
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ε.Φ.Κ. – SEED 

 
 
 

 SEED 

Το σύστημα αυτό αποτελεί μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία βρίσκονται καταχωρημένοι 

οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, οι φορολογικές αποθήκες, οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες, οι 

εγγεγραμμένοι αποστολείς και οι περιστασιακά εγγεγραμμένοι παραλήπτες για το περιορισμένο 

χρονικό διάστημα που ισχύει η άδειά τους, όλων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τηρείται σε κάθε κράτος - μέλος και επιτρέπει την επαλήθευση των στοιχείων των φυσικών ή νομικών 

προσώπων που έχουν την άδεια να διακινούν προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. σε καθεστώς 

αναστολής. Η εποπτεία της ορθής τήρησης των δεδομένων αυτών στη χώρα μας γίνεται από το 

αρμόδιο κεντρικό γραφείο για τους Ε.Φ.Κ. (E.L.O.-Excise Liaison Office), το οποίο υπάγεται στη 
Διεύθυνση Ε.Φ.Κ.  

 SEED-on-EUROPA  

Στα πλαίσια λειτουργίας του ηλεκτρονικού αυτού συστήματος, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 389/2012 του Συμβουλίου «για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα 

των ειδικών φόρων κατανάλωσης», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την κοινοτική εφαρμογή SEED-on-

EUROPA παρέχει την δυνατότητα στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο να έχει άμεση πρόσβαση σε 

ορισμένες μόνο πληροφορίες της προαναφερόμενης βάσης δεδομένων SEED, σε όλες τις επίσημες 

γλώσσες των 27 Κ-Μ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία δεδομένων, απευθείας 

μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Ε.Ε.:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed  

Με βάση αυτή την εφαρμογή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί, μέσω διαδικτύου (Internet), να επιβεβαιώσει 

την ύπαρξη ή μη του αριθμού Ε.Φ.Κ. ενός οικονομικού φορέα (εγκεκριμένου αποθηκευτή/ 

εγγεγραμμένου παραλήπτη/περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη/εγγεγραμμένου αποστολέα) ή 

φορολογικής αποθήκης. Ο αριθμός αυτός είναι ο αριθμός αναγνώρισης του εκάστοτε Οικονομικού 

Φορέα (excise number), ο οποίος έχει εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο και αποτελείται από 13 

ψηφία (π.χ. EL10000010001), όπως παρέχεται από την αρμόδια αρχή χορήγησης της αντίστοιχης 

άδειας. Tα δύο πρώτα ψηφία αποτελούν τον κωδικό της χώρας (EL για την Ελλάδα) και τα υπόλοιπα 

καταρτίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες κάθε Κ-Μ.   

  



ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

Πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία και τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης -

Ε.Φ.Κ. (excise duty tables) που εφαρμόζονται σε όλα τα Κ-Μ για τα ενεργειακά, αλκοολούχα και 

καπνικά προϊόντα, πληροφορίες σχετικά με την φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων και διάφορα 

ενημερωτικά έγγραφα, όπως ευρετήριο φόρων (inventory of taxes) των Κ-Μ και πολλές άλλες 

πληροφορίες για την φορολογία και τις τελωνειακές διαδικασίες σε κοινοτικό επίπεδο, 
περιλαμβάνονται στην παρακάτω ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_en.htm 

Στην ηλεκτρονική αυτή ιστοσελίδα περιέχονται επίσης και πληροφορίες για το σύστημα 

μηχανοργάνωσης των Ε.Φ.Κ (Excise Movement and Control System-E.M.C.S.), τις οποίες μπορείτε να 

αναζητήσετε στην ενότητα "EMCS in practice" (Taxation - Excise duties on alcohol , tobacco 

and energy - What is EMCS - EMCS in practice)  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/emcs/index_en.htm 

 

Στα πλαίσια της προαναφερόμενης ενότητας (EMCS in practice), παρέχεται η δυνατότητα στον 

ενδιαφερόμενο να εξοικειωθεί με τις βασικές λειτουργίες του E.M.C.S, μέσω ενός ηλεκτρονικού 

υποδείγματος "Business Prototype" (BPR ), το οποίο αποτελεί έναν ΄εξομοιωτή-simulator΄ του 

συστήματος που περιγράφει το μεγαλύτερο μέρος των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διακίνηση των προϊόντων Ε.Φ.Κ.  

Επιπλέον, μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm, 

παρέχεται πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να 

συμβουλεύονται την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ περιλαμβάνει ειδικότερα, τις 

Συνθήκες, τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις προπαρασκευαστικές πράξεις.  

  

   

  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/emcs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/circulation_control/studies_reports/BPR4.zip
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
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•  Τι είναι το EMCS  

To EMCS είναι ένα Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου της ενδοκοινοτικής 

διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης -Ε.Φ.Κ. (ενεργειακά, καπνικά 

& αλκοολούχα προϊόντα) υπό καθεστώς αναστολής των φόρων. 

Μέσω του EMCS γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή του Διοικητικού Εγγράφου (ηλεκτρονικό Δ.Ε.  - 

electronic administrative document (e-AD), υπό την κάλυψη του οποίου πραγματοποιείται η 

διακίνηση των προϊόντων. Το e-ΔΕ έχει αντικαταστήσει το Σ.Δ.Ε σε έντυπη μορφή και το οποίο 

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της κάθε διακίνησης προϊόντων υπαγόμενων σε Ε.Φ.Κ. 

Το Σύστημα αυτό επιτρέπει στα Κ-Μ να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση των 

προϊόντων Ε.Φ.Κ. και να διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους, απλοποιώντας τις διαδικασίες, με 

απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, τη διασφάλιση είσπραξης του 

φόρου με τους συντελεστές που ορίζουν τα Κ-Μ και τη μείωση  των κινδύνων απάτης στον τομέα 
αυτό. 

• Νομική Βάση  

 1. Με την υπ' αριθμ. 1152/2003/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Ιουνίου 2003 «για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των 

προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.» (EEL 162/1.7.03) συμφωνήθηκε σε κοινοτικό επίπεδο η 

εφαρμογή ενός μηχανοργανωμένου συστήματος (Excise Movement and Control System - EMCS), το 

οποίο θα επιτρέπει στα Κ-Μ να παρακολουθούν ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση των 

προϊόντων Ε.Φ.Κ. και να διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους, απλοποιώντας τις διαδικασίες 

διακίνησης των εν λόγω προϊόντων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς και την μείωση του κινδύνου της απάτης στον τομέα αυτό, μέσω της δυνατότητας επίτευξης 
αποτελεσματικότερων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. 

2. Με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά 

με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της Οδηγίας 

92/12/ΕΟΚ» (EEL 9/14.1.2009),  εισάγεται η αναγκαία νομική βάση σε κοινοτικό επίπεδο,  έτσι ώστε 

οι αρμόδιες αρχές των Κ-Μ να είναι σε θέση να παρακολουθούν τη διακίνηση των προϊόντων που 

υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω του προαναφερόμενου μηχανοργανωμένου 

συστήματος EMCS. 
 

http://www.gsis.gr/teloneia/xrisimes_plirofories_teloneia/efk/efk1_7.htm#1
http://www.gsis.gr/teloneia/xrisimes_plirofories_teloneia/efk/efk1_7.htm#2
http://www.gsis.gr/teloneia/xrisimes_plirofories_teloneia/efk/efk1_7.htm#3
http://www.gsis.gr/teloneia/xrisimes_plirofories_teloneia/efk/efk1_7.htm#4
http://www.gsis.gr/teloneia/xrisimes_plirofories_teloneia/efk/efk1_7.htm#5


 

3. Για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, όσον αφορά τις μηχανοργανωμένες διαδικασίες για 

τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής 

των φόρων αυτών, θεσπίστηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 684/2009 της Επιτροπής της 24ης 

Ιουλίου 2009, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1221/12 (EEL 

349/19.12.2012), με τον οποίο ρυθμίζονται η διάρθρωση και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, οι κανόνες και 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τις ανταλλαγές των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η 

διάρθρωση των εντύπων εγγράφων που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο 
σύστημα είναι εκτός λειτουργίας.  

4. Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 389/2012 του Συμβουλίου της 2ας Μαϊου 2012 «για τη διοικητική 

συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθμ. 2073/2004»(ΕΕL 121/8.5.2012), ρυθμίζονται τα θέματα της διοικητικής συνεργασίας και της 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. όσον αφορά στην ενδοκοινοτική 

κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και εντάσσεται η διαδικασία ανταλλαγής 

πληροφοριών και διοικητικής συνεργασίας στο EMCS. 

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος EMCS, έχουν καθοριστεί οι Λειτουργικές 

Προδιαγραφές (FESS)- Functional Excise System Specifications και οι Προδιαγραφές Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης (DDNEA) - Design Document for National Excise Application του Συστήματος Διακίνησης 

και Ελέγχου των Προϊόντων Ε.Φ.Κ., οι οποίες επικαιροποιούνται κατά την πορεία υλοποίησης του 

έργου. 

  

• Λειτουργία Συστήματος EMCS  

 

Με βάση τα προαναφερθέντα και όσα συμφωνούνται από τα Κ-Μ στα πλαίσια της Επιτροπής Ε.Φ.Κ. 

(Excise Duties Committee), η ανάπτυξη του νέου μηχανοργανωμένου συστήματος EMCS 

πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο 

παρακολουθείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Taxation and Customs 

Union DG), καταρτίζεται σε κεντρικό επίπεδο κατόπιν συμφωνίας των Κρατών-Μελών και υλοποιείται 

από τις εθνικές διοικήσεις βάσει εθνικών προγραμμάτων (NPP-National Project Plan). Η υλοποίηση 

του προγράμματος αφορά τόσο σε δράσεις σε επίπεδο νομοθεσίας όσο και σε τεχνικό επίπεδο. 

Οι βασικές λειτουργίες του EMCS συνίστανται σε: 

 υποβολή και καταχώρηση ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-AD) 

     υποβολή σχεδίου ηλ. Δ.Ε.- Μήνυμα ΙΕ815 (draft e-AD) 

επικυρωμένο ηλ. Δ.Ε.-Μήνυμα ΙΕ801 (e-AD) (Παράρτημα Ι - Πίνακας 1 του 

Καν.(ΕΚ)αριθ.684/2009) 

 αλλαγή προορισμού από τον αποστολέα  

      Μήνυμα ΙΕ813 (Παράρτημα Ι - Πίνακας 3 του Καν.(ΕΚ) αριθ.684/2009) 

 ακύρωση ηλεκτρονικού Δ.Ε. από τον αποστολέα  

      Μήνυμα ΙΕ810 (Παράρτημα Ι-Πίνακας 2 του Καν.(ΕΚ) αριθ.684/2009) 

 υποβολή αναφοράς παραλαβής από τον παραλήπτη  

      Μήνυμα ΙΕ818 (Παράρτημα Ι-Πίνακας 6 του Καν.(ΕΚ) αριθ.684/2009) 

 εισαγωγή/εξαγωγή (Διασύνδεση του EMCS με τα μηχανοργανωμένα συστήματα Εισαγωγών-

Εξαγωγών) 

Πέραν αυτών, υπάρχουν και άλλα υποστηρικτικά μηνύματα ανταλλαγής πληροφοριών τόσο για τους 
φορείς όσο και αποκλειστικά για τις διοικήσεις των Κ-Μ. 

 

 

 



 

Βασική Διαδικασία   

Στην περίπτωση διακίνησης προϊόντων Ε.Φ.Κ. μεταξύ εγκεκριμένων αποθηκευτών ή μεταξύ μιας 

φορολογικής αποθήκης και ενός εγγεγραμμένου παραλήπτη, το ηλεκτρονικό Δ.Ε προετοιμάζεται από 

τον αποστολέα και υποβάλλεται στην Εθνική του Διοίκηση. Η Διοίκηση επικυρώνει το ηλεκτρονικό Δ.Ε 

ελέγχοντας τα σχετικά στοιχεία (π.χ τον αριθμό Ε.Φ.Κ. του αποστολέα και του παραλήπτη). Μετά την 

επικύρωση, το ηλεκτρονικό Δ.Ε λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό, τον Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς, 

δηλ. τον αριθμό αναφοράς του Δ.Ε (ARC- AdministrativeReference Code) και επιστρέφει 

αυτόματα στον αποστολέα, ο οποίος μπορεί να αποστείλει τα προϊόντα μόνο μετά από αυτή την 
διαδικασία. 

 

Ο μεταφορέας θα πρέπει καθ όλη τη διάρκεια της διακίνησης να παρέχει στις αρμόδιες αρχές, εάν του 

ζητηθεί, τον αριθμό αναφοράς του e-Δ.Ε, δηλαδή τον Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς. Για το σκοπό 

αυτό, ο αποστολέας παρέχει στο πρόσωπο που συνοδεύει τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ 

τυπωμένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού Δ.Ε. ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που θα  μνημονεύει 
ευανάγνωστα τον μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς (ARC).  

Όταν τα προϊόντα φθάσουν στον τόπο προορισμού, ο παραλήπτης υποβάλλει ηλεκτρονικά την 

Αναφορά Παραλαβής (Report of Receipt), στην Εθνική του Διοίκηση. Το Κ-Μ Προορισμού ελέγχει και 

επικυρώνει αυτή την αναφορά παραλαβής σύμφωνα με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Δ.Ε που αφορά 

και πιθανόν σύμφωνα με συμπληρωματικές πληροφορίες. Μετά την επικύρωση, η Αναφορά 

Παραλαβής επιστρέφει στον παραλήπτη για επιβεβαίωση και αποστέλλεται στο  Κ-Μ Αποστολής, το 

οποίο με την σειρά του διαβιβάζει αυτόματα τη σχετική αναφορά στον αποστολέα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γραφική Απεικόνιση Βασικής Διαδικασίας 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Γενικές Πληροφορίες 

1. Επισημαίνεται ότι για να έχουν οι οικονομικοί φορείς πρόσβαση στην εφαρμογή του EMCS (χρήση 

των μηχανοργανωμένων διαδικασιών, ηλεκτρονική υποβολή των μηνυμάτων) απαιτείται η 
πιστοποίησή τους από TAXIS-NET.(σύνδεση link για οδηγίες πιστοποίησης των χρηστών)  

2. Το αρμόδιο Γραφείο Υποστήριξης (EL Helpdesk), στο οποίο θα απευθύνεστε για οποιοδήποτε 

θέμα αφορά στις μηχανοργανωμένες εφαρμογές του συστήματος EMCS, λειτουργεί στα πλαίσια της 

Δ/νσης Υποστήριξης Ο.Π.Σ.Τ (υπεύθυνη κα Α. Μάτη) με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

e-mail: icis_emcs@gsis.gr,  fax: 210-48.02.449 και  
τηλ.:210-48.02.445, 210-48.02.443, 210-48.02.389 

mailto:icis_emcs@gsis.gr

