«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Υπουργείου Οικονομικών
- Νόμος 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α’) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 55, 56, 63, 64,
72, 73 και 112 αυτού
- Φ.883/530/16.9.1999 ΑΥΟ (1872/Β’) «Όροι και προϋποθέσεις
χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
- Φ.639/447/14.8.2002 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1109/Β’) «Σύσταση και
λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
- ΔΕΦΚ Α 5047890 ΕΞ 2012/27.12.2012 ΑΥΟ(ΦΕΚ 3455/Β’)
«Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για τη φορολογική
μεταχείριση, την παρακολούθηση και των έλεγχο των πρόσθετων
υλών με κωδικό Σ.Ο. 38111110, 38111190, 38111900 και 38119000.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16-6-1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ
1872/Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου
αποθηκευτή», όπως ισχύει»
- Κανονισμός (ΕΚ) 684/2009 (L 197 – 29-7-2009) «για την εφαρμογή
της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις
μηχανοργανωμένες διαδικασίες για τη διακίνηση προϊόντων που
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς
αναστολής των φόρων αυτών», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή
του από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1221/2012 (L 34919.12.2012)
- Οδηγία 2008/118/ΕΚ (L 9 – 14.1.2009) «σχετικά με το γενικό
καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για τη κατάργηση
της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ»
- Οδηγία 2003/96/ΕΚ (L 283 – 31.10.2003) «σχετικά με την
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των
ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας» και ιδίως τα
άρθρα 2 και 20 αυτής
- 5.003.253/362/22-01-2009 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση Υπουργικών
Αποφάσεων» (αναφορικά με τη δομή του αριθμού αδείας της

-

-

-

φορολογικής αποθήκης)
Φ.1035/617/22-11-1999 ΕΔΥΟ «Δικαιολογητικά Εγκεκριμένων
Αποθηκευτών»
Φ.139/90/26.3.1996 ΕΔΥΟ «Εγγυήσεις εγκεκριμένων αποθηκευτών
πετρελαιοειδών προϊόντων για τη σύσταση φορολογικών
αποθηκών στους χώρους των Κρατικών Αεροδρομίων» (αναφορικά
με τη απαίτηση εγγύησης για τις περιπτώσεις των φ.α. των
αεροδρομίων όπου δεν υπάρχουν μόνιμα εγκατεστημένα
τελωνειακά κλιμάκια, πλην όμως τα αποθέματα ελέγχονται πλήρως
από το αρμόδιο τελωνείο με τακτικές και έκτακτες ογκομετρήσεις)
Δ.514/343/0017/5.4.1993 ΕΔΥΟ «Εγγύηση εγκεκριμένου
αποθηκευτή πετρελαιοειδών προϊόντων» (αναφορικά με τη μη
απαίτηση εγγύησης για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν μόνιμα
εγκατεστημένα τελωνειακά κλιμάκια, πλην όμως οι φ.α. ελέγχονται
πλήρως από το αρμόδιο τελωνείο με προμετρήσεις, επιμετρήσεις
κ.λπ.)
Π.5642/944/7.11.2003 ΕΔΥΟ «Εγγύηση εγκεκριμένου αποθηκευτή
πετρελαιοειδών προϊόντων» (αναφορικά με την επιβεβαίωση της
ισχύος των Φ.139 και Δ.514)

Άλλων Υπουργείων ή Φορέων
- Νόμος 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α’) «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ιδίως τα άρθρα 4, 5, 6 και 15Α (ΥΠΑΠΕ)

Εμπλεκόμενες Τελωνειακές
Μονάδες / Δρώντες και Ρόλοι

Λοιπές Υπηρεσίες (εκτός
Τελωνειακής)

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας είναι η Τελωνειακή
Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της
επιχείρησης του αποθηκευτή
- ΥΠΑΠΕ – για τις προαπαιτούμενες άδειες Διύλισης, Εμπορίας και
Διάθεσης Βιοκαυσίμων, κατά περίπτωση
- Εισαγγελία πρωτοδικών ή Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης
- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα / ασφαλιστικές εταιρίες (όπου
απαιτείται)
- ΔΟΥ
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Σχετικά έντυπα-έγγραφαδικαιολογητικά

- Αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια
- Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου,
αποδεικτικού της ταυτότητας του αιτούντος
- Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. (ή ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET) περί
υποβολής δήλωσης έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος και
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την κατηγορία των τηρούμενων
βιβλίων
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρές καθ΄ υποτροπή
παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας
- Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας και πρακτικά του Διοικητικού
Συμβουλίου από τα οποία θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της
(και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών προκειμένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.)
- Άδεια Διύλισης ή Άδειας Εμπορίας ή Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων
από το ΥΠΑΠΕ (ν.3052/2002)
- Εγγυητική επιστολή (όπου απαιτείται)
- Λογιστικό σημείωμα για τον ΕΦΚ προς υπολογισμό του ύψους της
εγγύησης και προκειμένου για τα πρόσωπα που δεν έχουν ετήσια
δραστηριότητα, δήλωση για τα προϊόντα που θα παραχθούν,
μεταποιηθούν κλπ, κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς
τους.
ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Εναρκτήριο γεγονός

Ενδιάμεσα βήματα

Υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια υπηρεσία
με συνημμένα όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή η
οποία καταχωρείται και υποβάλλεται Ηλεκτρονικά (μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων) από τον συναλλασσόμενο,
κατόπιν σχετικού ελέγχου που πραγματοποιείται από το σύστημα
λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και παραμένει σε κατάσταση «Αίτηση
Υποβληθείσα». Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η αίτηση δεν
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον συναλλασσόμενο, καταχωρείται
στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων από τον αρμόδιο υπάλληλο
της Τελωνειακής Περιφέρειας.
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Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της πληρότητας του φακέλου ως προς
την πλήρωση των προϋποθέσεων για την έκδοση της άδειας και
ειδικότερα ως προς:
- Την διακρίβωση της ταυτότητας του αιτούντος
- Την ύπαρξη άδειας Διύλισης ή Άδειας Εμπορίας ή Άδειας Διάθεσης
Βιοκαυσίμων από το ΥΠΑΠΕ(ν.3052/2002)
- Το καταστατικό εταιρείας και τα πρακτικά του Διοικητικού
Συμβουλίου από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της
- Την ύπαρξη βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.O.Υ. (ή ηλεκτρονικά μέσω
TAXISNET) για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος και τα
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την κατηγορία των τηρούμενων
βιβλίων
- Την ύπαρξη άδειας φορολογικής αποθήκης
- Την ύπαρξη υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρές
καθ΄ υποτροπή παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής
νομοθεσίας
- Την κατάθεση και τον έλεγχο (ως προς το ποσό και τον τύπο) της
εγγυητικής επιστολής στις περιπτώσεις που απαιτείται.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί άδεια
φορολογικής αποθήκης για την οποία υπάρχει παρουσία
τελωνειακού κλιμακίου δεν απαιτείται χορήγηση εγγυητικής
επιστολής.
- Την ύπαρξη λογιστικού σημειώματος για τον ΕΦΚ προς υπολογισμό
του ύψους της εγγύησης και προκειμένου για τα πρόσωπα που δεν
έχουν ετήσια δραστηριότητα, την ύπαρξη δήλωσης για τα προϊόντα
που θα παραχθούν, μεταποιηθούν κλπ, κατά το πρώτο έτος
άσκησης της δραστηριότητάς τους
Παράλληλα
διενεργείται
αυτεπάγγελτη
αναζήτηση
των
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως
για παράδειγμα το απόσπασμα ποινικού μητρώου, από την Εισαγγελία
Πρωτοδικών (περί ημεδαπούς) ή το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού
Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης (περί αλλοδαπούς).
Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας γίνεται αποδοχή της
αίτησης που έχει καταχωρηθεί και εκδίδεται η άδεια εγκεκριμένου
αποθηκευτή αφού προηγουμένως η σχετική εγγύηση έχει
καταχωρηθεί στο υποσύστημα Εγγυήσεων.
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Καταληκτικό γεγονός /
Παραγόμενο αποτέλεσμα/
παρεχόμενη υπηρεσία
Διαθεσιμότητα ηλεκτρονικής
διαδικασίας

Πληροφοριακά Συστήματα

Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Βήματα/ενέργειες της διαδικασίας που διεκπεραιώνονται
ηλεκτρονικά
Πύλη ICISnet_Internet:Ηλεκτρονικές Συναλλαγές/
Υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων (Approvals)
Στο συγκεκριμένο υποσύστημα δίνεται η δυνατότητα αφενός :
a. στον Συναλλασσόμενο να υποβάλλει Αιτήσεις
αφετέρου
b. στους Τελωνειακούς υπαλλήλους να διαχειριστούν εγκρίσεις ή
να εκδώσουν άδειες.
Βασικές λειτουργίες:
a. ενέργειες συναλλασσομένου
Μενού: Άδειες-Εγκρίσεις /Αιτήσεις
 Δημιουργία της αίτησης: Καταχώρηση κατηγορίας και τύπου
άδειας.
Συμπλήρωση:
 Γενικά Στοιχεία Αίτησης (παρατηρήσεις -προαιρετικά-, το
Όνομα του Αιτούντος και η Ημερομηνία). Τα στοιχεία του
δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα από το
αρχείο Μητρώου του ICISnet βάσει του ΑΦΜ που
πληκτρολόγησε ο χρήστης.
 Ειδικά Στοιχεία Αίτησης-1 (συμπληρώνονται τα προϊόντα, οι
φορολογικές αποθήκες, η ειδική έγκριση, οι δραστηριότητες
και ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης των αποθηκών).
Στη συνέχεια οι απαιτούμενες ενέργειες είναι:
 Προσωρινή Αποθήκευση-> Αίτηση Προσωρινά Αποθηκευμένη,
ή
 Υποβολή Αίτησης -> Αίτηση Υποβληθείσα και στη συνέχεια
γίνεται
 Αποδοχή ή
 Μη αποδοχή της Αίτησης. Με την ενέργεια αυτή της αίτησης
είναι Αίτηση Αποδεκτή και ταυτόχρονα
δημιουργείται
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Ταυτόχρονα με την έκδοση της
άδειας εγκεκριμένου
αποθηκευτή γίνεται σύνδεση
αυτής με την άδεια
φορολογικής αποθήκης

Προϋποθέσεις :
Βασική προϋπόθεση είναι η
ορθή συμπλήρωση όλων των
υποχρεωτικών πεδίων
(σημειώνονται με έντονο
χρώμα).
Σε περίπτωση που
συμπληρωθεί μόνο η
κατηγορία προϊόντος χωρίς
κωδικό προϊόντος SEED * αυτό
θα σημαίνει ότι
συμπεριλαμβάνονται όλοι οι
συσχετιζόμενοι με την
κατηγορία αυτοί κωδικοί
προϊόντων SEED.
Tα προϊόντα και οι
δραστηριότητες που ορίζονται
στην αίτηση του αποθηκευτή
πρέπει να ταυτίζονται με τα
προϊόντα και τις
δραστηριότητες των επιμέρους
αδειών των αποθηκών που
συνδέονται με την αίτηση του
αποθηκευτή.
Στην ενότητα Φορολογικές
Αποθήκες επιλέγονται μία ή
περισσότερες αποθήκες ΕΦΚ.
Για κάθε αποθήκη
καταχωρείται το ποσό

αυτόματα και μία έγκριση σε κατάσταση Αίτηση σε εγγύησης αυτής της αποθήκης.
Επεξεργασία, η οποία εμφανίζεται στην φόρμα αναζήτησης Οι εγγυήσεις καλύπτουν το
Αδειών.
συνολικό ποσό αναφοράς των
αποθηκών. Ο κύριος Υπόχρεος
b. ενέργειες από την υπηρεσία
της εγγύησης πρέπει να είναι
Από το Μενού: Άδειες-Εγκρίσεις/Άδειες
ίδιος με τον δικαιούχο της
Επιλέγουμε την Άδεια της οποίας η κατάσταση είναι Αίτηση σε άδειας.
επεξεργασία όπου οι απαιτούμενες ενέργειες είναι:
Ο χρήστης έχει δυνατότητα
 Αποθήκευση
μέσα από την άδεια του
 Απόρριψη και
εγκεκριμένου αποθηκευτή να
 Έκδοση της άδειας.
Η κατάσταση της άδειας πριν την έκδοσή της είναι άδεια σε Αναμονή. ανακτήσει και να προβάλλει
Η κατάσταση της άδειας του αποθηκευτή θα γίνει αυτόματα εκδοθείσα όλες τις άδειες των
την ημέρα που ο χρήστης έχει ορίσει την Ημερομηνία Ισχύος της φορολογικών αποθηκών που
Άδειας (οπότε θα γίνει αυτόματα εκδοθείσα και η κατάσταση των είναι συνδεδεμένες στην άδεια.
αδειών των αποθηκών του αποθηκευτή ήταν σε αναμονή).
*System for the Exchange of
Excise Data
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