ΑΔΑ: 67ΞΒΗ-ΗΟΕ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ.
1. Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ &
ΣΔΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ
ΣΜΗΜΑ Γ΄
2. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ Α΄

Αζήλα, 15 επηεκβξίνπ 2015

Σαρ. Γ/λζε

:

ΠΡΟ:

Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
Email

:
:
:
:

ΘΔΜΑ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.09.18 09:16:01
EEST
Reason:
Location: Athens

Αξ. πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Γ 5019648 ΔΞ 2015

Καξ. εξβίαο 10,
101 84 – Αζήλα
Υ. Ναζνπνχινπ
210 6987507
210 6987506
ipr@otenet.gr

Ωρ Πίνακαρ Γιανομήρ

: Παποσή οδηγιών και διεςκπινίζευν αναθοπικά με οπιζμένερ διαδικαζίερ ηος
καθεζηώηορ ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία ιφγσ ηνπ λένπ
ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηακνξθψζεθε κε ηε ζέζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ICISnet,
θαζψο θαη ηηο επξχηεξεο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηα πιαίζηα ηεο εμέιημεο ηεο εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, ξπζκίδνληαη ηα θάησζη ζέκαηα:
I.

Καηάπγηζη θεώπηζηρ ανηιγπάθυν διαζαθήζευν αποηαμίεςζηρ και
εμποπεςμάηυν πποεπσομένυν από καθεζηώρ ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ

ανάλυζηρ

ην άξζξν 18, παξ.2 ηεο αξηζκ. Σ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΤΟ «Λεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο
ηεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο» (ΦΔΚ 468/Β/2002) πξνβιέπεηαη ε έθδνζε αληηγξάθνπ ηεο
δηαζάθεζεο αλάισζεο κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ απφ απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο γηα
ζθνπνχο πίζησζεο ηεο αξρηθήο δηαζάθεζεο ππαγσγήο ησλ ελ ιφγσ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο.
Δπίζεο, ζην άξζξν 23, παξ.4 ηεο ίδηαο ΑΤΟ νξίδεηαη φηη ε θαηαρψξηζε ησλ δηαζαθήζεσλ
απνηακίεπζεο ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο
ηχπνπ Α΄, Γ΄, Γ΄ θαη Δ΄ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα αληίγξαθα ησλ δηαζαθήζεσλ απνηακίεπζεο.
ην άξζξν 26, παξ.1 νξίδεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ πηζησηηθνχ κέξνπο ηνπ ινγηζηηθνχ δειηίνπ
γίλεηαη κε ζεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ παξαζηαηηθψλ εμφδνπ απφ ην θαζεζηψο, ελψ ζηελ παξ.3, εδάθην
δεχηεξν πξνβιέπεηαη φηη ηα πηζησηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ δηαζαθήζεηο απνηακίεπζεο απνζεθψλ
ηχπνπ Α, Γ΄, Γ΄ θαη Δ΄ ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ δηαρεηξηζηή θαη επηδεηθλχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ειέγρνπ.
Δπηπιένλ, ζηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ αξηζκ. Σ.2130/22/Γ0019/1-5-2002 ΔΓΤΟ επί ηνπ άξζξνπ
26 ηεο αλσηέξσ ΑΤΟ, παξέρνληαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζεψξεζε ησλ αληηγξάθσλ
ησλ δηαζαθήζεσλ απνηακηεχζεσλ θαη αλαιψζεσλ ηφζν γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο
φζν θαη γηα ηελ πίζησζε ησλ δηαζαθήζεσλ απνηακίεπζεο.
Δληνχηνηο, ε αλάγθε γηα ηε ζεψξεζε αληηγξάθσλ ησλ δηαζαθήζεσλ απνηακίεπζεο θαη αλάισζεο
γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο δελ πθίζηαηαη πιένλ δεδνκέλνπ φηη ηα παξαζηαηηθά απηά ππνβάιινληαη
ειεθηξνληθά θαη ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζήο ηνπο ζην ICISnet
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γηα ζθνπνχο ειέγρνπ, θαηά ζπλέπεηα παύει άμεζα ε ζεψξεζε ησλ αληηγξάθσλ ησλ ελ ιφγσ
παξαζηαηηθψλ.
Η θαηαρψξηζε ηεο δηαζάθεζεο απνηακίεπζεο ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη
άκεζα κε ηελ είζνδν ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο απνζήθεο ηχπνπ Α΄, Γ΄, Γ΄ θαη Δ΄ φπσο πξνβιέπεηαη απφ
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ελψ ε πίζησζή ηεο ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγφηεξν
θαηά ηε ζηηγκή εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ απνζήθε.
ε θάζε πεξίπησζε, ζα παξέρνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο
ζηνπο αξκφδηνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο, εθφζνλ δεηεζεί, απιά αληίγξαθα ησλ
δηαζαθήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο.
II.

Σήπηζη λογιζηικήρ αποθήκηρ

Τπελζπκίδεηαη φηη αληί ηεο ηήξεζεο ρεηξφγξαθνπ βηβιίνπ απνζήθεο, νη δηαρεηξηζηέο ησλ απνζεθψλ
ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηεξνχλ ηε ινγηζηηθή απνζήθεο ζε ηλεκηπονική
μοπθή.
Ο δηαρεηξηζηήο δχλαηαη, κεηά ην ζηάδην ηεο αδεηνδφηεζεο, λα πξνβεί ζε ηήξεζε ειεθηξνληθνχ
βηβιίνπ απνζήθεο αληί ρεηξφγξαθνπ θαη, πξνο ηνχην, ππνβάιιεη αίηεζε ζην Σεισλείν Διέγρνπ
επηζπλάπηνληαο εθηππσκέλν ππφδεηγκα ηεο κεραλνγξαθηθά ηεξνχκελεο ινγηζηηθήο απνζήθεο
πξνθεηκέλνπ ην Σεισλείν λα δηαπηζηψζεη φηη απηή ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ
νξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο θαη λα ρνξεγήζεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε. Η έγθξηζε απηή θνηλνπνηείηαη
θαη ζηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαηά ηα πξνβιεπφκελα,
ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο σο πξνο ηε ζέζε 5 «Σφπνο θαη είδνο
ινγηζηηθψλ θαηαρσξίζεσλ/αξρείσλ».
ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο γηα ηε κεηάβαζε ζε
κεραλνγξαθηθή ηήξεζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο, ην Σεισλείν Διέγρνπ ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζεη
εγγξάθσο ηελ ιεθζείζα απφθαζε.
Γηα ηε κεραλνγξαθηθή ηήξεζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο ν δηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη, εληφο 5
εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα αλαθνξάο, είηε λα εθηππψλεη ηελ αλαιπηηθή κεληαία θίλεζε
ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο ζε θηλεηά θχιια πνπ θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε θαη έρνπλ ζεσξεζεί εθ ησλ
πξνηέξσλ απφ ην Σεισλείν Διέγρνπ είηε λα απνζεθεχεη ηελ ελ ιφγσ θίλεζε, ζε κνξθή pdf, ζε CD ηα
νπνία θέξνπλ απηνθφιιεηε εηηθέηα κε αξίζκεζε θαη ζεψξεζε ηνπ Σεισλείνπ Διέγρνπ. Οη σο άλσ
ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο θπιάζζνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο θαη ηίζεληαη
ζηε δηάζεζε ηνπ Σεισλείνπ Διέγρνπ ζε πξψηε δήηεζε.
Χο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο, επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα:


Όζνλ αθνξά ηελ πνζφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο παξαθνινπζνχληαη νη δηαζαθήζεηο απνηακίεπζεο
επηζεκαίλεηαη φηη πέξαλ ηεο κηθηήο κάδαο ε νπνία παξαθνινπζείηαη ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο
θαζψο απνηειεί ππνρξεσηηθή ζέζε ζπκπιήξσζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ απνηακίεπζεο θαη αλάισζεο
απφ
απνηακίεπζε,
ππάξρεη
ππνρξέσζε
ηήξεζεο
θαη
ηεο
ζηήιεο
κε
ηίηιν
«Κφιια/πκπιεξσκαηηθέο Μνλάδεο», φπσο θαίλεηαη ζην ππφδεηγκα ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο πνπ
παξέρεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο, γηα ζθνπνχο δηεπθφιπλζεο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη
ηνπ ειέγρνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε ζπκπιήξσζε ηεο ελ ιφγσ ζηήιεο κε κνλάδεο κέηξεζεο πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνηακηεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ (π.ρ. θηβψηηα, ηεκάρηα
θιπ) θαη νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηεο ζέζεο 31 ηνπ ΔΓΔ (πεδίν 31-1 «Πιήζνο Γεκάησλ» ή «Πιήζνο Σεκαρίσλ» ηνπ
ΔΓΔ φπσο ππνβάιιεηαη ζην ICISnet) φζν θαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αληίζηνηρεο ζηήιεο ηεο
κεληαίαο θαηάζηαζεο απνζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην λέν ππφδεηγκα ην νπνίν έρεη θνηλνπνηεζεί κε
ηελ αξηζκ. ΓΓΘΣΟΚ Γ 5010763 ΔΞ 2015/14-5-2015 «Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο
κεληαίεο θαηαζηάζεηο απνζεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο ηεισλεηαθήο
απνηακίεπζεο» (ΑΓΑ: ΧΝΘΙΗ-Γ7Γ).
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ηηο πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο ζπλήζσλ εξγαζηψλ, φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο δεηάεη, κε ηελ έθδνζε
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ δειηίνπ INF 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο 71 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93, λα ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο ην είδνο, ε δαζκνινγεηέα αμία θαη ε
πνζφηεηα ησλ απνηακηεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ πνπ ίζρπαλ πξηλ ηα εκπνξεχκαηα απηά ππνζηνχλ
ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο, ηφηε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο θαη ε
δαζκνθνξνινγεηέα αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πξηλ απηά ππνβιεζνχλ ζηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο
(άξζξν 529, παξ.2 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93).



ηηο πεξηπηψζεηο θνηλήο απνζήθεπζεο θνηλνηηθψλ θαη κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ, φπνπ δεν
είλαη δπλαηή ε εμαθξίβσζε, αλά πάζα ζηηγκή, ηνπ ηεισλεηαθνχ ραξαθηήξα θάζε ηχπνπ
εκπνξεχκαηνο (π.ρ. ρχδελ εκπνξεχκαηα), πξέπεη λα θαηαρσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο
ηθαλέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θνηλή απνζήθεπζε θαη εηδηθφηεξα, πέξαλ ησλ ινγηζηηθψλ
θαηαρσξίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα κε θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα, απαηηείηαη ε παξνρή νξηζκέλσλ
βαζηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηα θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα ηα νπνία απνζεθεχνληαη απφ θνηλνχ κε
ηα ππνθείκελα ζε δαζκνχο θαη θφξνπο απνηακηεπκέλα εκπνξεχκαηα (άξζξν 529, παξ.3 ηνπ Καλ.
(ΔΟΚ) 2454/93). Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα παξαζηαηηθά θαη
ηηο εκεξνκελίεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ θνηλνηηθψλ εηδψλ απφ ηελ απνζήθε, θαζψο θαη ηελ
εηζεξρφκελε, εμεξρφκελε θαη ππφινηπε πνζφηεηα ησλ εηδψλ απηψλ.

III. Αλλαγέρ ζηον ηπόπο καηάπηιζηρ ηηρ έκθεζηρ ελέγσος
Λακβάλνληαο ππφςε αθελφο ηνλ κεγάιν φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο εθζέζεηο
ειέγρνπ νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη κεηά ηνλ ινγηζηηθφ θαη θπζηθφ έιεγρν ησλ απνζεθψλ ηεισλεηαθήο
απνηακίεπζεο αθεηέξνπ ην γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη δηαζέζηκεο ηφζν ζην ICISnet φζν
θαη ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο, ζαο γλσξίδνπκε φηη εθεμήο ε ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
Ο δηαρεηξηζηήο ηεο απνζήθεο ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ αξκφδηνπ ηεισλεηαθνχ ππαιιήινπ ηελ
αλαιπηηθή θίλεζε ηεο ηεξνχκελεο ινγηζηηθήο απνζήθεο, ζε θπζηθή ή ειεθηξνληθή κνξθή, γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ζπγθεθξηκέλε εληνιή ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα
δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν. Μεηά ην πέξαο απηνχ, ν αξκφδηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεισλεηαθφο ππάιιεινο
ζπληάζζεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ σο εμήο:


γηα ηηο δηαζαθήζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ιάβεη εγθεθξηκέλν πξννξηζκφ ην ζχλνιν ηεο
απνηακηεπκέλεο πνζφηεηαο θαη θιείλνπλ «θαιψο», ζα αλαγξάθεηαη ην MRN ηεο δηαζάθεζεο
απνηακίεπζεο, ν αληίζηνηρνο αξηζκφο θαηαρψξηζεο ινγηζηηθήο απνζήθεο, ε αξρηθά απνηακηεπκέλε
πνζφηεηα θαη νη ελδείμεηο «Ø»/«Μεδέλ» ζηηο ζηήιεο φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ππφινηπα ησλ
απνηακηεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ θαη «Καιψο» ζηελ ζηήιε φπνπ θαηαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο,



γηα ηηο δηαζαθήζεηο απνηακίεπζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ππφινηπα θαη δελ δηαπηζηψλνληαη δηαθνξέο
θαηά ηνλ έιεγρν, ζα αλαγξάθεηαη ην MRN ηεο δηαζάθεζεο απνηακίεπζεο, ν αληίζηνηρνο αξηζκφο
θαηαρψξηζεο ινγηζηηθήο απνζήθεο, ε αξρηθά απνηακηεπκέλε πνζφηεηα, ην ππφινηπν ηεο
απνηακηεπκέλεο πνζφηεηαο θαηά ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ε έλδεημε
«Κακία Γηαθνξά» ζηελ ζηήιε φπνπ θαηαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο,



γηα ηηο δηαζαθήζεηο απνηακίεπζεο γηα ηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη δηαθνξέο θαηά ηνλ έιεγρν, είηε
απηέο παξνπζηάδνπλ ππφινηπα είηε θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν απνζήθεο σο κεδεληθέο, ζα
αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη θηλήζεηο ησλ ελ ιφγσ δηαζαθήζεσλ κε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ
ζηειψλ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, θαηά ην πξνβιεπφκελν ππφδεηγκα απηήο πνπ παξέρεηαη ζηελ
παξνχζα, θαζψο θαη ε έλδεημε «Γηαθνξέο» κε νπνηαδήπνηε άιιε παξαηήξεζε αηηηνινγεί ηηο
δηαθνξέο απηέο.

ην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο παξέρεηαη λέν ππφδεηγκα έθζεζεο ειέγρνπ, ην νπνίν αληηθαζηζηά
ηα ππνδείγκαηα ησλ Παξαξηεκάησλ IV (έθζεζε ειέγρνπ ινγηζηηθήο απνζήθεο) θαη V (έθζεζε ειέγρνπ
ππνινίπσλ απνζήθεο) ηεο αξηζκ. Σ.2130/22/Γ0019/1-5-2002 ΔΓΤΟ κε ηελ νπνία δίλνληαη νδεγίεο γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο.
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IV. Καθιέπυζη ηςποποιημένος ενηύπος πποζυπινήρ εξόδος
ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο παξνχζαο θνηλνπνηνχκε ην λέν έληππν «Αίηεζε Έγθξηζεο Πξνζσξηλήο
Δμφδνπ απφ Απνζήθε Σεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο» πνπ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο εμφδνπ
κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ επξηζθνκέλσλ ππφ θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπλήζσλ εξγαζηψλ ή γηα άιινπο ζθνπνχο.
ηφρνο ηεο θαζηέξσζεο ηνπ λένπ εληχπνπ είλαη λα ζπληειέζεη ζηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο
δηαδηθαζίαο πξνζσξηλήο εμφδνπ ησλ απνηακηεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ απνζήθε θαη λα
αληηθαηαζηήζεη ηηο ρεηξφγξαθεο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ έσο ζήκεξα επί ησλ δηαζαθήζεσλ
απνηακίεπζεο ή επί ησλ αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε άδεηαο πξνζσξηλήο εμφδνπ.
Σν ελ ιφγσ έληππν, κε ηε ζεψξεζή ηνπ απφ ην Σεισλείν Διέγρνπ, επέσει θέζη καηά πεπίπηυζη
άδειαρ γηα ηελ πξνζσξηλή έμνδν απφ ηελ απνζήθε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ, εθφζνλ
δεηνχληαη, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε ρνξεγεζεί γεληθή άδεηα πξνζσξηλήο εμφδνπ θαη
ελδερνκέλσο εθηέιεζεο ζπλήζσλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα, ην έληππν θέπει
σαπακηήπα ενημεπυηικού ζημειώμαηορ πξνο ην Σεισλείν Διέγρνπ. Σνλίδεηαη φηη ηφζν ε θαηαβνιή
ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο φζν θαη ε πξνζθφκηζε ηεο πξφζζεηεο εγγχεζεο φπνπ
απαηηείηαη, εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ησλ αηηνχκελσλ
δηαθηλήζεσλ θαη εξγαζηψλ.
Σν ελ ιφγσ έληππν θαηαηίζεηαη εηο δηπινχλ ζην Σεισλείν Διέγρνπ, φπνπ ζεσξείηαη κεηά ηελ
έγθξηζε ηεο πξνζσξηλήο εμφδνπ, ηελ θαηαβνιή ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη ηελ πξνζθφκηζε
πξφζζεηεο εγγχεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεηείηαη. Σν έλα αληίηππν επηζηξέθεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή, ν
νπνίνο ην πξνζθνκίδεη εθ λένπ ζην Σεισλείν Διέγρνπ κε ηελ επαλαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ
απνζήθε πξνθεηκέλνπ λα θιείζεη «Καιψο» ή γηα ηελ έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζσξηλήο εμφδνπ.
Δλδερφκελε παξάηαζε πνπ δεηείηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ην Σεισλείν Διέγρνπ ζεκεηψλεηαη ζηε ζέζε
«Παξάηαζε δηάξθεηαο πξνζσξηλήο εμφδνπ» ηνπ εληχπνπ, ην νπνίν ζεσξείηαη εθ λένπ.
V.

Ανάλητη ηηρ εςθύνηρ μεηαθοπάρ εμποπεςμάηυν από ηον διασειπιζηή δημόζιαρ αποθήκηρ
ηύπος Α΄ καηά ηην ςπαγυγή ζηο καθεζηώρ και ηην επανεξαγυγή

Όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 512, παξ.2 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93, ε κεηαθνξά απνηακηεπκέλσλ
εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλείν ππαγσγήο ζηελ απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ θάιπςε ηεο δηαζάθεζεο ππαγσγήο ζην θαζεζηψο. Δπίζεο, βάζεη ηεο παξ.3
ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε κεηαθνξά απφ ηελ απνζήθε ζην ηεισλείν εμφδνπ θαηά ηελ επαλεμαγσγή, κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ θάιπςε ηνπ θαζεζηψηνο.
χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο αξηζκ. Σ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΤΟ θαη ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο
πνπ παξέρνληαη κε ηελ αξηζκ. Σ.2130/22/Γ0019/1-5-2002 ΔΓΤΟ, ε κεηαθνξά κε θνηλνηηθψλ
εκπνξεπκάησλ ζε απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ηχπνπ Α΄ κεηά ηελ ππαγσγή ηνπο ζην
θαζεζηψο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε επζχλε ηνπ απνηακηεπηή κεηά ηε ζχζηαζε ζρεηηθήο
εγγχεζεο είηε κε επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο.
ηελ πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο επζχλεο κεηαθνξάο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα
ζπκπιεξψλεηαη ε ζέζε 15 ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο κε ηνπο φξνπο
2 (κεηαθνξά απφ ην ηεισλείν ππαγσγήο ζηελ απνζήθε) θαη 3 (κεηαθνξά απφ ηελ απνζήθε ζην
ηεισλείν εμφδνπ ελφςεη επαλεμαγσγήο) νη νπνίνη αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηηο επεμεγεκαηηθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο 67 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93, ηε κεηαθνξά ππφ ηελ θάιπςε ηνπ
θαζεζηψηνο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην πξναλαθεξζέλ άξζξν 512 ηνπ ίδηνπ Καλνληζκνχ.
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη πξνο απνθπγή ζπγρχζεσλ, θξίλεηαη ζθφπηκν, θαηά ηελ ππνβνιή
δηαζάθεζεο απνηακίεπζεο ή επαλεμαγσγήο απφ απνηακίεπζε, ν δηαρεηξηζηήο λα πξαγκαηνπνηεί και
δήλυζη ανάλητηρ ηηρ εςθύνηρ μεηαθοπάρ, αθφκε θαη ζηελ ίδηα ππεχζπλε δήισζε (θσδηθφο
παξαζηαηηθνχ: 1911) κε ηελ νπνία βεβαηψλεη είηε φηη ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην
θαζεζηψο γίλνληαη δεθηά ηελ ίδηα εκέξα ζηελ απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο είηε ηελ χπαξμε
απηψλ ζηελ απνζήθε πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη επαλεμαγσγή.
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VI. Οπθή ζςμπλήπυζη ηηρ θέζηρ 40 ηηρ διαζάθηζηρ ανάλυζηρ μεηά από καθεζηώρ
ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ
Γεδνκέλνπ φηη ε πίζησζε κίαο δηαζάθεζεο απνηακίεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ζέζεο 40
«Πξνεγνχκελα παξαζηαηηθά» ηεο δηαζάθεζεο αλάισζεο κεηά απφ θαζεζηψο ηεισλεηαθήο
απνηακίεπζεο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ νξζή ζπκπιήξσζε απηήο.
πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ ππνβνιή δηαζάθεζεο αλάισζεο κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ κεηά απφ
θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζέζε 40 ηνπ παξαζηαηηθνχ ην
MRN ηεο δηαζάθεζεο ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο. Η εζθαικέλε ζπκπιήξσζε ηεο ελ
ιφγσ ζέζεο (π.ρ. ζπκπιήξσζε κε ην MRN δηαζάθεζεο απνηακίεπζεο δηαθνξεηηθήο απφ εθείλε κε ηελ
νπνία είραλ ππαρζεί ηα εκπνξεχκαηα ζην θαζεζηψο) απνηειεί παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ
δηέπνπλ ην θαζεζηψο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ
ηνπ θαζεζηψηνο ιφγσ ηεο αζπκθσλίαο ησλ εκθαληδφκελσλ ππνινίπσλ κεηαμχ ηνπ ICISnet θαη ηεο
ηεξνχκελεο ινγηζηηθήο απνζήθεο.
Η κε νξζή ζπκπιήξσζε ηεο ζέζεο 40, είηε δηαπηζηψλεηαη θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο
δηαζάθεζεο αλάισζεο είηε θαηά ηε δηελέξγεηα εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπ ή ηνπ ηαθηηθνχ εηήζηνπ
ειέγρνπ, ζςνιζηά ανακπιβή δήλυζη θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ηέηνηα θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2960/01 «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο».
VII. Τποσπεώζειρ ηος διασειπιζηή ζηα πλαίζια ανακληθείζαρ άδειαρ λειηοςπγίαρ αποθήκηρ
ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ
χκθσλα κε ηελ αξηζκ. Σ.2130/22/Γ0019/1-5-2002 ΔΓΤΟ θαη εηδηθφηεξα κε ηηο νδεγίεο πνπ
παξέρνληαη επί ησλ άξζξσλ 6-7 ηεο αξηζκ. Σ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΤΟ, ε απφθαζε αλάθιεζεο
κίαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ηζρχεη γηα ην κέιινλ θαη δελ επεξεάδεη ηα
εκπνξεχκαηα ηα νπνία έρνπλ ήδε ππαρζεί ζην θαζεζηψο θαη παξακέλνπλ ζε απηφ αθφκα θαη κεηά ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάθιεζεο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ακόμη και μεηά ηην ανάκληζη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο, ν
δηαρεηξηζηήο εμαθνινπζεί λα εθπιεξψλεη ηηο θάησζη ππνρξεψζεηο:


Καηάζεζε εγγχεζεο ε νπνία θαιχπηεη ην νξηδφκελν πνζνζηφ ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ
επηβαξχλζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα απνηακηεπκέλα εκπνξεχκαηα.
ε πεξίπησζε επηθείκελεο ιήμεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζα δεηείηαη απφ ην
Σεισλείν Διέγρνπ ε πξνζθφκηζε λέαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ε εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο
εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ ζα ηίζεηαη απφ ην Σεισλείν Διέγρνπ θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ήδε ππάξρνπζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
Δθφζνλ ν ιφγνο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο ήηαλ ε κε πξνζθφκηζε λέαο ή
ζπκπιεξσκαηηθήο εγγχεζεο ή ε κε αλάινγε κείσζε ησλ απνζεκάησλ, ην Σεισλείν Διέγρνπ ζέηεη
αςζηηπή πποθεζμία γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 108, παξ.1,
εδάθην δεχηεξν ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2913/92.



Σήξεζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο σο πξνο ηελ πίζησζε.



Καηάζεζε ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο απνζεκάησλ.

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ δηαρεηξηζηή κε ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο, ην
Σεισλείν Διέγρνπ ζέηεη εχινγε πξνζεζκία, βάζεη ηνπ άξζξνπ 108, παξ.1, εδάθην δεχηεξν ηνπ Καλ.
(ΔΟΚ) 2913/92, γηα ηνλ νξηζκφ λένπ εγθεθξηκέλνπ ηεισλεηαθνχ πξννξηζκνχ γηα ηα απνηακηεπκέλα
εκπνξεχκαηα.
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VIII. Γιασείπιζη θοπηίυν groupage πος ςπάγονηαι ζηο καθεζηώρ ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ
ζε δημόζιερ αποθήκερ ηύπος Α΄
Όζνλ αθνξά ηελ ππαγσγή θνξηίσλ groupage ζε θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ζε
δεκφζηεο απνζήθεο ηχπνπ Α΄, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ:


ε πιεξνθφξεζε ησλ απνηακηεπηψλ αλαθνξηθά κε ηνπο θσδηθνχο .Ο. ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ
απαξηίδνπλ ηα ελ ιφγσ θνξηία είλαη ειιηπήο θαηά ην ζηάδην ππαγσγήο ηνπο ζην θαζεζηψο,



ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα θνξηία groupage θαη ζα έπξεπε λα απνηππψλεηαη ζε
κία πνιπθιαζηθή δηαζάθεζε θξίλεηαη σο κε δηαρεηξίζηκνο,

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο δηαζάθεζεο ππαγσγήο ζην θαζεζηψο ηεισλεηαθήο
απνηακίεπζεο κε ζπκπιήξσζε ηεο ζέζεο 33 «Κσδηθφο εκπνξεπκάησλ» κε ηνλ επηθξαηέζηεξν θσδηθφ
.Ο. ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξνο απνηακίεπζε θνξηίν.
Παξάιιεια, γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, θαζηεξψλεηαη θαη πξνζηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 13 ηεο αξίζκ.
Σ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΔΓΤΟ κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΓΔ, ν
θσδηθφο 1852 «Πίλαθαο Φφξησζεο Groupage γηα Απνηακίεπζε Σχπνπ Α΄» ν νπνίνο ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξψλεηαη ζηε ζέζε 44-1 «Πηζηνπνηεηηθά/Έγγξαθα» ηεο δηαζάθεζεο απνηακίεπζεο. Ο Πίλαθαο
Φφξησζεο, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο, απνηειεί
ππνζηεξηθηηθφ έγγξαθν ηεο δηαζάθεζεο απνηακίεπζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία εθείλα ησλ
εκπνξεπκάησλ πνπ ζα θαηαγξαθνχλ θαη ζηελ ηεξνχκελε ινγηζηηθή απνζήθεο (ζπλήζεο πεξηγξαθή,
θχζε, ζήκαηα θαη αξηζκνί ησλ ζπζθεπαζηψλ, πνζφηεηα ζε κηθηή κάδα θαη πιήζνο ζπζθεπαζηψλ).
εκεηψλεηαη φηη ππνβάιιεηαη έλαο Πίλαθαο Φφξησζεο αλά εκπνξεπκαηνθηβψηην πνπ πεξηιακβάλεη
εκπνξεχκαηα πνιιψλ παξαιεπηψλ, ελψ ζην πεδίν «Φνξησηηθά Έγγξαθα» ηνπ Πίλαθα ζα πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη νη αξηζκνί αλαθνξάο ησλ εηδηθψλ θνξησηηθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα
πξνο απνηακίεπζε εκπνξεχκαηα θαη νη νπνίεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ Σεισλείνπ Διέγρνπ εθφζνλ
δεηεζνχλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή δηαζάθεζεο απνηακίεπζεο γηα ηα πξναλαθεξφκελα θνξηία κε
ζπκπιήξσζε ηεο ζέζεο 33 κφλν κε έλαλ θσδηθφ .Ο. δεν απαλλάζζει ηνλ δηαρεηξηζηή απφ ηηο
ππνρξεψζεηο ηήξεζεο ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο γηα θάζε είδνο εκπνξεχκαηνο μερσξηζηά θαη
πξνζθφκηζεο ηεο αλαιπηηθήο κεληαίαο θαηάζηαζεο απνζεκάησλ, πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο.
Σέινο, εμππαθνχεηαη φηη θαηά ηελ έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην θαζεζηψο ζα ππνβάιιεηαη ην
αληίζηνηρν παξαζηαηηθφ, ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά ε ζπκπιήξσζε ηεο ζέζεο 33 κε ηνλ
νθηαςήθην θσδηθφ .Ο. ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ πξάγκαηη ιακβάλεη άιινλ ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ.

Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΣΡΙΑ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ.

ΔΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΤΡΗ
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ΑΔΑ: 67ΞΒΗ-ΗΟΕ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Α) ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Όιεο νη Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο (γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ αξκνδηφηεηάο
ηνπο)
2. Όια ηα Σεισλεία Α΄ & Β΄ Σάμεο (γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ δηαρεηξηζηψλ απνζεθψλ ηεισλεηαθήο
απνηακίεπζεο)
Β) ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. .Γ.Ο.Δ. Κεληξηθή Τπεξεζία
2. Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
3. ΔΛ.Τ.Σ. Αηηηθήο
4. ΔΛ.Τ.Σ. Θεζζαινλίθεο
5. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ
- Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ
- Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο
- Γεληθή Γξακκαηεία ηξαηεγηθψλ & Ιδησηηθψλ Δπελδχζεσλ
6. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Αθαδεκίαο 7, 106 71 - Αζήλα)
7. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Αθαδεκίαο 7, 106 71 - Αζήλα)
8. Δπαγγεικαηηθά & Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα (ζηηο έδξεο ηνπο)
9. Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα (ζηηο έδξεο ηνπο)
10. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (3εο επηεκβξίνπ 36, 104 32 – Αζήλα)
11. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο (Καξαΐζθνπ 82, 185 32 – Πεηξαηάο)
12. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Αζελψλ-Πεηξαηψο (Σζακαδνχ 38, 185 31 – Πεηξαηάο)
13. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζ/λίθεο (Κνπληνπξηψηνπ 13, 546 25 – Θεζ/λίθε)
14. χιινγνη Δθηεισληζηψλ Παηξψλ, Βφινπ, Καιακάηαο, Καβάιαο, Αιεμαλδξνχπνιεο, Ηξαθιείνπ,
Κέξθπξαο, Ρφδνπ, Μπηηιήλεο
15. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (Ξελνθψληνο 5, 105 57 – Αζήλα)
16. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Αηηηθήο & Πεηξαηά (Ακεξηθήο 10, 106 71 –Αζήλα)
17. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρφβνπ 1, 546 25 – Θεζ/λίθε)
18. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Θεζζαιίαο & Κεληξηθήο Διιάδνο (Δι. Βεληδέινπ 4, 382 21 – Βφινο)
19. χλδεζκνο Θεζζαιηθψλ Βηνκεραληψλ (Μ. Αληχπα 2, 412 22 – Λάξηζα)
20. Έλσζε Δμαγσγέσλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ (Ξελνθψληνο 5, 105 57 – Αζήλα)
21. Παλειιήληνο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ (Κξαηίλνπ 11, 105 52 – Αζήλα)
22. χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρφβνπ 1, 546 25 – Θεζ/λίθε)
23. Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Μεηξνπφιεσο 42, 105 63 – Αζήλα)
24. χλδεζκνο Διιήλσλ Δμαγσγέσλ Νσπψλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Αηφινπ 104, 105 64 – Αζήλα)
25. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ (Αγ. νθίαο 21 & Κφδξνπ 3, 154 51 – Ν. Φπρηθφ)
26. χλδεζκνο Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ Διιάδνο (Πι. Θεάηξνπ 24, 105 52 – Αζήλα)
27. χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Γηεζλνχο Γηακεηαθνξάο & Δπηρεηξήζεσλ Logistics Διιάδνο (Λεσθ.
πγγξνχ 137, 171 21 – Ν. κχξλε)
28. χλδεζκνο Διιεληθψλ Καπλνβηνκεραληψλ (Παλεπηζηεκίνπ 6, 106 74 – Αζήλα)
29. Παλειιήληνο χιινγνο Δθνδηαζηψλ Πινίσλ (Αθηή Μηανχιε 81, 185 38 – Πεηξαηάο)
30. Απνζήθεο Γεληθέο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΠΑΔΓΑΔ) (Παλεπηζηεκίνπ 59 & Δκ. Μπελάθε 5, 105 64 –
Αζήλα)
Γ) ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Αιεμηάδε
2. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θ. αββαΐδνπ
3. Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Σεισλείσλ θαη ΔΦΚ θ. Γηαινχξε
4. Γ/λζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ & Σεισλεηαθψλ Οηθνλνκηθψλ Καζεζηψησλ
5. Γ/λζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ
6. Γ/λζε ΔΦΚ & ΦΠΑ
7. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθψλ Διέγρσλ & Παξαβάζεσλ
8. Γ/λζε Ηιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ
9. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ
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ΑΔΑ: 67ΞΒΗ-ΗΟΕ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Τποδείγμαηα Λογιζηικήρ Αποθήκηρ Σελυνειακήρ Αποηαμίεςζηρ Σύπος Α΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄
Τπόδειγμα 1
ΥΡΔΩΗ

MRN
Διζόδος

Ημ/νία

Α/Α
Λογιζη.
Καηασ.

Πεπιγπαθή/
ημεία &
Απιθμοί

ΠΙΣΩΗ
Δξασθείζα
Ποζόηηηα

Ποζόηηηα

Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.

MRN
Δξόδος

Ημ/νία
Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.
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ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΞΟΓΟ
Τπόλοιπο
Αποηαμιεςμένηρ
Ποζόηηηαρ
Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.

ΔΞΟΓΟ

ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ
Ποζόηηηα

Αίηηζη

Ημ/νία

Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.

Ποζόηηηα
Ημ/νία

Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.

ΑΔΑ: 67ΞΒΗ-ΗΟΕ
Τπόδειγμα 2
ΥΡΔΩΗ

MRN
Διζόδος

Ημ/νία

Α/Α
Λογιζη.
Καηασ.

ΠΙΣΩΗ

Πεπιγπαθή/
ημεία &
Απιθμοί

Δξασθείζα
Ποζόηηηα

Ποζόηηηα

Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.

MRN
Δξόδος

Ημ/νία
Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.

ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΞΟΓΟ
Τπόλοιπο
Αποηαμιεςμένηρ
Ποζόηηηαρ
Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.

ΔΞΟΓΟ

ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ
Ποζόηηηα

Αίηηζη

Ημ/νία

Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.

Ποζόηηηα
Ημ/νία

Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.

ΚΟΙΝΟΣΙΚΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ (ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ)

Ποζόηηηα
Παπαζηαηικό
ειζόδος

Ημ/νία
Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.

Παπαζηαηικό
εξόδος

Δξασθείζα
Ποζόηηηα
Ημ/νία
Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.

Τπόλοιπο
Αποθηκεςμένηρ
Ποζόηηηαρ
Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
Μονάδ.

Παπαηηπήζειρ
1.

ηηο πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο ζπλήζσλ εξγαζηψλ, φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο δεηάεη, κε ηελ έθδνζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ δειηίνπ INF 8, λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο, ην είδνο, ε δαζκνινγεηέα αμία θαη ε πνζφηεηα πνπ ίζρπαλ πξηλ ηα απνηακηεπκέλα εκπνξεχκαηα ππνζηνχλ ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο, πποζηίθεηαι ζηήλη
πνπ αλαθέξεη ηε δαζκνθνξνινγεηέα αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πξηλ απηά ππνβιεζνχλ ζηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο θαη ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο ηνπ αληίζηνηρνπ πιεξνθνξηαθνχ δειηίνπ
INF 8 πνπ ζα εθδνζεί.

2.

ηηο πεξηπηψζεηο θνηλήο απνζήθεπζεο θνηλνηηθψλ θαη κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ, φπνπ δεν είλαη δπλαηή ε εμαθξίβσζε ηνπ ηεισλεηαθνχ ραξαθηήξα θάζε απνηακηεπκέλνπ
εκπνξεχκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ην σο άλσ ππφδεηγκα 2 ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο ή ελαιιαθηηθά πξνζηίζεληαη ζηήιεο πνπ παξέρνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζην ππφδεηγκα θηλήζεηο ησλ
θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ πνπ απνζεθεχνληαη ζηελ απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο.
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ΑΔΑ: 67ΞΒΗ-ΗΟΕ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
Τπόδειγμα Έκθεζηρ Δλέγσος Λογιζηικήρ Αποθήκηρ Σελυνειακήρ Αποηαμίεςζηρ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΑΜΙΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ __/__/____ - __/__/____ 1
Απιθμόρ άδειαρ αποθήκηρ ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ: _____________________________________
Γιασειπιζηήρ ηηρ αποθήκηρ: _______________________________________________________
Σασςδπομική διεύθςνζη αποθήκηρ: ____________________________________________
Δνηολή διενέπγειαρ ελέγσος: ____________________________________________
Υπονική πεπίοδορ διενέπγειαρ ελέγσος2: ___/___/______ - ___/___/______

Α/Α

Απιθμ.
Γιαζάθ.
Αποηαμ.
(MRN)

Ημ/νία

Ο Γιασειπιζηήρ

Ημεπομηνία

Απιθμόρ
Λογιζη.
Καηασώπιζηρ

Πεπιγπαθή
Δμποπεςμάηυν

Απσική Ποζόηηηα
(Υπέυζη)
Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
3
Μονάδ.

Παπαζη.
Δξόδος
(MRN, T1
4
κλπ)

Ημ/νία

5

Δξασθείζα
Ποζόηηηα
6
(Πίζηυζη)
Βάπορ

Οι διενεπγήζανηερ ηον έλεγσο

Ημεπομηνία

Κόλλα/
ςμπλ.
7
Μονάδ.

Τπόλοιπο
Λογιζηικήρ
Αποθήκηρ
Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
8
Μονάδ.

Τπόλοιπο
Δςπεθέν ζηην
Αποθήκη
Βάπορ

Κόλλα/
ςμπλ.
9
Μονάδ.

Ο Πποφζηάμενορ ηος
Σελυνείος Δλέγσος

Ημεπομηνία

1

Αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή εληνιή ειέγρνπ
Αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηήξθεζε ε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ
4, 5, 6
Γελ ζπκπιεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηαζαθήζεηο απνηακίεπζεο έρνπλ ειεγρζεί θαη δεν έρνπλ βξεζεί δηαθνξέο
3, 7, 8, 9
πκπιεξψλεηαη κε ηελ ίδηα βνεζεηηθή κνλάδα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζέζε 33-1 ηνπ ΔΓΔ θαη ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο (π.ρ. θηβψηηα, ηεκάρηα θιπ)
2

10

Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: 67ΞΒΗ-ΗΟΕ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ

Αίτηςη Ζγκριςησ Προςωρινήσ Εξόδου από Αποθήκη Σελωνειακήσ Αποταμίευςησ
Αριθμ. πρωτ.:
Ημερομηνία:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Επωνυμία:
Διεφθυνςη:
ΑΦΜ/EORI:
Αριθμόσ Άδειασ Αποθήκησ Σελωνειακήσ Αποταμίευςησ:

ΙΙ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟΤ
Είδοσ Εμπορευμάτων*

Ποςότητα

*ςτην περίπτωςη οχήματοσ που εξζρχεται για test drive, παρακαλώ ςημειώςτε τον τφπο του οχήματοσ και τον αριθμό πλαιςίου

Αριθμόσ διαςάφηςησ αποταμίευςησ:
Χώροσ παραμονήσ των εμπορευμάτων:
Διάρκεια προςωρινήσ εξόδου των εμπορευμάτων:
Παράταςη διάρκειασ προςωρινήσ εξόδου:
κοπόσ τησ προςωρινήσ εξόδου:

Εκτζλεςη ςυνήθων εργαςιών (ενότητα ΙΙΙ)
Επίδειξη
Δοκιμή/Test drive
Άλλοσ (παρακαλώ ςυμπληρώςτε)
______________________________________

Είδοσ άδειασ προςωρινήσ εξόδου:

Γενική
Κατά περίπτωςη

Απόδ. είςπραξησ διοικητικοφ κόςτουσ για την προςωρινή ζξοδο:
Πρόςθετη εγγφηςη (περίπτωςη γενικήσ άδειασ προςωρινήσ εξόδου):

ΙΙΙ. ΤΝΗΘΕΙ ΕΡΓΑΙΕ
Πραγματοποιοφμενεσ εργαςίεσ:

Αλλαγή κωδικοφ .Ο.:

Όχι
Ναι (παρακαλώ ςυμπληρώςτε τον πίνακα)
Ποςότητα

Νζοσ κωδικόσ .Ο.

Ζκδοςη πληροφοριακοφ δελτίου INF 8:

Όχι
Ναι
Γενική
Κατά περίπτωςη

Είδοσ άδειασ ςυνήθων εργαςιών:
Αποδ. Είςπραξησ διοικητικοφ κόςτουσ για τισ ςυνήθεισ εργαςίεσ:
Ο Αιτών

Σο Σελωνείο Ελζγχου

Ημερομηνία

Ημερομηνία
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ΑΔΑ: 67ΞΒΗ-ΗΟΕ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV
Τπόδειγμα Πίνακα Φόπηυζηρ για ςποβολή διαζάθηζηρ ςπαγυγήρ θοπηίυν groupage ζε καθεζηώρ
ηελυνειακήρ αποηαμίεςζηρ ζε δημόζιερ αποθήκερ ηύπος Α΄

Πίνακαρ Φόπηυζηρ για Σελυνειακή Αποηαμίεςζη ζε Αποθήκη Σύπος Α΄
I. Γενικά ηοισεία
Δπσλπκία:
Γηεχζπλζε:
EORI:
Αξηζκφο άδεηαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο:
Γηαρεηξηζηήο:
Αξηζκ. εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ:
Αξηζκ. δηαηαθηηθήο:
II. ηοισεία ηυν ππορ αποηαμίεςζη εμποπεςμάηυν
A.A.

Πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ –
Φχζε, ζεκεία θαη αξηζκνί ησλ ζπζθεπαζηψλ

Φνξησηηθά
έγγξαθα

χλνιν

Ο Αποηαμιεςηήρ

Ημεπομηνία
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Πνζφηεηα
Μηθηή κάδα (kg)

Πιήζνο
ζπζθεπαζηψλ

