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Δασμοφορολογικές Απαλλαγές - Καθεστώτα Αναστολής / 
Αποθήκες Ανεφοδιασμού του Άρθρου 37 του Καν. (Ε.Κ.) 612/09 

 

1. Ε 
Τι είναι οι Αποθήκες ανεφοδιασμού του άρθρου 37 Καν.(Ε.Κ) 612/09; 

 Α 
Αποθήκες ανεφοδιασμού του άρθρου 37 Καν.(Ε.Κ) 612/09, είναι οι χώροι στους οποίους 
εισέρχονται Κοινοτικά προϊόντα της Κοινοτικής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π), τα οποία 
δικαιούνται επιστροφής κατά την εξαγωγή. 

  

 
2. Ε 

Ποιοι μπορεί να συστήσουν αποθήκη ανεφοδιασμού του άρθρου 37 Καν.(Ε.Κ) 612/09; 

 Α 
- Μόνο πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και κυρίως εφοδιαστικές 
επιχειρήσεις. 
- Ιδιώτες δεν μπορούν να συστήσουν αποθήκη ανεφοδιασμού. 

  

 
3. Ε 

Πώς εγκρίνεται μία αποθήκη ανεφοδιασμού του άρθρου 37 Καν.(Ε.Κ) 612/09; 

 Α 
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στο τελωνείο στο οποίο υπάγονται, κατά χωρική 
αρμοδιότητα, οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τους οποίους  ζητείται η έγκριση ως 
αποθήκες ανεφοδιασμού, προκειμένου το τελωνείο να διενεργήσει αυτοψία των 
χώρων. 
- Μετά την αυτοψία ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην τελωνειακή περιφέρεια, ( 
καθοδηγείται από το τελωνείο), όπου συμπληρώνει την αίτηση για την έγκριση της  
αποθήκης. 
Η αίτηση είναι προσχεδιασμένη, το έντυπο χορηγείται από την τελωνειακή περιφέρεια. 
Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Υπεύθυνη δήλωση που να δεσμεύεται ο υπόχρεος ότι θα φορτώνει τα προϊόντα 
για ανεφοδιασμό στην κοινότητα των πλοίων, των αεροσκαφών και των 
εξέδρων γεώτρησης. 

 Καταστατικό - έναρξη επιτηδεύματος. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

 Τοπογραφικό και άδεια ανέγερσης του κτιρίου 

 Πυροσβεστική κάλυψη 

 Έγγραφα κυριότητας ή μίσθωσης του χώρου. 

 Λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των εμπορευμάτων. 

 Έγκριση εφαρμογής απλοποιημένων διαδικασιών κατά τον εφοδιασμό.       
-Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής, στο τελωνείο  που να καλύπτει το 20% των 
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των εμπορευμάτων, που ευρίσκονται ανά πάσα 
στιγμή στην αποθήκη. 

  

 
4. Ε 

Μπορεί στον ίδιο χώρο που λειτουργεί αποθήκη αποταμίευσης να λειτουργεί και 
αποθήκη ανεφοδιασμού του άρθρου 37 Καν.(Ε.Κ) 612/09; 

 Α 
Μπορεί στον ίδιο χώρο να λειτουργούν και τα 2 καθεστώτα, αλλά απαιτείται ξεχωριστή 
άδεια για το καθένα. 

  

 
5. Ε 

Τι εμπορεύματα μπορούν να τοποθετηθούν στις αποθήκες ανεφοδιασμού του 
άρθρου 37 Καν.(Ε.Κ) 612/09; 
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 Α 
Κοινοτικά προϊόντα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π), τα οποία δικαιούνται 
επιδοτήσεων κατά την εξαγωγή τους. 

  

 
6. Ε 

Πώς εισέρχονται τα προϊόντα στις αποθήκες; 

 Α 
Τα ως άνω προϊόντα, εισέρχονται και τοποθετούνται στην αποθήκη, υπό την κάλυψη 
παραστατικού εξαγωγής, το οποίο έχει κατατεθεί και γίνει αποδεκτό στο αρμόδιο 
Τελωνείο. 
Με την είσοδο των εμπορευμάτων στην αποθήκη ανεφοδιασμού, η οποία ευρίσκεται 
υπό Τελωνειακό έλεγχο, το τελωνείο ενημερώνει τον αρμόδιο οργανισμό (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) 
ο οποίος προκαταβάλλει στον δικαιούχο το ποσόν της επιδότησης που δικαιούται. 

  

 
7. Ε 

Τι προορισμό μπορούν να πάρουν τα εμπορεύματα από μία αποθήκη ανεφοδιασμού 
του άρθρου 37 Καν.(Ε.Κ) 612/09; 

 Α 
Τα προϊόντα των αποθηκών αυτών μπορούν να πάρουν μόνο ένα προορισμό, να 
αποτελέσουν εφόδια πλοίων, αεροσκαφών, ή εξεδρών γεώτρησης. 

  

 
8. Ε 

Πώς εξέρχονται τα προϊόντα από την αποθήκη; 

 Α 
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ένα Δελτίο Παράδοσης Επιδοτούμενων Εφοδίων, το 
οποίο μπορεί ταυτόχρονα να είναι και Δελτίο Αποστολής και οδηγεί τα προϊόντα στο 
πλοίο, στο αεροσκάφος ή στην εξέδρα γεώτρησης, όπου γίνεται πράξη παράδοσης 
παραλαβής, ενώ μπορεί κατά την φόρτωση  να υποστεί και τελωνειακό έλεγχο. 

  

 
9. Ε 

Μπορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα να μεταφερθούν σε μια άλλη αποθήκη 
ανεφοδιασμού εντός της χώρας ή εντός της κοινότητας; 

 Α 
Μπορούν να μεταφερθούν και για τις δύο περιπτώσεις.   
Η μεταφορά θα διενεργηθεί με την κάλυψη Τ5, το οποίο κατατίθεται στο τελωνείο πριν 
την έξοδο των προϊόντων από την αποθήκη. 

  

 
10. Ε 

Τι γίνεται σε περίπτωση που τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να πάνε στον προορισμό 
τους γιατί χάλασαν, παρήλθε η ημερομηνία λήξεως τους κλπ; 

 Α 
Επειδή οι επιδοτήσεις έχουν προκαταβληθεί, σαν το εμπόρευμα ήδη να έχει γίνει 
εφόδιο, ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσόν των δασμών 
προσαυξημένο κατά 20/% ή προσαυξημένο κατά 40% σε περίπτωση που η επιστροφή 
έχει γίνει σε άλλο κράτος μέλος. 

  

 
 


