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ΑΠΟΦΑΘ 

Ο 

ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθ 

κζςπιςθ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα (L 269/2013) και ειδικότερα τα άρκρα 22-30, 210-225 

και 237-242. 

2. Τισ διατάξεισ του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2446/15 τθσ Επιτροπισ για τθ ςυμπλιρωςθ 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όςον αφορά 

λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικοφσ με οριςμζνεσ από τισ διατάξεισ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα (L 

343/2015) και ειδικότερα τα άρκρα 8-11, 13-18, 164, 171, 177-180, 182 και 201-203. 

3. Τισ διατάξεισ του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2447/15 τθσ Επιτροπισ για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν 

κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα (L 343/2015) 

και ειδικότερα τα άρκρα 8, 12, 14-15, 260-261, 264 και 266-267. 

4. Τισ διατάξεισ του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 341/16 τθσ Επιτροπισ για τθ ςυμπλιρωςθ του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά 

μεταβατικοφσ κανόνεσ για οριςμζνεσ διατάξεισ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα για τισ 

περιπτϊςεισ που τα ςχετικά θλεκτρονικά ςυςτιματα δεν ζχουν τεκεί ακόμθ ςε λειτουργία και τθν 

τροποποίθςθ του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2446/15 τθσ Επιτροπισ (L 69/2016) και 

ειδικότερα τα άρκρα 14-15 και 22. 

5. Τισ διατάξεισ του ν.2960/2001 «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, και ειδικότερα τα άρκρα 33, παρ.3, 41, 142 και επόμενα.  
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6. Τθν αρικμ. Δ.ΟΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 Απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 

«Τροποποίθςθ τθσ αρικμ.  Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014  (Βϋ 865, 1079 και 1846) απόφαςθσ Γενικοφ 

Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν ωσ προσ τθν αναδιάρκρωςθ και τον 

ανακακοριςμό κακ’ φλθν αρμοδιότθτασ Ειδικϊν Αποκεντρωμζνων και Ρεριφερειακϊν Τελωνειακϊν 

Υπθρεςιϊν, κακϊσ και ρφκμιςθ κεμάτων που αφοροφν ςτθν κακ’ φλθν και ςτθν κατά τόπον 

αρμοδιότθτα Τελωνείων» (ΦΕΚ 295/Β/2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. Τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του ν.4389/2016 

«Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν 

μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 94/Α/2016) και ειδικότερα το άρκρο 41. 

8. Τθν αρικμ.Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν και Υφυπουργοφ 

Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων 

Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν» (ΦΕΚ 130/Β/2013 και 372/Β/2013). 

9. Τθν αρικμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23-12-2013 Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν και Υφυπουργοφ 

Οικονομικϊν «Συμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Βϋ 130 και 372) απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν “Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό 

Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν”» (ΦΕΚ 

3317/Β/2013). 

10. Τθν αρικμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 Απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 

«Μεταβίβαςθ εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ “Με εντολι Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων” ςτουσ 

Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων, Διευκφνςεων, Υποδιευκφνςεων, Τμθμάτων και Αυτοτελϊν 

Τμθμάτων, κακϊσ και ςτουσ Υπευκφνουσ Αυτοτελϊν Γραφείων και Γραφείων τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ 

και των Ειδικϊν Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων» (ΦΕΚ 

2153/Β/2014). 

11. Τθν ανάγκθ επικαιροποίθςθσ των διατάξεων που διζπουν το κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, 

το οποίο αποτελεί κομβικό ςθμείο ςτθν ανάπτυξθ και λειτουργία του εμπορίου και τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ. 

12. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ για τον κρατικό 

προχπολογιςμό.  

 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρθρο 1 

κοπόσ και πεδίο εφαρμογήσ 

Με τθν παροφςα απόφαςθ κακορίηονται, κατά το μζροσ που δεν ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ τθσ 

ενωςιακισ νομοκεςίασ, οι όροι, προχποκζςεισ και επί μζρουσ διαδικαςίεσ που αφοροφν:  

α)  ςτθ διαδικαςία ζκδοςθσ άδειασ λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, 

β)  ςτθ λειτουργία του κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, 

γ)  ςτθν εκκακάριςθ και τον ζλεγχο του κακεςτϊτοσ. 
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Άρθρο 2 

Οριςμοί 

 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ιςχφουν οι οριςμοί που παρζχονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

ενωςιακισ νομοκεςίασ, κακϊσ και οι κάτωκι οριςμοί: 

1) Ενωςιακόσ Σελωνειακόσ Κώδικασ: ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα. 

2) Κατ’ εξουςιοδότηςη Κανονιςμόσ: ο κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2446/15 τθσ Επιτροπισ για 

τθ ςυμπλιρωςθ του Καν. (ΕΕ) 952/13, όςον αφορά λεπτομερείσ κανόνεσ ςχετικοφσ με οριςμζνεσ από 

τισ διατάξεισ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα. 

3) Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ: ο Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2447/15 τθσ Επιτροπισ για τθ κζςπιςθ 

λεπτομερϊν κανόνων εφαρμογισ οριςμζνων διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 952/13. 

4) Εθνικόσ Σελωνειακόσ Κώδικασ: ο ν.2960/2001 «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ 265/Α/2001), 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5) Διαχειριςτήσ τησ αποθήκησ: ο κάτοχοσ τθσ άδειασ λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 

6) Αποταμιευτήσ: ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, ιτοι το πρόςωπο το οποίο 

υποβάλλει ι για λογαριαςμό του οποίου υποβάλλεται θ διαςάφθςθ υπαγωγισ εμπορευμάτων ςτο 

κακεςτϊσ ι το πρόςωπο ςτο οποίο ζχουν μεταβιβαςτεί τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ ςχετικά με 

το κακεςτϊσ. 

7) Άδεια λειτουργίασ αποθήκησ τελωνειακήσ αποταμίευςησ: τελωνειακι απόφαςθ θ οποία εκδίδεται 

από τθν αρμόδια Τελωνειακι Αρχι και αποτελεί ζγκριςθ για τθ λειτουργία αποκικθσ ςτα πλαίςια του 

κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 

8) Λογιςτική αποθήκησ: ςφςτθμα λογιςτικϊν καταχωρίςεων που τθρείται για τθν τελωνειακι 

παρακολοφκθςθ των μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ και περιλαμβάνει 

τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 178 του Καν. (ΕΕ) 2446/15 ςτοιχεία. 

 

 

Άρθρο 3 

Αρμόδιεσ Σελωνειακζσ Αρχζσ 

 

1. Η άδεια λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ χορθγείται από τθν κακ’ φλθν αρμόδια, 

βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων, Τελωνειακι Αρχι ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ βρίςκεται ο 

χϊροσ που πρόκειται να χαρακτθριςτεί ωσ αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ και τθρείται ι είναι 

διακζςιμθ θ λογιςτικι αποκικθσ. 

2. Ωσ Τελωνείο Ελζγχου ορίηεται το κακ’ φλθ αρμόδιο Τελωνείο για τον νομό όπου βρίςκεται θ αποκικθ 

τελωνειακισ αποταμίευςθσ ι, εάν δεν υφίςταται κακ’ φλθ αρμόδιο Τελωνείο, το Τελωνείο ςτθ χωρικι 

αρμοδιότθτα του οποίου βρίςκεται θ αποκικθ τελωνειακισ αποταμίευςθσ.   

Το Τελωνείο Ελζγχου δφναται να οριςτεί διαφορετικά, για δεόντωσ αιτιολογθμζνο λόγο, αποκλειςτικά 

κατόπιν διαβοφλευςθσ μεταξφ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι και των 

εμπλεκόμενων Τελωνείων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΘΘΚΘ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΘ 

ΑΠΟΣΑΜΙΕΤΘ 

 

Άρθρο 4 

Προχποθζςεισ χορήγηςησ τησ άδειασ 

 

1. Άδεια λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ χορθγείται για τθ λειτουργία ιδιωτικϊν 

αποκθκϊν και δθμοςίων αποκθκϊν τφπου Ι και ΙΙ. 

Για τθ χοριγθςθ τθσ εν λόγω άδειασ υποβάλλεται, από τον ενδιαφερόμενο, θ προβλεπόμενθ από το 

Ραράρτθμα Α του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ αίτθςθ ςτθν αρμόδια, κατά τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ, Τελωνειακι Αρχι, θ οποία κάνει, ςε πρϊτο ςτάδιο, 

αποδεκτι ι μθ αποδεκτι τθν αίτθςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 22 του Ενωςιακοφ 

Τελωνειακοφ Κϊδικα, το άρκρο 11 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ και το άρκρο 12 του 

Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ. 

2. Στθν αίτθςθ προςδιορίηεται με ακρίβεια ο χϊροσ ο οποίοσ ηθτείται να αναγνωριςτεί ωσ αποκικθ 

τελωνειακισ αποταμίευςθσ και επιςυνάπτονται τα ακόλουκα υποςτθρικτικά ζγγραφα: 

α) βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Φορολογικι Υπθρεςία ι εκτφπωςθ 

προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ από το TAXISnet που περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του αιτοφντα 

και πλθροφορίεσ για τθ δραςτθριότθτά του και τισ εγκαταςτάςεισ του,  

β)  προκειμζνου περί Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε., το τελευταίο εν ιςχφ καταςτατικό και το ΦΕΚ δθμοςίευςθσ 

αυτοφ,  

γ)  προκειμζνου περί Α.Ε., το πρακτικό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ τθσ 

εταιρίασ και το ΦΕΚ δθμοςίευςθσ αυτοφ,  

δ)  προκειμζνου περί Ο.Ε. και Ε.Ε., το καταςτατικό ςφςταςθσ κεωρθμζνο από το οικείο Ρρωτοδικείο,  

ε)  φορολογικι ενθμερότθτα, 

ςτ) φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του αιτοφντοσ ι του νομίμου εκπροςϊπου, εάν 

πρόκειται για νομικό πρόςωπο, προκειμζνου να γίνει αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ ποινικοφ μθτρϊου. 

3. Για τθ διενζργεια αυτοψίασ του υπό ζγκριςθ χϊρου από το αρμόδιο, κατά τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ, Τελωνείο, ο αιτϊν κατζχει και κζτει ςτθ διάκεςθ του 

τελευταίου, τα ακόλουκα υποςτθρικτικά ζγγραφα: 

α) τοπογραφικό διάγραμμα εάν πρόκειται για υπαίκριο χϊρο ι κάτοψθ τθσ αποκθκευτικισ 

εγκατάςταςθσ εάν πρόκειται για ςτεγαςμζνο χϊρο, όπου κα ςθμειϊνονται τα ςθμεία ειςόδου-

εξόδου και θ περίφραξθ, 

β) ζγκριςθ ι βεβαίωςθ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ ςχετικά με τθν επάρκεια και καταλλθλότθτα 

των πυροςβεςτικϊν μζςων, όπου απαιτείται,  

γ)  λοιπζσ άδειεσ και εγκρίςεισ οι οποίεσ, κατά περίπτωςθ, απαιτοφνται από άλλεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ. 

4. Το αρμόδιο, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ, Τελωνείο εξετάηει 

τον υπό ζγκριςθ χϊρο και τθν ακρίβεια του περιεχομζνου των αναφερομζνων ςτθν παράγραφο 3 του 

παρόντοσ άρκρου υποςτθρικτικϊν εγγράφων και ςυντάςςει ζκκεςθ επάρκειασ και καταλλθλότθτασ 

του εν λόγω χϊρου, θ οποία λαμβάνεται υπόψθ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ ι τθν απόρριψθ τθσ 

αίτθςθσ. 
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5. Η αρμόδια Τελωνειακι Αρχι, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 2 και ζχει 

ςυνταχκεί κετικι ζκκεςθ επάρκειασ και καταλλθλότθτασ από το αρμόδιο Τελωνείο, εκδίδει τθν 

προβλεπόμενθ από το Ραράρτθμα Α του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ άδεια, ςφμφωνα με το 

δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 171 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, θ αίτθςθ απορρίπτεται και παρζχεται ςτον αιτοφντα θ δυνατότθτα άςκθςθσ του 

δικαιϊματοσ ακρόαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ 

Κϊδικα, το άρκρο 8 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ και το άρκρο 8 του Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ. 

6. Εάν θ αίτθςθ αφορά περιςςότερα του ενόσ κράτθ-μζλθ, πριν από τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ 

πραγματοποιείται διαβοφλευςθ μεταξφ των τελωνειακϊν διοικιςεων των εμπλεκόμενων κρατϊν-

μελϊν για τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται και ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που τίκενται ςτα 

άρκρα 260-261 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ. 

 

 

Άρθρο 5 

Παροχή εγγφηςησ  

 

1. Ρριν από τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ, ο αιτϊν παρζχει 

εγγφθςθ ςτο Τελωνείο Εγγφθςθσ. 

Ο αιτϊν δφναται να αιτθκεί τθ χοριγθςθ άδειασ χριςθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ εφόςον κα 

πραγματοποιεί τακτικι χριςθ του κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ. Η εν λόγω άδεια μπορεί 

να χορθγθκεί και ςε χρονικι ςτιγμι μεταγενζςτερθ του χρόνου ζκδοςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ 

αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 

Ωσ Τελωνείο Εγγφθςθσ κεωρείται: 

α)  όταν παρζχεται ςυνολικι εγγφθςθ, θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ 

αποκικθσ Τελωνειακι Αρχι, 

β)  όταν παρζχεται μεμονωμζνθ εγγφθςθ, το Τελωνείο Υπαγωγισ το οποίο αναφζρεται ςτθν άδεια 

λειτουργίασ τθσ αποκικθσ και όπου γίνεται αποδεκτι θ διαςάφθςθ υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ. 

2. Η εγγφθςθ ζχει τθ μορφι ανάλθψθσ υποχρζωςθσ από τριτεγγυθτι μζςω εγγυθτικισ επιςτολισ 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ. Εάν θ άδεια λειτουργίασ τθσ αποκικθσ ζχει 

γεωγραφικι ιςχφ αποκλειςτικά ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ χϊρασ, επιτρζπεται, επιπλζον, θ παροχι 

χρθματικισ εγγφθςθσ. 

3. Ρριν από τθν παροχι τθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ κακορίηεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ 

νομοκεςίασ, ποςό αναφοράσ το οποίο απαιτείται να καλφπτει το ςφνολο των δαςμϊν, φόρων και 

λοιπϊν επιβαρφνςεων που ενδζχεται να γεννθκοφν για τα αποταμιευμζνα εμπορεφματα. 

4. Για άδεια λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ με γεωγραφικι ιςχφ αποκλειςτικά ςτο 

τελωνειακό ζδαφοσ τθσ χϊρασ, το ποςό τθσ παρεχόμενθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ διαμορφϊνεται:  

α)  ςε ποςοςτό 100% των δαςμϊν που αναλογοφν ςτο ποςό αναφοράσ,  

β)  ςε ποςοςτό 5% του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ και των λοιπϊν, πλθν ειδικοφ φόρου 

κατανάλωςθσ και φόρου κατανάλωςθσ, επιβαρφνςεων που αναλογοφν ςτο ποςό αναφοράσ,  

γ)  ςε ποςοςτό 15% του ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ ι φόρου κατανάλωςθσ που αναλογεί ςτο ποςό 

αναφοράσ. 
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Για τισ περιπτϊςεισ μεμονωμζνων εγγυιςεων, τα ανωτζρω ποςοςτά υπολογίηονται επί των δαςμϊν, 

φόρων και λοιπϊν επιβαρφνςεων που αντιςτοιχοφν ςε κάκε παραςτατικό υπαγωγισ εμπορευμάτων 

ςτο κακεςτϊσ. 

5. Για άδεια λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ με ιςχφ ςε περιςςότερα του ενόσ κράτθ-

μζλθ απαιτείται:  

α)  το ποςό τθσ παρεχόμενθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ να καλφπτει το 100% των δαςμϊν, φόρων και 

λοιπϊν επιβαρφνςεων που αντιςτοιχοφν ςτο ποςό αναφοράσ το οποίο ορίηεται ςτθν άδεια χριςθσ 

ςυνολικισ εγγφθςθσ,  

β)  το ποςό τθσ παρεχόμενθσ μεμονωμζνθσ εγγφθςθσ να καλφπτει το 100% των δαςμϊν, φόρων και 

λοιπϊν επιβαρφνςεων που αναλογοφν ςτο κάκε παραςτατικό υπαγωγισ εμπορευμάτων ςτο 

κακεςτϊσ. 

6. Το Τελωνείο Ελζγχου:  

α) παρακολουκεί, ςε μθνιαία βάςθ, το κακοριςκζν ποςό αναφοράσ με βάςθ τθν κατάςταςθ 

αποκεμάτων τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 9 τθσ παροφςασ,  

β)  ελζγχει το ποςό αναφοράσ, τουλάχιςτον ετθςίωσ με κατάλλθλο εκ των υςτζρων ζλεγχο, κατά τθν 

κρίςθ του και ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

7. Απαλλάςςονται από τθν προςκόμιςθ εγγφθςθσ: 

α)  το Ελλθνικό Δθμόςιο, 

β)  τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, για τισ δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνουν ωσ Δθμόςιεσ 

Αρχζσ, 

γ)  οι εταιρίεσ αποκικευςθσ που λειτουργοφν βάςει του ν.δ. 3077/54. 

 

 

Άρθρο 6 

Διοικητικό κόςτοσ – Δικαιώματα αποταμίευςησ 

 

1. Κακορίηεται θ ετιςια καταβολι χρθματικοφ ποςοφ φψουσ πεντακοςίων (500,00) ευρϊ για 

ςτεγαςμζνεσ αποκικεσ εμβαδοφ ζωσ 1.000 τ.μ. ι για υπαίκριεσ αποκικεσ εμβαδοφ ζωσ 10.000 τ.μ., 

το οποίο αντιςτοιχεί ςτο διοικθτικό κόςτοσ τθσ τελωνειακισ επιτιρθςθσ που αςκείται ςε αποκικθ 

τελωνειακισ αποταμίευςθσ.  

Σε περίπτωςθ που το εμβαδό των αποκθκευτικϊν χϊρων υπερβαίνει τα ανωτζρω όρια, το ποςό του 

διοικθτικοφ κόςτουσ υπολογίηεται αναλογικά και δεν δφναται να υπερβαίνει τισ τρεισ χιλιάδεσ 

(3.000,00) ευρϊ ανά χορθγοφμενθ άδεια. 

2. Καταβάλλεται πάγιο ποςό διακοςίων πενιντα (250,00) ευρϊ ανά ζτοσ: 

α) για τθν τακτικι διενζργεια των ςυνικων εργαςιϊν τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 10 τθσ  

παροφςασ, 

β)  για τθν τακτικι προςωρινι ζξοδο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 10 τθσ παροφςασ. 

3. Στθν περίπτωςθ που οι ανωτζρω εγκρίςεισ χορθγοφνται κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, τα ωσ άνω ποςά 

υπολογίηονται για τουσ εναπομείναντεσ μινεσ του ζτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του μινα 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 
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4. Καταβάλλεται ποςό ςαράντα (40,00) ευρϊ: 

α)  για τθν περιςταςιακι διενζργεια των ςυνικων εργαςιϊν τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 10 τθσ   

παροφςασ, 

β)  για τθν περιςταςιακι προςωρινι ζξοδο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 10 τθσ παροφςασ. 

5. Για τισ δθμόςιεσ αποκικεσ τφπου ΙΙΙ, των οποίων τθ διαχείριςθ αςκεί το Τελωνείο, το ποςό των 

δικαιωμάτων αποταμίευςθσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 15 του άρκρου 41 του Εκνικοφ 

Τελωνειακοφ Κϊδικα κακορίηεται ςε ςαράντα (40) ευρϊ ανά διαςάφθςθ αποταμίευςθσ.  

 

 

Άρθρο 7 

Σροποποίηςη – Επανεξζταςη – Ακφρωςη – Αναςτολή – Ανάκληςη τησ Άδειασ 

 

Η άδεια λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ: 

α)  τροποποιείται, ςφμφωνα με το άρκρο 28 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα και το άρκρο 164 του 

κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ, είτε κατόπιν αίτθςθσ του διαχειριςτι είτε αυτεπάγγελτα από τθν 

αρμόδια για τθν ζκδοςθ αυτισ Τελωνειακι Αρχι, 

β)  επανεξετάηεται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 23 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα 

και το άρκρο 15 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ, 

γ)  αναςτζλλεται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 23 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα και 

τα άρκρα 16-18 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ, 

δ)  ακυρϊνεται, ςφμφωνα με το άρκρο 27 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, 

ε)  ανακαλείται, ςφμφωνα με το άρκρο 28 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα και το άρκρο 15 του 

Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ 

 

Άρθρο 8 

Τπαγωγή – Παραμονή εμπορευμάτων ςτο καθεςτώσ 

 

1. Για τθν υπαγωγι των εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ απαιτείται θ υποβολι 

τελωνειακισ διαςάφθςθσ θ οποία κα είναι κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνθ για το εν λόγω κακεςτϊσ.  

2. Ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ γνωςτοποιεί ςτο Τελωνείο Ελζγχου εγγράφωσ τθ φυςικι παραλαβι των 

εμπορευμάτων.   

3. Η διάρκεια παραμονισ των εμπορευμάτων υπό κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ είναι 

απεριόριςτθ, όμωσ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, το Τελωνείο Ελζγχου μπορεί να κζτει προκεςμία, 

ςτον αποταμιευτι ι τον διαχειριςτι τθσ αποκικθσ, για τθν εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ, ςφμφωνα με 

τα προβλεπόμενα ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ. 
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Άρθρο 9 

Λογιςτική αποθήκησ – Κατάςταςη αποθεμάτων 

 

1. Ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ τθρεί λογιςτικι αποκικθσ, υπόδειγμα τθσ 

οποίασ εγκρίνεται από το Τελωνείο Ελζγχου.  

2. Η λογιςτικι αποκικθσ πρζπει να απεικονίηει ανά πάςα ςτιγμι τθν πραγματικι κατάςταςθ των 

αποταμιευμζνων εμπορευμάτων και να περιλαμβάνει κάκε μεταβολι των ςτοιχείων ι τθσ 

κατάςταςθσ ι τθσ ςυςκευαςίασ αυτϊν. 

3. Η καταχϊριςθ ςτθ λογιςτικι αποκικθσ πραγματοποιείται το αργότερο κατά τθν είςοδο ςτθν αποκικθ 

τελωνειακισ αποταμίευςθσ των εμπορευμάτων που ζχουν υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ.  

Κατά τθν προςωρινι ι οριςτικι ζξοδο των εμπορευμάτων από τθν αποκικθ, θ αντίςτοιχθ 

καταχϊριςθ πραγματοποιείται το αργότερο κατά τθ χρονικι ςτιγμι που τα εμπορεφματα 

εγκαταλείπουν τθν αποκικθ.  

4. Ρραγματοποιείται νζα λογιςτικι καταχϊριςθ μετά τθ διενζργεια ςυνικων εργαςιϊν που ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθ μεταβολι τθσ φφςθσ ι τθσ ποςότθτασ των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων ι των 

ςυςκευαςιϊν αυτϊν. 

5. Ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ γνωςτοποιεί, ςε κάκε περίπτωςθ, εγγράφωσ ςτο Τελωνείο Ελζγχου τον 

αρικμό καταχϊριςθσ ςτθν τθροφμενθ λογιςτικι αποκικθσ για κάκε διαςάφθςθ αποταμίευςθσ, κακϊσ 

και για κάκε μεταβολι που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 4 του παρόντοσ άρκρου. 

6. Ζωσ τθν πζμπτθ (5θ) θμερολογιακι θμζρα κάκε μινα, ο διαχειριςτισ υποβάλλει ςτο Τελωνείο 

Ελζγχου, κατάςταςθ αποκεμάτων, θ οποία περιλαμβάνει ςτοιχεία ςχετικά με τθν περιγραφι, τθν 

υπόλοιπθ ποςότθτα και τισ εκτιμϊμενεσ δαςμολογικζσ και φορολογικζσ επιβαρφνςεισ των 

εμπορευμάτων που βρίςκονταν αποταμιευμζνα ςτθν αποκικθ τθν τελευταία θμζρα του 

προθγοφμενου μινα. 

 

 

Άρθρο 10 

υνήθεισ εργαςίεσ – Προςωρινή ζξοδοσ 

 

1. Είναι δυνατι, κατόπιν γραπτισ ενθμζρωςθσ του ενδιαφερόμενου προσ τθν αρμόδια Τελωνειακι 

Αρχι, θ διενζργεια των ςυνικων εργαςιϊν που προβλζπονται ρθτά ςτο Ραράρτθμα 71-03 του κατ’ 

εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ. 

Η αρμόδια για να λάβει γνϊςθ Τελωνειακι Αρχι είναι:   

α)  για τθν τακτικι διενζργεια ςυνικων εργαςιϊν, θ αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ 

τθσ αποκικθσ Τελωνειακι Αρχι, 

β)  για τθν περιςταςιακι διενζργεια ςυνικων εργαςιϊν, το Τελωνείο Ελζγχου. 

2. Είναι δυνατι, κατόπιν γραπτισ ενθμζρωςθσ του ενδιαφερόμενου προσ τθν αρμόδια Τελωνειακι 

Αρχι, θ προςωρινι ζξοδοσ των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων από τθν αποκικθ τελωνειακισ 

αποταμίευςθσ, για δεόντωσ αιτιολογθμζνουσ λόγουσ. 

Η εν λόγω γραπτι ενθμζρωςθ πραγματοποιείται κατ’ αναλογία των αναφερομζνων ςτο δεφτερο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου. 
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3. Η ποςότθτα των εμπορευμάτων για τα οποία ηθτείται θ προςωρινι ζξοδοσ και ο χρόνοσ παραμονισ 

τουσ εκτόσ τθσ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ πρζπει να είναι ανάλογα του επιδιωκόμενου 

ςκοποφ, με δυνατότθτα παράταςθσ, μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, για δεόντωσ 

αιτιολογθμζνουσ λόγουσ.  

4. Το πρόςωπο που αιτείται τθν προςωρινι ζξοδο των εμπορευμάτων παρζχει πρόςκετθ εγγφθςθ ςτο 

Τελωνείο Ελζγχου ωσ εξισ: 

α)  όταν ο αιτϊν είναι ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ, για το φψοσ των δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν 

επιβαρφνςεων των προςωρινά εξερχομζνων εμπορευμάτων, εφόςον για τθν κάλυψθ των εν λόγω 

επιβαρφνςεων δεν επαρκεί θ εγγφθςθ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ, 

β) όταν ο αιτϊν είναι ο αποταμιευτισ, για το ςφνολο των δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν 

επιβαρφνςεων των προςωρινά εξερχομζνων εμπορευμάτων.  

Το απαιτοφμενο ποςό τθσ πρόςκετθσ εγγφθςθσ μειϊνεται ςτο ιμιςυ για κατόχουσ άδειασ 

Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα ωσ προσ τισ τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ.   

 

 

Άρθρο 11 

υναποθήκευςη 

 

1. Είναι δυνατι, κατόπιν ζγκριςθσ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ αποκικθσ  

Τελωνειακισ Αρχισ και εφόςον ζχει προθγθκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τελωνείου Ελζγχου, θ 

ςυναποκικευςθ των μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων τα οποία υπάγονται ςτο κακεςτϊσ με: 

α)  ενωςιακά εμπορεφματα, 

β)  μθ ενωςιακά εμπορεφματα που υπάγονται ςε κακεςτϊσ τελειοποίθςθσ προσ επανεξαγωγι ι 

ειδικοφ προοριςμοφ τα οποία ενδζχεται να υποβλθκοφν ςε εργαςίεσ τελειοποίθςθσ εντόσ του 

χϊρου τθσ αποκικθσ.  

2. Το Τελωνείο Ελζγχου μπορεί να ηθτιςει τθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων από το διαχειριςτι τθσ 

αποκικθσ για τθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ και τθ διάκριςθ των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων 

από τα λοιπά αποκθκευμζνα εμπορεφματα. 

Πταν είναι αδφνατθ θ εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων και θ 

διάκριςι τουσ από τα λοιπά αποκθκευμζνα εμπορεφματα, τθροφνται λογιςτικζσ καταχωρίςεισ για το 

ςφνολο των εμπορευμάτων που ειςζρχονται και αποκθκεφονται ςτθν αποκικθ, με ςαφι διαχωριςμό 

ανάλογα με τον τελωνειακό χαρακτιρα του κάκε εμπορεφματοσ.  

 

 

Άρθρο 12 

Διακίνηςη εμπορευμάτων 

 

1. Τα εμπορεφματα, αμζςωσ μετά τθν υπαγωγι τουσ ςτο κακεςτϊσ, μεταφζρονται ςτθν αποκικθ 

τελωνειακισ αποταμίευςθσ: 

α)  ςε δθμόςια αποκικθ τφπου Ι, με ευκφνθ του διαχειριςτι ι του αποταμιευτι, 

β)  ςε δθμόςια αποκικθ τφπου ΙΙ, με ευκφνθ του αποταμιευτι, 
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γ)  ςε ιδιωτικι αποκικθ, με ευκφνθ του διαχειριςτι-αποταμιευτι.  

2. Η διακίνθςθ των μθ ενωςιακϊν εμπορευμάτων που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ εντόσ του τελωνειακοφ 

εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 179 του κατ’ 

εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ και τισ παραγράφουσ 1, 4 και 5 του άρκρου 267 του Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ. 

 

 

Άρθρο 13 

Μεταβίβαςη δικαιωμάτων και υποχρεώςεων 

 

1. Είναι δυνατι, φςτερα από αίτθςθ του αποταμιευτι, θ μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων και 

υποχρεϊςεων που απορρζουν από το κακεςτϊσ ςε άλλο πρόςωπο που πλθροί τισ προχποκζςεισ για 

τθν υποβολι διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ ωσ εξισ: 

α)  όταν ο αποταμιευτισ είναι ταυτόχρονα ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ, με ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ αποκικθσ Τελωνειακισ Αρχισ, 

β)  όταν ο αποταμιευτισ είναι πρόςωπο διαφορετικό από τον διαχειριςτι τθσ αποκικθσ, με ζγκριςθ 

του Τελωνείου Ελζγχου.   

Στθν ζγκριςθ που χορθγεί θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι προςδιορίηονται οι όροι υπό τουσ οποίουσ 

επιτρζπεται να πραγματοποιθκεί θ εν λόγω μεταβίβαςθ. 

2. Για τθ μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων του αποταμιευτι ςε άλλο πρόςωπο, δεν 

απαιτείται θ υποβολι νζασ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ εφόςον θ βοφλθςθ του νζου αποταμιευτι 

είναι θ παραμονι των εμπορευμάτων υπό κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ ςτθν ίδια αποκικθ 

όπου βρίςκονται τα εμπορεφματα κατά τθν θμερομθνία μεταβίβαςθσ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΘ – ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ 

Άρθρο 14 

Εκκαθάριςη του καθεςτώτοσ 

 

1. Το κακεςτϊσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ εκκακαρίηεται με τθν υπαγωγι των αποταμιευμζνων 

εμπορευμάτων ςε άλλο τελωνειακό κακεςτϊσ, τθν ζξοδό τουσ από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Ζνωςθσ, τθν καταςτροφι ι τθν εγκατάλειψι τουσ υπζρ του Δθμοςίου.  

2. Για τα αποταμιευμζνα εμπορεφματα που υφίςτανται φυςικι απομείωςθ του βάρουσ ι του όγκου 

τουσ, είναι δυνατόσ ο κακοριςμόσ του ποςοςτοφ φυςικισ απομείωςθσ από Επιτροπι που απαρτίηεται 

από ζναν τελωνειακό υπάλλθλο του Τελωνείου Ελζγχου και ζναν χθμικό τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Γενικοφ 

Χθμείου του Κράτουσ. Εάν κρίνεται απαραίτθτο, λόγω τθσ φφςθσ των εμπορευμάτων, ηθτείται θ 

ςυνδρομι υπαλλιλου άλλθσ Δθμόςιασ Αρχισ.  
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Η εν λόγω Επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο ςτο οποίο καταγράφεται θ ακριβισ περιγραφι 

του προϊόντοσ, θ μζκοδοσ που εφαρμόςτθκε για τθν εξαγωγι του ποςοςτοφ φυςικισ απομείωςθσ και 

οι διαπιςτϊςεισ τθσ Επιτροπισ. 

 

 

Άρθρο 15 

Ζλεγχοσ του καθεςτώτοσ 

 

1. Το Τελωνείο Ελζγχου πραγματοποιεί, τουλάχιςτον ετθςίωσ και ςε μθ τακτά χρονικά διαςτιματα, ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του διαχειριςτι, αιφνιδιαςτικό ζλεγχο για τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκισ τιρθςθσ τθσ 

λογιςτικισ αποκικθσ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

2. Ο αναφερόμενοσ ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου ζλεγχοσ τθσ λογιςτικισ αποκικθσ 

ςυνδυάηεται με φυςικό ζλεγχο τθσ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ 

φπαρξθσ και τθσ κατάςταςθσ των αποκεμάτων των αποταμιευμζνων εμπορευμάτων, κακϊσ και τθ 

διαπίςτωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ αποκικθσ και του περιβάλλοντα χϊρου. 

3. Ο ζλεγχοσ διενεργείται από ςυνεργείο υπαλλιλων που ορίηεται με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου του 

Τελωνείου Ελζγχου. 

4. Μετά το πζρασ του ελζγχου λογιςτικισ αποκικθσ και του φυςικοφ ελζγχου, ςυντάςςεται άμεςα 

ζκκεςθ με τα αποτελζςματα αυτϊν, θ οποία υπογράφεται από τουσ υπαλλιλουσ που διενιργθςαν 

τον ζλεγχο, τον Ρροϊςτάμενο του Τελωνείου Ελζγχου και τον διαχειριςτι τθσ αποκικθσ. 

5. Το Τελωνείο Ελζγχου διενεργεί, κατά τθν κρίςθ του, εκ των υςτζρων ελζγχουσ επί διαςαφιςεων 

αποταμίευςθσ ι ανάλωςθσ από αποταμίευςθ, κακϊσ και όποιον άλλο ζλεγχο κρίνεται αναγκαίοσ για 

τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ των διατάξεων που διζπουν το κακεςτϊσ.  

6. Ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτουσ αρμόδιουσ για τον ζλεγχο τελωνειακοφσ 

υπαλλιλουσ όλα τα μζςα και ζγγραφα που ηθτοφνται για τθν ομαλι διεξαγωγι του ελζγχου. 

7. Το Τελωνείο Ελζγχου μπορεί, ανάλογα με τα αποτελζςματα των διενεργοφμενων ελζγχων, να 

ειςθγείται ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ Τελωνειακι Αρχι, τθν τροποποίθςθ, αναςτολι, 

ανάκλθςθ ι ακφρωςθ τθσ άδειασ. 

8. Τα Τελωνεία Ελζγχου και οι αρμόδιεσ για τθν ζκδοςθ αδειϊν λειτουργίασ των αποκθκϊν Τελωνειακζσ 

Αρχζσ ςυνδράμουν τισ κατά τόπο αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Ελεγκτικζσ Αρχζσ κζτοντασ ςτθ διάκεςι τουσ, 

εφόςον ηθτθκοφν, τα ςτοιχεία των ελζγχων που ζχουν ιδθ πραγματοποιιςει και οποιαδιποτε άλλα 

ςτοιχεία δεν είναι δυνατόν να παραςχεκοφν από τουσ διαχειριςτζσ των ελεγχόμενων αποκθκϊν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΣΕΛΙΚΕ & ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

Άρθρο 16 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

 

1. Ζωσ τθν θμερομθνία ζναρξθσ εφαρμογισ του Ραραρτιματοσ Α του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ, 

για τθν υποβολι αίτθςθσ και τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ 

χρθςιμοποιοφνται τα ζντυπα του Ραραρτιματοσ 12 του Καν. (ΕΕ) 341/16.  

2. Οι άδειεσ λειτουργίασ αποκικθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ που ζχουν εκδοκεί πριν από τθν 

1/5/2016 ιςχφουν ζωσ τθν επανεξζταςι τουσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 250 του κατ’ 

εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ και τθν παράγραφο 1 του άρκρου 345 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ. 

3. Ζωσ τθν επανεξζταςθ των αδειϊν λειτουργίασ δθμοςίων αποκθκϊν τφπου Ι και ιδιωτικϊν αποκθκϊν, 

εξακολουκοφν να ιςχφουν οι εγγυιςεισ που ζχουν προςκομιςκεί δυνάμει των παραγράφων 1-2 του 

άρκρου 3 τθσ αρικμ. Τ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟΟ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Οι παρεχόμενεσ εγγυιςεισ πρζπει να καλφπτουν το 20% των δαςμϊν και φόρων που αναλογοφν ςτα 

αποταμιευμζνα εμπορεφματα. 

Για κατόχουσ άδειασ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα ωσ προσ τθν αςφάλεια και τθν προςταςία, το 

ανωτζρω ποςοςτό μειϊνεται ςτο ιμιςυ.  

4. Η παρακολοφκθςθ τθσ κάλυψθσ του ποςοςτοφ των δαςμϊν και φόρων, όπωσ αυτό κακορίηεται ςτο 

δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου, από τθν παρεχόμενθ εγγφθςθ, 

διενεργείται με βάςθ τθ μθνιαία κατάςταςθ αποκεμάτων τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 9 τθσ 

παροφςασ.  

Πταν το ποςό τθσ εγγφθςθσ δεν καλφπτει το ωσ άνω ποςοςτό, το Τελωνείο Ελζγχου καλεί τον 

διαχειριςτι, άμεςα, να κατακζςει ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ ι να μειϊςει τα ευριςκόμενα ςτθν 

αποκικθ αποκζματα.  

5. Ζωσ τθν επανεξζταςθ των αδειϊν λειτουργίασ δθμοςίων αποκθκϊν τφπου ΙΙ, θ εγγφθςθ παρζχεται 

από τον αποταμιευτι ςτο Τελωνείο Υπαγωγισ κατά τθν υποβολι τθσ διαςάφθςθσ αποταμίευςθσ και 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 100% των αναλογοφντων δαςμϊν και φόρων ανά διαςάφθςθ αποταμίευςθσ. 

Για κατόχουσ άδειασ Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα ωσ προσ τθν αςφάλεια και τθν προςταςία το 

ανωτζρω ποςοςτό μειϊνεται ςτο ιμιςυ. 

 

 

Άρθρο 17 

Κυρώςεισ 

 

Κάκε παρζκκλιςθ από τισ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ που διζπουν τθ χριςθ του 

κακεςτϊτοσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ κεωρείται ωσ τελωνειακι παράβαςθ, θ οποία, υπό τθν επιφφλαξθ 

των περί λακρεμπορίασ διατάξεων, αντιμετωπίηεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Εκνικοφ 

Τελωνειακοφ Κϊδικα. 

 

ΑΔΑ: 7ΜΗ5Η-ΔΔ3



13 
 

Άρθρο 18 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

 

Με τθν παροφςα καταργοφνται οι κάτωκι Υπουργικζσ Αποφάςεισ: 

α) Τ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 468/Β/2002), 

β) Τ.400/38/Γ0019/26-9-2002 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1275/Β/2002), 

γ) Δ18Γ 5013675 ΕΞ 2013/8-4-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 968/Β/2013). 

 

 

Άρθρο 19 

Ιςχφσ 

  

1. Η παροφςα να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

2. Η παροφςα ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 
 

  Με εντολή Διοικητή  
Θ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΡΙΑ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 

 
 

      ΕΙΡΘΝΘ ΓΙΑΛΟΤΡΘ 
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