαζαξνχ βάξνπο πνπ 

πεξηέρεηαη ζην ηειηθφ πξντφλ). 
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Δηδηθά, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο πνπ επηβάιιεηαη ζηα παξαζθεπάζκαηα κε 

βάζε ηα εθρπιίζκαηα, απνζηάγκαηα ή ζπκππθλψκαηα ηνπ θαθέ ή κε βάζε ηνλ θαθέ, ζην θαηά 

πεξίπησζε παξαζηαηηθφ, ζην πεδίν «επηπιένλ ζηνηρείν ππνινγηζκνχ»/«πξφζζεηα ζηνηρεία», 

ζπκπιεξψλεηαη, ππνρξεσηηθά ζηνλ κωδικό 061: «θαζαξφ βάξνο θαθέ (πεξηεθηηθφηεηα)», ην ελ 

ιφγσ βάξνο πνπ πεξηέρεηαη ζην ηειηθφ πξντφλ.   

ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, καδί κε ην παξαζηαηηθφ ζπλππνβάιιεηαη, εθηφο ησλ ινηπψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, Γήλωζη ύζηαζης, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη γηα θάζε πξντφλ πνπ ηίζεηαη ζε 

αλάισζε μερσξηζηά, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε θηιά ησλ εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ ή 

ζπκππθλσκάησλ θαθέ ή ηνπ θαθέ. (Κσδηθφο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ ελ ιφγσ 

δηθαηνινγεηηθνχ: 1Δ21 ζηε ζέζε 44.1 ηνπ ΔΓΔ θαη 44.2 ηεο ΓΔΦΚ).    

Δπηπξφζζεηα, κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κεθαλαίοσ Γ΄ (άρθρο 18) πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ απφ ηηο αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο θαηά ηελ παξαγσγή, κεηαπνίεζε, θαηνρή  θαη 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ θαθέ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ε επηβνιή ησλ αλάινγσλ 

θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξαβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Σέινο, ζην Κεθαλαίο Δ΄ (άρθρα 19-21) ξπζκίδνληαη ζέκαηα κεραλνγξάθεζεο θαη εηζάγνληαη νη 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο θνηλνπνηνχκελεο Α.Τ.Ο. Δηδηθφηεξα 

κε ην άρθρο 19, πξνβιέπεηαη ν κεραλνγξαθηθφο ηξφπνο ππνβνιήο ησλ εληχπσλ ηεο 

θνηλνπνηνχκελεο απφθαζεο, ε έθδνζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ Αδεηψλ θαη ε ηήξεζε ησλ 

ζρεηηθψλ βηβιίσλ, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή κεραλνγξαθηθήο ηνπο πινπνίεζεο ζην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Σεισλείσλ (ICISnet).  

Δπί ηνπ παξφληνο, δηεπθξηλίδεηαη φηη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ICISnet  

ππνβάιινληαη  ειεθηξνληθά  κφλν ε  Γήισζε Δ.Φ.Κ. θαη ην Δ.Γ.Δ..  

Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άρθροσ 20, πξνβιέπνληαη ηα αλαγθαία κεηαβαηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ 

ζηε θνξνιφγεζε ησλ πξντφλησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, ζηελ θαηνρή 

πξνζψπσλ, ηα νπνία είηε ηα έρνπλ παξάμεη, είηε ηα έρνπλ εηζάγεη απφ ηξίηε ρψξα, είηε ηα έρνπλ 

απνθηήζεη απφ άιιν θξάηνο-κέινο θαη δελ έρνπλ δηαηεζεί πξνο πψιεζε. Σα πξντφληα απηά ζα 

πξέπεη λα δεισζνχλ ζηηο αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο ην αξγφηεξν κέρξη 31.1.2017.  

Δπηπιένλ, γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή 

θφξνπ θαηαλάισζεο ζηα πξντφληα απηά απφ 1.1.2017, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηεο θνηλνπνηνχκελεο Απφθαζεο, παξέρεηαη γηα 

ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, ζηα πξφζσπα πνπ ζα αηηεζνχλ, ε δπλαηφηεηα άκεζεο ρνξήγεζεο, είηε 

άδεηαο θνξνινγηθήο απνζήθεο, είηε άδεηαο εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε, είηε άδεηαο 

εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή, κε απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο. Οη αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

αδεηψλ είηε  θνξνινγηθήο απνζήθεο, είηε εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

ην αξγφηεξν κέρξη 15.02.2017, ελψ γηα ηελ άδεηα εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή κέρξη 28.02.2017. 

Γηα ην ιφγν απηφ, θαινχληαη ηα αξκφδηα Σεισλεία λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ άκεζε ρνξήγεζε ησλ ελ ιφγσ αδεηψλ, θαζψο θαη ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ θνηλνπνηνχκελε Απφθαζε ηεξνπκέλσλ Βηβιίσλ. 

Σα πξφζσπα, ηα νπνία ζα αηηεζνχλ ηελ έθδνζε άδεηαο θνξνινγηθήο απνζήθεο, ππνρξενχληαη 

άκεζα, κεηά ηελ έθδνζεο απηήο, λα εηζάγνπλ ηα δεισζέληα, θαηά ηα αλσηέξσ, πξντφληα ζηε 

θνξνινγηθή απνζήθε ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο ησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ κε Γήισζε 

Παξαιαβήο γηα ηελ είζνδν ζε θνξνινγηθή απνζήθε. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε ζέζεο ζε 

αλάισζε κέξνπο ησλ δεισζέλησλ πξντφλησλ, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θνξνινγηθήο 

απνζήθεο θαη εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο, ππνβάιιεηαη Γήισζε Δ.Φ.Κ. γηα ηελ θαηαβνιή 

ησλ αλαινγνπζψλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ κέρξη ηηο 25 ηνπ επνκέλνπ κήλα απφ ηνλ κήλα 

αλάισζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ, θαη΄ αλαινγία κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 53Α ηνπ λ.2960/01, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ππνβιεζεί ε 
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ζρεηηθή δήισζε ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή. Οκνίσο, ηα πξφζσπα πνπ ζα αηηεζνχλ ηελ 

έθδνζε άδεηαο εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή, αθνινπζνχλ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία, δειαδή 

ππνρξενχληαη άκεζα, κεηά ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ λα εηζάγνπλ ηα δεισζέληα πξντφληα ζηε 

θνξνινγηθή απνζήθε, ελψ ζε πεξίπησζε ζέζεο ζε αλάισζε πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, 

ππνβάιιεηαη Γήισζε Δ.Φ.Κ. γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνπζψλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, 

κέρξη ηηο 25 ηνπ επνκέλνπ κήλα απφ ηνλ κήλα αλάισζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ.  

Σα πξφζσπα πνπ ζα αηηεζνχλ ηελ έθδνζε άδεηαο εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε θαηαβάιινπλ ηηο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο πνπ αλαινγνχλ ζην έλα ηξίην ησλ πξντφλησλ απηψλ θάζε θνξά έσο 

ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ κελψλ Απξηιίνπ, Ινπλίνπ θαη Απγνχζηνπ 2017 κε ηελ 

ππνβνιή Γήισζεο Δ.Φ.Κ. Απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ δήισζεο ησλ 

θαηερνκέλσλ πξντφλησλ, ηα πξφζσπα απηά δχλαληαη λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο, 

ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή κε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε, θαηά ηηο 

εκεξνκελίεο ππνβνιήο ησλ Γ.Δ.Φ.Κ..  

Δπηπξφζζεηα, παξαγσγνί πνπ δελ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ άδεηα εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή ή 

εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ ηα πξντφληα πνπ θαηέρνπλ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο θαη λα ππνβάιινπλ Γήισζε Δ.Φ.Κ. γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ αλαινγνπζψλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζην έλα ηξίην ησλ 

πξντφλησλ θάζε θνξά έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα ησλ κελψλ Απξηιίνπ, Ινπλίνπ θαη 

Απγνχζηνπ 2017. Απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ελ ιφγσ δήισζεο ησλ θαηερνκέλσλ 

πξντφλησλ, ηα πξφζσπα απηά δχλαληαη λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά 

ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή κε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε, θαηά ηηο εκεξνκελίεο ππνβνιήο 

ησλ Γ.Δ.Φ.Κ..  

Σέινο, κε ην άξζξν 21 νξίδεηαη σο έλαξμε ηζρχνο ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη 

κε ηελ θνηλνπνηνχκελε Απφθαζε, ε 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017, εκεξνκελία επηβνιήο ηνπ θφξνπ. 

 

 

   Η  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ  ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
 

   Δ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
Α. Αποδέκηες για ενέργεια:  

1. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο (γηα ελεκέξσζε ησλ Σεισλείσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο) 

2. Σεισλεία Α΄, Β΄& Γ΄ ηάμεο 

3. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (γηα ελεκέξσζε ηεο «Ηιεθηξνληθήο 
Βηβιηνζήθεο») 

 
Β. Αποδέκηες για κοινοποίηζη: 

1. Τπεξεζία Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) 

2. Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

3. Διεγθηηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) Αηηηθήο 

4. Διεγθηηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) Θεζζαινλίθεο 

5. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ (Γ.Ο..) 

6. Γεληθή Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
    α) Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
    β) Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο- Σκήκα Β' 
    γ) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

7. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

8. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ Γ.Γ.Γ.Δ. 

9. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδαο 

Σζακαδνχ 38 — Σ.Κ.. 18531, Πεηξαηάο 

10. χιινγνο Δθηεισληζηψλ, Αζήλαο – Πεηξαηά 

Σζακαδνχ 38 — Σ. Κ: 18531, Πεηξαηάο 

11. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζζαινλίθεο 

Κνπληνπξηψηνπ 13 - Σ.Κ. 54626, Θεζζαινλίθε 

12. Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ (Κ.Α.Δ.)  

23ν ρικ. Δ.Ο. Αζελψλ - Λακίαο Σ.Κ. 14565, Άγηνο ηέθαλνο 

13. Γεληθή Γ/λζε Γεληθνχ Υεκείνπ Κξάηνπο 

Γ/λζε Αιθνφιεο θαη Σξνθίκσλ 

14. Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 

Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ θαη Βξαρππξφζεζκσλ Γεηθηψλ 

Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ –Σ.Κ. 18510 Πεηξαηάο 

15. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

3εο επηεκβξίνπ 36, ΣΚ 1 0432-Αζήλα 

16. Κεληξηθή 'Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο 

Αθαδεκίαο 7, 10671, Αζήλα 

17. Δπηκειεηήξην Ηκαζίαο, Κεληξηθήο 3, Σ.Κ. 59100, Ηκαζία 

18. Δκπνξηθφ, θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ 

Αθαδεκίαο 7, Σ.Κ. 1067 Ι-Αζήλα        

19. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ 

Αθαδεκίαο 7, Σ.Κ. 106 71-Αζήλα 

20. Παλειιήληνο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ 

Κξαηίλνπ 11 Δληαχζα 

21. Παλειιήληνο χιινγνο Δθνδηαζηψλ Πινίσλ- Δμαγσγέσλ 

Λνπδνβίθνπ, 1, Σ.Κ. 185 31 Πεηξαηάο 

22. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ) 

Ξελνθψληνο 5, Σ.Κ. 105 57, Αζήλα 

23. ΓΔΒΔΔ 

Αξηζηνηέινπο 46, Σ.Κ. 104 33, Αζήλα 
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24. Παλειιήληνο χιινγνο Καθεθνπηψλ 

Κιεηζζέλνπο 17, Σ.Κ. 105 52, Αζήλα 

25. Παλειιήληνο χλδεζκνο Καθεθνπηψλ θαη Δθκεηάιιεπζεο Καθεθνπηηθψλ Μεραλεκάησλ 

Γνχλαξε 21-23, Σ.Κ. 185 31, Πεηξαηάο 

26. πλεηαηξηζκφο Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο 

Νειέσο 35, Σ.Κ. 11851, Αζήλα 

27. Οκνζπνλδία Καθεπσιψλ Διιάδνο,  

Βνπιήο 16 Σ.Κ. 105 63, Αζήλα 

  
 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
4. Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. 
5. Γ/λζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 
6. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθψλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ 
7. Γ/λζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ θαη Σεισλεηαθψλ Οηθνλνκηθψλ Καζεζηψησλ 
8. Γ/λζε Ηιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ 
9. Γ/λζε Δ.Φ.Κ. θαη Φ.Π.Α. - Σκήκαηα Γ' & Γ' 
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