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ΘΕΜΑ : Τπαγωγό εμπορευμϊτων ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ - Οδηγύεσ εφαρμογόσ τησ 

ΠΟΛ.1184/2018 απϐφαςησ Διοικητό Α.Α.Δ.Ε  

ΦΕΣ. : α. Η Α.1333/30.08.2019 (οδηγύεσ εφαρμογόσ με την Ε.2174/24.09.2019) 

β. Η Α.1032/30.01.2020 (οδηγύεσ εφαρμογόσ με την Ε.2040/18.03.2020) 

Με την ΠΟΛ.1184/2018 απϐφαςη Διοικητό Α.Α.Δ.Ε, ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει (α΄και β΄ςχετικϋσ)1, 

θεςπύζεται διαδικαςύα απαλλαγόσ του φϐρου προςτιθεμϋνησ αξύασ κατϊ : 

α. τη θϋςη εμπορευμϊτων ςε ελεϑθερη κυκλοφορύα με ταυτϐχρονη υπαγωγό ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ 

αποθόκευςησ (εφεξόσ «καθεςτώσ 07») και  

β. την παρϊδοςη εγχώριων εμπορευμϊτων με υπαγωγό ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ. 

Με την παροϑςα εγκϑκλιο επιχειρεύται μύα ςυνολικό επιςκϐπηςη τησ λειτουργύασ του καθεςτώτοσ 

τελωνειακόσ αποθόκευςησ και παρϋχονται οδηγύεσ για την ομοιϐμορφη εφαρμογό τησ απϐ αρμϐδιεσ αρχϋσ 

και οικονομικοϑσ φορεύσ. 

το Παρϊρτημα I τησ παροϑςασ περιλαμβϊνονται ςυνοπτικϊ οι διατϊξεισ τησ απϐφαςησ και τα αντύςτοιχα 

ϊρθρα.  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Αναμενόμενα οφέλη για τουσ οικονομικούσ φορείσ 

Η υπαγωγό εμπορευμϊτων ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ παρϋχει μύα ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη 

μη ενωςιακών και εγχώριων εμπορευμϊτων μϋςω τησ αποθόκευςησ αυτών ςε εγκεκριμϋνουσ απϐ τισ 

τελωνειακϋσ αρχϋσ χώρουσ για ϋνα χρονικϐ διϊςτημα με απαλλαγό απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ με 

                                                           
1
 ΠΟΛ.1184/27.09.2018 δημοςιεϑθηκε ςτο ΥΕΚ 4512/Β/15.10.2018 και αναρτόθηεκ ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΗΗ46ΜΠ3Ζ-15Ο  

και τροποποιεύται απϐ τισ : 

- Α.1333/30.08.2019 (ΥΕΚ 3414/Β/09.09.2019, Α.Δ.Α : 6ΣΦ446ΜΠ3Ζ-ΣIΜ ), οδηγύεσ εφαρμογόσ με την Ε.2174/24.09.2019  

(Α.Δ.Α : 6ΣΒΤ46ΜΠ3Ζ-Ι4) 

- Α.1032/30.01.2020 (ΥΕΚ 613/Β/26.02.2020, Α.Δ.Α : 6ΟΧΛ46ΜΠ3Ζ-Ζ25), οδηγύεσ εφαρμογόσ με την Ε.2040/18.03.2020 

(Α.Δ.Α : 6ΕΙ246ΜΠ3Ζ-7Σ5) 

http://www.aade.gr/
ΑΔΑ: 67ΖΝ46ΜΠ3Ζ-237



2 

 

ςκοπϐ την μετϋπειτα διϊθεςη αυτών ςτο πλαύςιο ενϐσ ευρϑτερου φϊςματοσ εμπορευματικών ςυναλλαγών 

(παρϊδοςη προσ εξαγωγό, παρϊδοςη ςε ϊλλα Κρϊτη Μϋλη τησ Ε.Ε, παρϊδοςη ωσ εφοδύων πλούων και 

αεροςκαφών). 

υνϊγεται ςαφώσ εκ των ανωτϋρω ϐτι, η τελωνειακό αποθόκευςη διαθϋτει ϋνα ςυγκριτικϐ πλεονϋκτημα 

ϋναντι ϊλλων διαδικαςιών απαλλαγόσ ΥΠΑ (τελωνειακϐ καθεςτώσ 42, ΠΟΛ.1194/2015, ΠΟΛ.1026/2016 

κ.λ.π), ιδύωσ ωσ προσ το εϑροσ του πεδύου εφαρμογόσ, τουσ τρϐπουσ εκκαθϊριςησ του καθεςτώτοσ, την 

εφαρμογό χρονικών ό ϊλλων τυχϐν περιοριςμών κατϊ την υπαγωγό και τη λόξη του καθεςτώτοσ, τισ 

ευϋλικτεσ διαδικαςύεσ υπαγωγόσ ςτο καθεςτώσ κ.λ.π.  

ημειώνεται, ωςτϐςο, ϐτι η διαδικαςύα υπαγωγόσ εμπορευμϊτων ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ 

δεν αναιρεύ και δεν υποκαθιςτϊ : 

 ιςχϑουςεσ διαδικαςύεσ απαλλαγόσ απϐ το φϐρο προςτιθϋμενησ αξύασ, ϐπωσ τελωνειακϐ καθεςτώσ 42 

ΠΟΛ.1006/2015, απαλλαγό ΥΠΑ κατϊ την ειςαγωγό με Ειδικϐ Διπλϐτυπο με ςκοπϐ την εξαγωγό ό 

παρϊδοςη ςε ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ τησ Ε.Ε ΠΟΛ.1194/2015, παρϊδοςη εγχωρύων εμπορευμϊτων ςε 

Ελεϑθερη Ζώνη με απαλλαγό ΥΠΑ ΠΟΛ.1026/2016, θϋςη ςε ελεϑθερη κυκλοφορύα με ταυτϐχρονη 

υπαγωγό ςε καθεςτώσ αποθόκευςησ εφοδύων ΠΟΛ.1100/2013, αναςτολό ΥΠΑ κατϊ την ειςαγωγό με 

εφαρμογό μηχανιςμοϑ αντιςτροφόσ υποχρϋωςησ ΠΟΛ.1126/2013 κ.λ.π ό  

 ειδικϊ καθεςτώτα αποθόκευςησ του Ενωςιακοϑ Σελωνειακοϑ Κώδικα με απαλλαγό απϐ δαςμολογικϋσ 

και φορολογικϋσ επιβαρϑνςεισ, ειδικϐτερα τελωνειακό αποταμύευςη και Ελεϑθερη Ζώνη.  

Όλεσ οι ανωτϋρω διαδικαςύεσ απαλλαγόσ του φϐρου προςτιθεμϋνησ αξύασ οι οπούεσ εφαρμϐζονται ςτισ 

τελωνειακϋσ αρχϋσ ςε ςυνδυαςμϐ με ςυναφεύσ τελωνειακϋσ διαδικαςύεσ και απλουςτεϑςεισ εύναι ςτη 

διϊθεςη των ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων για ςκοποϑσ διευκϐλυνςησ των επιχειρηματικών τουσ 

δραςτηριοτότων, ςχετικών ςυμφωνιών και ςυμβατικών υποχρεώςεων. 

Σα αναμενόμενα οφέλη από την καθιέρωςη τησ νέασ διαδικαςίασ απαλλαγήσ ΥΠΑ έχουν ωσ ακολούθωσ: 

 περαιτϋρω προώθηςη του διαμετακομιςτικοϑ εμπορύου μϋςω προςϋλκυςησ επιχειρόςεων που 

επιθυμοϑν να δραςτηριοποιηθοϑν ςτη χώρα μασ, αξιοποιώντασ τη γεωγραφικό θϋςη και τισ υποδομϋσ 

τησ ώςτε ςημεύα ειςϐδου εμπορευμϊτων τρύτων χωρών ςτην Ε.Ε, κατϊ κανϐνα λιμϋνεσ, να καταςτοϑν 

κϋντρα αποθόκευςησ και διανομόσ εμπορευμϊτων (hubs) προσ ϊλλεσ τρύτεσ χώρεσ, ϊλλα Κρϊτη Μϋλη 

τησ Ε.Ε. ό προσ εφοδιαςμϐ πλούων και αεροςκαφών, 

 ενύςχυςη τησ εξωςτρϋφειασ των ελληνικών επιχειρόςεων μϋςω τησ δυνατϐτητασ παρϊδοςησ (πώληςησ) 

αγαθών απϐ εγχώριουσ παραγωγοϑσ-προμηθευτϋσ και αποθόκευςησ αυτών ςε εγκεκριμϋνουσ χώρουσ, 

με απαλλαγό ΥΠΑ, ώςτε να ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ μεγϊλων αγορών του εξωτερικοϑ με την 

πραγματοπούηςη εξαγωγών ό εφοδιαςμοϑ πλούων και αεροςκαφών, 

 ενύςχυςη τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ ςτον τομϋα τησ αποθόκευςησ (εταιρεύεσ logistics) απϐ 

αξιϐπιςτουσ και εγκεκριμϋνουσ απϐ τισ τελωνειακϋσ αρχϋσ οικονομικοϑσ φορεύσ, 

 ενύςχυςη ςχϋςεων εμπιςτοςϑνησ μεταξϑ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορϋων με την ιδιϐτητα 

του Εγκεκριμϋνου Οικονομικοϑ Υορϋα (AEO), 

 δυνατϐτητα αποθεματοπούηςησ μεγϊλου ϐγκου εμπορευμϊτων, 

 εξοικονϐμηςη ρευςτϐτητασ για τισ επιχειρόςεισ που προτύθεται να κϊνουν χρόςη του καθεςτώτοσ,  

 δυνατϐτητα ςυνδυαςμοϑ καθεςτώτοσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ και απλουςτευμϋνων τελωνειακών 

διαδικαςιών, 

 δυνατϐτητα μεταβύβαςησ τησ κυριϐτητασ των εμπορευμϊτων και παροχόσ υπηρεςιών, εντϐσ των 

αποθηκευτικών χώρων, με απαλλαγό απϐ ΥΠΑ. 
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Κομβικό ρόλο ςτην αποτελεςματική λειτουργία του καθεςτώτοσ τελωνειακήσ αποθήκευςησ αναμένεται 

να έχουν : 

 οι διαχειριςτέσ των αποθηκών τελωνειακήσ αποθήκευςησ, πρϐςωπα όδη εγκεκριμϋνα απϐ τισ 

τελωνειακϋσ αρχϋσ με τα αυςτηρϊ κριτόρια των Εγκεκριμϋνων Οικονομικών Υορϋων (AEO) - κϊτοχοι 

αδειών AEO-C και AEO-S - οι οπούοι θα ϋχουν ευθϑνη για την εϑρυθμη λειτουργύα του καθεςτώτοσ, 

 οι τελωνειακέσ αρχέσ ςτην παρακολοϑθηςη και τον ϋλεγχο του καθεςτώτοσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ 

καλϑπτοντασ ϐλα τα ςτϊδια λειτουργύασ του καθεςτώτοσ απϐ την ϋκδοςη των αδειών και την υπαγωγό 

των εμπορευμϊτων ςτο καθεςτώσ ϋωσ την εκκαθϊριςη και τον ϋλεγχο του καθεςτώτοσ. 

 η ςυνεργαςία μεταξϑ των εμπλεκομϋνων τελωνειακών αρχών (Σελωνειακϋσ Περιφϋρειεσ, τελωνεύα 

υπαγωγόσ και ελϋγχου και ΕΛ.Τ.Σ) και μεταξϑ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορϋων και των 

εκπροςώπων τουσ. 

 η ςυμμόρφωςη των διαχειριςτών αποθηκών τελωνειακήσ αποθήκευςησ με τουσ ϐρουσ και τισ 

προϒποθϋςεισ τησ απϐφαςησ και ο ϋλεγχοσ, εκ μϋρουσ τουσ, τησ ταυτϐτητασ και τησ αξιοπιςτύασ των 

επιχειρηματικών τουσ εταύρων (δικαιοϑχων καθεςτώτοσ) που εναποθϋτουν εμπορεϑματα εντϐσ των 

χώρων αποθόκευςησ.  

1.2 Νομικό πλαίςιο  

Η ΠΟΛ.1184/2018 απϐφαςη Διοικητό Α.Α.Δ.Ε εκδϐθηκε βϊςει ςχετικόσ εξουςιοδοτικόσ διϊταξησ του ϊρθρου 

25 του Ν.2859/2000 «Κώδικασ ΥΠΑ». Επιπροςθϋτωσ, για την υπαγωγό εμπορευμϊτων ςε καθεςτώσ 

τελωνειακόσ αποθόκευςησ και τον ϋλεγχο τησ διαδικαςύασ εφαρμογόσ τυγχϊνουν και διατϊξεισ τησ 

ενωςιακόσ και εθνικόσ τελωνειακόσ νομοθεςύασ οι οπούεσ παρατύθενται ςυνοπτικϊ κατωτϋρω και αναλυτικϊ 

ςτο Παρϊρτημα II τησ παροϑςασ. 

 Απαλλαγό απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ : ϊρθρο 25 του Ν.2859/2000 «Κώδικασ ΥΠΑ». 

 Θϋςη εμπορευμϊτων ςε ελεϑθερη κυκλοφορύα με ταυτϐχρονη υπαγωγό ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ 

αποθόκευςησ (καθεςτώσ 07) : ϊρθρα 158 και 201 Ενωςιακοϑ Σελωνειακοϑ Κώδικα - καν. αριθ. 952/2013, 

ςε ςυνδυαςμϐ με το Προςϊρτημα Δ1 του καν. αριθ. 341/2016 τησ Επιτροπόσ - οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ των 

τελωνειακών καθεςτώτων ςτη θϋςη 37 τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ. 

 Εγκεκριμϋνοι Οικονομικού Υορεύσ (AEO) : ϊρθρα 38 και 39 Ενωςιακοϑ Σελωνειακοϑ Κώδικα-καν. αριθ. 

952/2013. 

 Παραβϊςεισ – κυρώςεισ : Εθνικϐσ Σελωνειακϐσ Κώδικασ Ν.2960/2001. 

1.3 Πεδίο εφαρμογήσ (άρθρο 1) 

Η ΠΟΛ.1184/2018 απϐφαςη Διοικητό Α.Α.Δ.Ε ρυθμύζει διαδικαςύα απαλλαγόσ αποκλειςτικϊ και μϐνο απϐ το 

φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ κατϊ τη διενϋργεια των ακϐλουθων πρϊξεων : 

 θϋςη εμπορευμϊτων ςε ελεϑθερη κυκλοφορύα με ταυτϐχρονη υπαγωγό ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ 

αποθόκευςησ (καθεςτώσ 07).  

Η ανωτϋρω περύπτωςη καλϑπτει και ενωςιακϊ εμπορεϑματα τα οπούα αποτελοϑν αντικεύμενο 

ςυναλλαγών με εδϊφη που δεν εμπύπτουν ςτο πεδύο εδαφικόσ εφαρμογόσ τησ οδηγύασ 2006/112 ςχετικϊ 

με το κοινϐ ςϑςτημα του φϐρου προςτιθεμϋνησ αξύασ δηλ. με ειδικϊ φορολογικϊ εδϊφη του 

Παραρτόματοσ II του Κώδικα ΥΠΑ Ν.2859/2000. 

 παρϊδοςη εγχωρύων εμπορευμϊτων με υπαγωγό ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ. 
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το πεδύο εφαρμογόσ τησ απϐφαςησ δεν εμπύπτουν προώϐντα υποκεύμενα ςε ειδικϐ φϐρο κατανϊλωςησ και 

φϐρο κατανϊλωςησ ϐπωσ ορύζονται απϐ τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ2.  

Ειδικϐτερα, εμπορεϑματα υποκεύμενα ςε φϐρο κατανϊλωςησ, τα οπούα δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε καθεςτώσ 

φορολογικόσ αποθόκευςησ του Εθνικοϑ Σελωνειακοϑ Κώδικα Ν.2960/2001, δϑναται να αποτελϋςουν 

αντικεύμενο αποθόκευςησ ςτο πλαύςιο τησ ΠΟΛ..1184/2018 απϐφαςησ με απαλλαγό ΥΠΑ υπϐ την 

προϒπϐθεςη ϐτι ϋχει καταβληθεύ ο φϐροσ κατανϊλωςησ. 

1.4 Βαςικέσ έννοιεσ καθεςτώτοσ τελωνειακήσ αποθήκευςησ (άρθρο 2) 

Για την εφαρμογό του καθεςτώτοσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ καθιερώνονται οι κϊτωθι ϋννοιεσ : 

1.4.1. Διαχειριςτήσ αποθήκησ τελωνειακήσ αποθήκευςησ – κάτοχοσ άδειασ : οποιοδόποτε φυςικϐ ό 

νομικϐ πρϐςωπο, το οπούο δϑναται να αποθηκεϑει ςτα πλαύςια ϊςκηςησ τησ οικονομικόσ του 

δραςτηριϐτητασ ςε αποθόκεσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ εμπορεϑματα δικόσ του κυριϐτητασ (ιδιωτικϋσ 

αποθόκεσ) ό κυριϐτητασ τρύτων (δημϐςιεσ αποθόκεσ) βϊςει ϊδειασ που διαθϋτει απϐ τισ αρμϐδιεσ 

τελωνειακϋσ αρχϋσ.  

1.4.2 Δικαιούχοσ καθεςτώτοσ τελωνειακήσ αποθήκευςησ : το υποκεύμενο ςτο φϐρο πρϐςωπο, 

εγκατεςτημϋνο ό μη ςτη χώρα μασ, το οπούο διαθϋτει την κυριϐτητα των εμπορευμϊτων που υπϊγονται ςτο 

καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ ό το πρϐςωπο ςτο οπούο ϋχει μεταβιβαςθεύ η κυριϐτητα των 

εμπορευμϊτων εντϐσ του καθεςτώτοσ.  

τισ περιπτώςεισ των ιδιωτικών αποθηκών, η ιδιϐτητα του διαχειριςτό αποθόκησ - κατϐχου τησ ϊδειασ και 

του δικαιοϑχου του καθεςτώτοσ ταυτύζονται.  

1.5 Αρμόδιεσ αρχέσ (άρθρο 3) 

1.5.1 Σελωνειακέσ Περιφέρειεσ : οι Σελωνειακϋσ Περιφϋρειεσ Αττικόσ, Θεςςαλονύκησ και ΑχαϏασ, ςτη 

χωρικό αρμοδιϐτητα των οπούων βρύςκονται οι αποθηκευτικϋσ εγκαταςτϊςεισ του διαχειριςτό τησ 

αποθόκησ, εύναι αρμϐδιεσ για την ϋκδοςη των αδειών τελωνειακόσ αποθόκευςησ καθώσ και για την 

επανεξϋταςη, τροποπούηςη, αναςτολό, ακϑρωςη ό ανϊκληςη των εν λϐγω αδειών. 

1.5.2 Σελωνεία Ελέγχου : τα Σελωνεύα, ςτη χωρικό αρμοδιϐτητα των οπούων βρύςκονται οι αποθηκευτικϋσ 

εγκαταςτϊςεισ των κατϐχων αδειών τελωνειακόσ αποθόκευςησ και τηρεύται η λογιςτικό αποθόκησ, ϋχουν, 

ουςιαςτικϐ ρϐλο ςτην επιτόρηςη του καθεςτώτοσ, ειδικϐτερα, διενϋργεια τακτικών και μη τακτικών 

ελϋγχων, ϋλεγχο εγγυόςεων, παρακολοϑθηςη τησ μηνιαύασ κατϊςταςησ αποθεμϊτων, ϋλεγχοι επιβεβαύωςησ 

ειςϐδου εμπορευμϊτων ςτην αποθόκη και καταχώρηςησ ςτη λογιςτικό αποθόκησ κ.λ.π.   

Κατϊ το ςτϊδιο ϋκδοςησ των αδειών εύναι επύςησ αρμϐδια για την ϋγκριςη του υποδεύγματοσ τησ λογιςτικόσ 

αποθόκησ, τη ςϑςταςη τησ εγγϑηςησ απϐ τον ενδιαφερϐμενο και την εύςπραξη του διοικητικοϑ κϐςτουσ.  

Κατϊ την επανεξϋταςη, τροποπούηςη, ακϑρωςη, ανϊκληςη αδειών δϑνανται να ειςηγοϑνται ςχετικϊ βϊςει 

αποτελεςμϊτων ελϋγχων. 

1.5.3 Σελωνείο υπαγωγήσ : ειδικϊ για τη θϋςη εμπορευμϊτων ςε ελεϑθερη κυκλοφορύα με ταυτϐχρονη 

υπαγωγό ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ (καθεςτώσ 07), τελωνεύο υπαγωγόσ, θεωρεύται το 

τελωνεύο ςτο οπούο υποβϊλλεται η διαςϊφηςη θϋςησ εμπορευμϊτων ςε ελεϑθερη κυκλοφορύα. 

1.5.4 Ελεγκτικέσ Τπηρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ) : οι Ελεγκτικϋσ Τπηρεςύεσ Σελωνεύων εύναι αρμϐδιεσ για 

τουσ εκ των υςτϋρων ελϋγχουσ του καθεςτώτοσ. 

Οι αρμοδιϐτητεσ των τελωνειακών αρχών αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτο Παρϊρτημα III τησ παροϑςασ. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΔΟΗ 

ΑΔΕΙΩΝ 

                                                           
2
 ϊρθρα 53 και 53Α του Εθνικοϑ Σελωνειακοϑ Κώδικα Ν.2960/2001 
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2.1 Όροι και προώποθέςεισ λειτουργίασ του καθεςτώτοσ τελωνειακήσ αποθήκευςησ (άρθρο 4) 

Για τη λειτουργύα του καθεςτώτοσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ απαιτεύται :  

(α) άδεια λειτουργίασ αποθήκησ τελωνειακήσ αποθήκευςησ η οπούα χορηγεύται απϐ τισ αρμϐδιεσ 

τελωνειακϋσ αρχϋσ, κατϐπιν υποβολόσ αύτηςησ, ςε διαχειριςτϋσ αποθηκών. Βαςικό προϒπϐθεςη για την 

υποβολό αύτηςησ εύναι ο αιτών – διαχειριςτόσ αποθόκησ να διαθϋτει εκ των προτϋρων την ιδιϐτητα του 

Εγκεκριμϋνου Οικονομικοϑ Υορϋα και να κατϋχει και τισ δϑο ϊδειεσ AEO (ϊδεια AEO-C, απλουςτεϑςεισ και 

ϊδεια AEO-S, αςφϊλεια και προςταςύα).  

Όπωσ εύναι γνωςτϐ, τα κριτόρια για την απϐκτηςη τησ ιδιϐτητασ του Εγκεκριμϋνου Οικονομικοϑ Υορϋα και 

για τα δϑο εύδη αδειών (ΑΕΟ-C και AEO-S) εύναι : 

 ιςτορικϐ ςυμμϐρφωςησ δηλ. η απουςύα ιςτορικοϑ ςοβαρόσ παρϊβαςησ ό επανειλημμϋνων παραβϊςεων 

τησ τελωνειακόσ νομοθεςύασ και των φορολογικών κανϐνων, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ απουςύασ 

ιςτορικοϑ ςοβαρών ποινικών αδικημϊτων ςχετιζϐμενων με την οικονομικό δραςτηριϐτητα του 

οικονομικοϑ φορϋα,  

 επύδειξη υψηλοϑ επιπϋδου ελϋγχου των δραςτηριοτότων του και τησ ροόσ των εμπορευμϊτων μϋςω 

ενϐσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ εμπορικών και, κατϊ περύπτωςη, μεταφορικών καταχωρύςεων, το οπούο 

να επιτρϋπει τη διεξαγωγό κατϊλληλων τελωνειακών ελϋγχων,  

 οικονομικό φερεγγυϐτητα,  

 πρακτικϊ κριτόρια επϊρκειασ ό επαγγελματικών προςϐντων που ςχετύζονται ϊμεςα με την αςκοϑμενη 

δραςτηριϐτητα, και  

 ενδεδειγμϋνα μϋτρα για την αςφϊλεια και την προςταςύα. 

Οι Σελωνειακϋσ Περιφϋρειεσ εύναι αρμϐδιεσ για τον ϋλεγχο και την αξιολϐγηςη των κριτηρύων για τη 

χορόγηςη αδειών ΑΕΟ ςϑμφωνα με την 5007905/955/Α0019/17.02.2009 ΑΤΟ και με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα 

ςτισ αριθμ. πρωτ. ΔΣΔ Γ 1068454 ΕΞ 2016/28.04.2016 ΕΔΤΟ και ΔΣΔ Γ 1117691 ΕΞ2016/04.08.2016 ΔΤΟ με 

την οπούα κοινοποιόθηκαν οι Κατευθυντόριεσ Οδηγύεσ ΑΕΟ και ΔΣΔ Γ 138851 ΕΞ 2017ΕΜΠ/27-07-2017 ΕΔΤΟ.  

Ειδικϊ για το καθεςτώσ 07, κατϊ το ςτϊδιο τησ ϋκδοςησ τησ ϊδειασ, ο διαχειριςτόσ τησ αποθόκησ απαιτεύται 

να παρϋχει πρϐςθετα εχϋγγυα για τη λειτουργύα του καθεςτώτοσ, ωσ προσ : 

 την ταυτϐτητα των επιχειρηματικών του εταύρων και  

 την πραγματοπούηςη εκ μϋρουσ τουσ ςυνεχοϑσ ροόσ ειςαγωγών ό τυχϐν μεμονωμϋνων ειςαγωγών 

μεγϊλου ϐγκου και αξύασ. 

Για το ςκοπϐ αυτϐ, η αύτηςη ςυνοδεϑεται απϐ έκθεςη ςκοπιμότητασ υπαγωγήσ ςτο καθεςτώσ με ςκοπϐ 

την ταυτοπούηςη των επιχειρηματικών εταύρων του Διαχειριςτό, μϋςω ςχετικόσ τεκμηρύωςησ. Η ϋκθεςη δεν 

φϋρει κϊποιο τϑπο αλλϊ περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον τισ πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτην παρ. 2 του 

ϊρθρου 4 (γενικϋσ πληροφορύεσ για τουσ εναποθϋτεσ των εμπορευμϊτων, ϐπωσ τομϋασ επιχειρηματικόσ τουσ 

δραςτηριϐτητασ, οργανωτικό δομό, ςτοιχεύα ειςαγωγών που τυχϐν ϋχουν πραγματοποιόςει ςτο παρελθϐν, 

εκτύμηςη του ϐγκου και τησ αξύασ των ςυναλλαγών που αναμϋνεται να πραγματοποιόςουν καθώσ και 

πληροφορύεσ για την περαιτϋρω διϊθεςη των ειςαγομϋνων εμπορευμϊτων κ.λ.π). Η ϋκθεςη ςκοπιμϐτητασ 

φϋρει υπογραφό του αιτοϑντοσ ό/και τυχϐν νομύμου εξουςιοδοτημϋνου εκπροςώπου του. Οι ςυμβϊςεισ 

ςυνεργαςύασ μεταξϑ διαχειριςτό αποθόκησ και επιχειρηματικών εταύρων καθώσ και τα λοιπϊ υποςτηρικτικϊ 

ϋγγραφα των αναφερομϋνων ςτην ϋκθεςη ςκοπιμϐτητασ, δεν προςκομύζονται ςτην αρμϐδια τελωνειακό 

αρχό, ωςτϐςο, βρύςκονται ςτη διϊθεςη των τελωνειακών αρχών για ςκοποϑσ ελϋγχου κατϊ το ςτϊδιο 

ϋκδοςησ τησ ϊδειασ.  

Διευκρινύζεται ϐτι, ϋκθεςη ςκοπιμϐτητασ υπαγωγόσ ςτο καθεςτώσ δεν απαιτεύται : 

 για διαχειριςτϋσ ιδιωτικών αποθηκών. 

 για την υπαγωγό εγχώριων εμπορευμϊτων ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ. 
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(β) χώροι αποθήκευςησ εμπορευμάτων του αιτοϑντοσ-διαχειριςτό αποθόκησ οι οπούοι εύναι όδη 

εγκεκριμϋνοι ςτα πλαύςια χορόγηςησ αδειών AEO-C και AEO-S.  

Για ςκοποϑσ εφαρμογόσ τησ απϐφαςησ, ωσ αποθηκευτικού χώροι δϑνανται να χρηςιμοποιοϑνται και 

αναγνωριςμϋνεσ απϐ τισ τελωνειακϋσ αρχϋσ : 

 αποθόκεσ τελωνειακόσ αποταμύευςησ ό  

 φορολογικϋσ αποθόκεσ του Ν.2960/2001 ό  

 αποθηκευτικού χώροι εντϐσ Ελευθϋρων Ζωνών, 

υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ϋχουν πιςτοποιηθεύ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ αδειοδϐτηςησ Εγκεκριμϋνου 

Οικονομικοϑ Υορϋα (AEO), διαθϋτουν ϋγκριςη για ςυναποθόκευςη εμπορευμϊτων, τηρεύται διακριτό 

λογιςτικό αποθόκησ και εύναι ευχερόσ για ςκοποϑσ ελϋγχου απϐ τισ τελωνειακϋσ αρχϋσ η ιχνηλαςιμϐτητα 

των αποθηκευμϋνων εμπορευμϊτων.  

(γ) τήρηςη λογιςτικήσ αποθήκησ απϐ το διαχειριςτό τησ αποθόκησ μϋςω ολοκληρωμϋνου πληροφοριακοϑ 

ςυςτόματοσ ό κατϊλληλου λογιςμικοϑ. Η λογιςτικό αποθόκησ περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον τα ςτοιχεύα και τισ 

πληροφορύεσ του Παραρτόματοσ VI τησ απϐφαςησ και τηρεύται : 

 ανϊ καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ τησ απϐφαςησ (περύπτωςη α – «καθεςτώσ 07» και περύπτωςη 

β - υπαγωγό εγχώριων εμπορευμϊτων ςε καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ, αντύςτοιχα) και  

 ανϊ  διαςϊφηςη ειςαγωγόσ για την περύπτωςη α – «καθεςτώσ 07» και ανϊ Δελτύο ειςϐδου για την 

περύπτωςη β - εγχώρια εμπορεϑματα. 

Η λογιςτικό αποθόκησ απεικονύζει ανϊ πϊςα ςτιγμό την πραγματικό κατϊςταςη των αποθηκευμϋνων 

εμπορευμϊτων, των μεταβιβϊςεων αυτών και των ςυνόθων εργαςιών με δυνατϐτητα παραγωγόσ 

αναφορών για τισ τελωνειακϋσ αρχϋσ μϋςω παραμετροποιημϋνησ αναζότηςησ προσ διευκϐλυνςη του 

ελϋγχου. 

(δ) ςύςταςη εγγύηςησ απϐ το διαχειριςτό τησ αποθόκησ (χρηματικό, τραπεζικό ό αςφαλιςτόριο 

ςυμβϐλαιο). Τπϐδειγμα εγγυητικόσ επιςτολόσ παρατύθεται ςτο Παρϊρτημα VIII τησ απϐφαςησ. Σο ποςϐ τησ 

εγγϑηςησ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 30% επύ του ποςοϑ ΥΠΑ που αντιςτοιχεύ ςτην αξύα του μϋςου ημερόςιου 

αποθϋματοσ ανϊ μόνα..  

Η μηνιαύα κατϊςταςη αποθεμϊτων τηρεύται ανϊ καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ (μη ενωςιακϊ και 

εγχώρια) και ανϊ διαςϊφηςη ειςαγωγόσ ό Δελτύο ειςϐδου, αντύςτοιχα. 

ε περύπτωςη ϐπου, βϊςει μηνιαύασ κατϊςταςησ αποθεμϊτων, η εγγϑηςη υπολεύπεται ό υπερβαύνει το ποςϐ 

αναφορϊσ, ο διαχειριςτόσ τησ αποθόκησ-κϊτοχοσ τησ ϊδειασ υποβϊλλει ςυμπληρωματικό εγγϑηςη ό δϑναται 

να ζητόςει μερικό αποδϋςμευςη αυτόσ, αντύςτοιχα. 

Εξαιροϑνται τησ ςϑςταςησ εγγϑηςησ οι Υορεύσ Διαχεύριςησ Ελευθϋρων Ζωνών και οι εγκατεςτημϋνεσ εντϐσ 

Ελεϑθερησ Ζώνησ επιχειρόςεισ. 

(ε) διοικητικό κόςτοσ λειτουργίασ αποθήκησ το οπούο ανϋρχεται ςε 600 ευρώ ετηςύωσ και καταβϊλλεται 

απϐ το διαχειριςτό τησ αποθόκησ. Για το πρώτο ϋτοσ ϋκδοςησ τησ ϊδειασ πραγματοποιεύται αναλογικό 

κατανομό του ποςοϑ. 

Οι προϒποθϋςεισ υπαγωγόσ ςτο καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ αναφϋρονται ανϊ εύδοσ αποθόκευςησ 

(μη ενωςιακϊ και εγχώρια εμπορεϑματα) ςτο Παρϊρτημα IV τησ παροϑςασ. 

2.2 Διαδικαςία αδειοδότηςησ – παρακολούθηςησ αδειών τελωνειακήσ αποθήκευςησ (άρθρα 5-10) 

Η ϊδεια λειτουργύασ τελωνειακόσ αποθόκευςησ εκδύδεται βϊςει τησ διαδικαςύασ των ϊρθρων 5-8 τησ 

απϐφαςησ. ημειώνεται ϐτι, η υποβολό αύτηςησ απϐ τουσ διαχειριςτϋσ των αποθηκών και η ϋκδοςη τησ 

ϊδειασ απϐ τισ τελωνειακϋσ αρχϋσ δεν υποςτηρύζεται, επύ του παρϐντοσ, απϐ το υποςϑςτημα αδειών-
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εγκρύςεων του ICISnet. Για την υποβολό τησ αύτηςησ και την ϋκδοςη τησ ϊδειασ χρηςιμοποιοϑνται τα 

υποδεύγματα των Παραρτημϊτων I και II τησ απϐφαςησ. 

Μϋχρι την ολοκλόρωςη τησ μηχανογρϊφηςησ τησ διαδικαςύασ αδειοδϐτηςησ, οι αρμϐδιεσ Σελωνειακϋσ 

Περιφϋρειεσ τηροϑν : 

 φακϋλουσ αδειών ανϊ κϊτοχο ϊδειασ-διαχειριςτό αποθόκησ τελωνειακόσ αποθόκευςησ με ϐλα τα 

δικαιολογητικϊ ϋγγραφα για την ϋκδοςη των αδειών και την επανεξϋταςη αυτών καθώσ και για τισ τυχϐν 

τροποποιόςεισ, αναςτολϋσ, ακυρώςεισ και ανακλόςεισ αδειών.  

 ςυγκεντρωτικϐ αρχεύο αδειών το οπούο τηρεύται με ηλεκτρονικϊ μϋςα (αρχεύο excel), ανϊ καθεςτώσ 

τελωνειακόσ αποθόκευςησ, το οπούο περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον τα ςτοιχεύα τησ παρ.2 του ϊρθρου 26. 

Οδηγίεσ αναλυτικά για την υποβολή αιτήςεων και έκδοςησ αδειών μέςω του ICISnet θα δοθούν με 

νεότερη εγκύκλιο με την ολοκλήρωςη τησ μηχανογράφηςησ τησ διαδικαςίασ. 

2.2.1 Για τη διαδικαςία έκδοςησ τησ άδειασ η προςοχό των αρμϐδιων τελωνειακών αρχών εφιςτϊται : 

 ςτην τόρηςη των προθεςμιών και τησ περιγραφϐμενησ διαδικαςύασ, 

 ςτην ϋγγραφη ενημϋρωςη του αιτοϑντοσ, ϐπου απαιτεύται απϐ τισ διατϊξεισ τησ απϐφαςησ, 

 ςε ϋλεγχο του ιςτορικοϑ ςυμμϐρφωςησ του αιτοϑντοσ ςε περύπτωςη που οι ϊδειεσ ΑΕΟ ϋχουν εκδοθεύ 

πϋραν τησ τριετύασ και δεν ϋχουν αποτελϋςει αντικεύμενο επανεξϋταςησ, 

 ςε ϋγκριςη του καταλϐγου επιχειρηματικών εταύρων του αιτοϑντοσ (για το καθεςτώσ 07), 

 ςτο δικαύωμα προηγοϑμενησ ακρϐαςησ. 

Για την ϋκδοςη τησ ϊδειασ απαιτεύται η ϋγκριςη τησ λογιςτικόσ αποθόκησ απϐ το αρμϐδιο τελωνεύο ελϋγχου, 

η ςϑςταςη εγγϑηςησ και η καταβολό του διοικητικοϑ κϐςτουσ λειτουργύασ ςτο ύδιο τελωνεύο. Σο τελωνεύο 

ελϋγχου ενημερώνει άμεςα και εγγράφωσ, για τα ανωτϋρω την αρμϐδια Σελωνειακό Περιφϋρεια 

προκειμϋνου να εκδοθεύ η ϊδεια. Για την επιτϊχυνςη τησ διαδικαςύασ, το ςχετικϐ ϋγγραφο αποςτϋλλεται απϐ 

το τελωνεύο ελϋγχου ςτην αρμϐδια Σελωνειακό Περιφϋρεια μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου (e-mail). 

Οι ϊδειεσ που εκδύδονται απϐ τισ αρμϐδιεσ Σελωνειακϋσ Περιφϋρειεσ φϋρουν την ακϐλουθη κωδικοπούηςη : 

YY-GR-TTTTTT-WV-00ΦΦΦ, ϐπου : 

YY : ϋτοσ 

GR : κωδικϐσ χώρασ 

TTTTTT : αρμϐδια αρχό ϋκδοςησ τησ ϊδειασ 

WV : τϑποσ ϊδειασ (τελωνειακό αποθόκευςη) 

00ΦΦΦ : αριθμϐσ ϊδειασ 

Επειδή η ςυμβολή των εν λόγω αδειών ςτην προώθηςη του διαμετακομιςτικού εμπορίου θεωρείται 

ιδιαιτέρωσ ςημαντική, οι αρμόδιεσ για την έκδοςη των αδειών τελωνειακέσ αρχέσ, ει δυνατόν,  να μην 

εξαντλούν τισ προθεςμίεσ που ορίζονται ςτην απόφαςη και να τηρούν αυςτηρά ςειρά προτεραιότητασ 

ςτην αξιολόγηςη των αιτήςεων βάςει τησ ημερομηνίασ υποβολήσ τουσ. 

Ο κατϊλογοσ των επιχειρηματικών εταύρων αποτελεύ αναπϐςπαςτο τμόμα τησ ϊδειασ. 

Προςθόκη ό διαγραφό επιχειρηματικών εταύρων ςυνεπϊγεται τροποπούηςη τησ ϊδειασ. 

Διαγραφό επιχειρηματικών εταύρων εκ μϋρουσ των αρμϐδιων τελωνειακών αρχών εύναι δυνατό τϐςο κατϊ 

το ςτϊδιο ϋκδοςησ τησ ϊδειασ ϐςο και κατϊ την επανεξϋταςη ό τροποπούηςη τησ ϊδειασ για δεϐντωσ 

αιτιολογημϋνουσ λϐγουσ.  
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Διαγραφό ό προςθόκη επιχειρηματικών εταύρων πραγματοποιεύται και εκουςύωσ απϐ το διαχειριςτό τησ 

αποθόκησ. Για την προςθόκη επιχειρηματικών εταύρων απαιτεύται ϋκθεςη ςκοπιμϐτητασ. 

2.2.2 Επανεξέταςη των αδειών πραγματοποιεύται υποχρεωτικϊ ανϊ τριετύα ειδικϊ για το κριτόριο του 

ιςτορικοϑ ςυμμϐρφωςησ του διαχειριςτό τησ αποθόκησ.  

2.2.3 Αναςτολή, ακύρωςη, επανεξέταςη και τροποποίηςη των αδειών λειτουργύασ τελωνειακόσ 

αποθόκευςησ πραγματοποιεύται ςε περύπτωςη αναςτολόσ, ακϑρωςησ, επανεξϋταςησ και τροποπούηςησ, 

αντύςτοιχα, των αδειών AEO-C ό/και AEO-S. 

2.2.4 Ανάκληςη τησ άδειασ επϋρχεται εφϐςον ςυντρϋχουν οι κϊτωθι λϐγοι οι οπούοι αφοροϑν τϐςο τον ύδιο 

τον κϊτοχο τησ ϊδειασ - διαχειριςτό τησ αποθόκησ ϐςο και τουσ δικαιοϑχουσ του καθεςτώτοσ - 

επιχειρηματικοϑσ εταύρουσ του διαχειριςτό : 

 αύτημα του ενδιαφερομϋνου κατϐχου τησ ϊδειασ. 

 ανϊκληςη ϋςτω και μύασ εκ των αδειών AEO (AEO-C ό AEO-S). 

 ςε περιπτώςεισ ςοβαρών ό επανειλημμϋνων εκ μϋρουσ του κατϐχου τησ ϊδειασ παραβϊςεων τησ 

απϐφαςησ, ό των διατϊξεων τησ τελωνειακόσ ό/και τησ φορολογικόσ νομοθεςύασ.  

Ενδεικτικϊ, παραβϊςεισ που χαρακτηρύζονται ςοβαρϋσ ό που η επαναλαμβανϐμενη διαπύςτωςό τουσ 

δημιουργεύ προϒποθϋςεισ ανϊκληςησ εύναι: η διαφυγό εμπορευμϊτων απϐ την τελωνειακό επιτόρηςη, η 

μη καταχώρηςη εμπορευμϊτων ςτη λογιςτικό αποθόκησ, η ςυνεργαςύα με οικονομικοϑσ φορεύσ που 

ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ «εξαφανιςμϋνοι ϋμποροι», η ϋκδοςη πλαςτών ό εικονικών φορολογικών 

ςτοιχεύων κ.λ.π 

 ςε περιπτώςεισ ςοβαρών ό επανειλημμϋνων εκ μϋρουσ του δικαιοϑχου του καθεςτώτοσ παραβϊςεων 

τησ απϐφαςησ.  

Ενδεικτικϊ, παραβϊςεισ που χαρακτηρύζονται ςοβαρϋσ ό που η επαναλαμβανϐμενη διαπύςτωςό τουσ 

δημιουργεύ προϒποθϋςεισ ανϊκληςησ εύναι: η μη τόρηςη τελωνειακών διατυπώςεων, περιπτώςεισ 

«εξαφανιςμϋνων εμπϐρων», η μη υποβολό πινϊκων ενδοκοινοτικών παραδϐςεων κατϊ την εκκαθϊριςη 

του καθεςτώτοσ λϐγω ενδοκοινοτικόσ ςυναλλαγόσ κ.λ.π. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 – ΤΠΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ Ε ΚΑΘΕΣΩ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ – 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΚΑΘΕΣΩΣΟ 

3.1 Διαδικαςία θέςησ εμπορευμάτων ςε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή ςε καθεςτώσ 

τελωνειακήσ αποθήκευςησ («καθεςτώσ 07») (άρθρο 11) 

Για τη θέςη εμπορευμάτων ςε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή ςε καθεςτώσ 

τελωνειακήσ αποθήκευςησ (καθεςτώσ 07) και απαλλαγό απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ απαιτεύται 

υποβολό διαςϊφηςησ θϋςησ ςε ελεϑθερη κυκλοφορύα ςτο αρμϐδιο τελωνεύο ειςαγωγόσ με καταβολό των 

δαςμολογικών και λοιπών φορολογικών επιβαρϑνςεων και εφαρμογό τυχϐν μϋτρων εμπορικόσ πολιτικόσ .  

Ευνϐητο εύναι ϐτι, κατϊ τη θϋςη των εμπορευμϊτων ςε ελεϑθερη κυκλοφορύα εφαρμϐζονται τυχϐν 

προβλεπϐμενεσ απϐ κεύμενεσ διατϊξεισ απαλλαγϋσ απϐ δαςμολογικϋσ ό λοιπϋσ φορολογικϋσ επιβαρϑνςεισ.  

Επύ τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ ςυμπληρώνεται ο κωδικϐσ «07» ςτη θϋςη 37α «καθεςτώσ». Ο αριθμϐσ τησ 

ϊδειασ αναγρϊφεται ςτη θϋςη 44 τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ με τον κωδικϐ 1764.  

Επύ του παρϐντοσ δεν υφύςταται διαλειτουργικϐτητα με το υποςϑςτημα αδειών-εγκρύςεων του ICISnet ώςτε 

να πραγματοποιεύται ϋλεγχοσ εγκυρϐτητασ και ιςχϑοσ τησ ϊδειασ λειτουργύασ τελωνειακόσ αποθόκευςησ.  

Για την τόρηςη των τελωνειακών διατυπώςεων ειςαγωγόσ, ο υποκεύμενοσ ςτο φϐρο ειςαγωγϋασ, 

εγκατεςτημϋνοσ ό μη ςτη χώρα μασ, απαιτεύται να διαθϋτει ΑΥΜ ςτη χώρα μασ το οπούο ςυμπληρώνεται 

ςτη θϋςη 44 τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ (κωδικού 1720, 1718, 1719, 1754, ϐπωσ αναφϋρονται ςτην 

ΠΟΛ.1125/2016 εγκϑκλιο διαταγό).  
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Η θϋςη εμπορευμϊτων ςε ελεϑθερη κυκλοφορύα δϑναται να πραγματοποιεύται με ςυνόθεισ ό 

απλουςτευμϋνεσ τελωνειακϋσ διαδικαςύεσ. Η εφαρμογό απλουςτευμϋνων τελωνειακών διαδικαςιών 

προϒποθϋτει ϐτι ο ειςαγωγϋασ - δικαιοϑχοσ του καθεςτώτοσ ό ο τελωνειακϐσ του αντιπρϐςωποσ διαθϋτει 

ςχετικό ϊδεια (ϊδεια απλουςτευμϋνησ διαςϊφηςησ ό ϊδεια με εγγραφό ςτισ λογιςτικϋσ καταχωρόςεισ του 

διαςαφηςτό ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην ΔΣΔ Α 1024011 ΕΞ/01.02.2018 απϐφαςη Διοικητό Α.Α.Δ.Ε για 

την ϋκδοςη αδειών απλουςτευμϋνων διαδικαςιών). την περύπτωςη χρόςησ απλουςτευμϋνων τελωνειακών 

διαδικαςιών, ο αριθμϐσ τησ ϊδειασ ςυμπληρώνεται ςτη θϋςη 44 τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ με τον κωδικϐ 

1961. 

Η διακύνηςη των εμπορευμϊτων απϐ το τελωνεύο ειςαγωγόσ ςτο χώρο τησ αποθόκησ, πραγματοποιεύται υπϐ 

την κϊλυψη τησ διαςϊφηςησ, τησ ςυςταθεύςασ εγγϑηςησ και οποιουδόποτε ςτοιχεύου διακύνηςησ 

προβλϋπεται απϐ τισ διατϊξεισ τησ φορολογικόσ νομοθεςύασ. Η διακύνηςη ςτην αποθόκη πραγματοποιεύται 

με ευθϑνη του διαχειριςτό (ο κωδικϐσ 1911 ςυμπληρώνεται ςτη θϋςη 44 τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ). Η 

καταχώρηςη των εμπορευμϊτων ςτη λογιςτικό αποθόκησ πραγματοποιεύται ϊμεςα με την εύςοδο των 

εμπορευμϊτων ςτην αποθόκη. Με ευθϑνη του διαχειριςτό τησ αποθόκησ τελωνειακόσ αποθόκευςησ 

γνωςτοποιεύται ϊμεςα με οποιοδόποτε πρϐςφορο τρϐπο ςτο τελωνεύο ελϋγχου η φυςικό παραλαβό του 

εμπορεϑματοσ με αναφορϊ ςτη διαςϊφηςη ειςαγωγόσ και ςτον αριθμϐ αναφορϊσ τησ λογιςτικόσ αποθόκησ. 

Η διαςϊφηςη ειςαγωγόσ αποςτϋλλεται απϐ το τελωνεύο υπαγωγόσ ςτο τελωνεύο ελϋγχου ϐπου και λαμβϊνει 

νϋο αριθμϐ καταχώρηςησ (MRN). υνεπώσ, η διαςϊφηςη ειςαγωγόσ θεωρεύται τακτοποιημϋνη ςτο τελωνεύο 

υπαγωγόσ και παραμϋνει ςε εκκρεμϐτητα ςτο τελωνεύο ελϋγχου μϋχρισ ϐτου τα αποθηκευμϋνα 

εμπορεϑματα λϊβουν ϋναν απϐ τουσ προοριςμοϑσ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 18 τησ απϐφαςησ (εξαγωγό, 

εφοδιαςμϐσ, παρϊδοςη ςε ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ, ανϊλωςη ςτο εςωτερικϐ τησ χώρασ, καταςτροφό ό 

εγκατϊλειψη υπϋρ του Δημοςύου). 

Για την απαλλαγό απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ, ο ειςαγωγϋασ διαθϋτει ςτο αρχεύο του τα 

δικαιολογητικϊ τησ παραγρϊφου 10 του ϊρθρου 11 τησ απϐφαςησ. ε περύπτωςη μη εγκατεςτημϋνου ςτη 

χώρα μασ ειςαγωγϋα, τα δικαιολογητικϊ τηροϑνται απϐ τον ϊμεςο ό ϋμμεςο τελωνειακϐ αντιπρϐςωπο του 

ειςαγωγϋα. 

3.2 Διαδικαςία υπαγωγήσ εγχώριων εμπορευμάτων ςε καθεςτώσ τελωνειακήσ αποθήκευςησ (άρθρο 12) 

Η υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων ςε καθεςτώσ τελωνειακήσ αποθήκευςησ πραγματοποιεύται με 

Δελτύο Ειςϐδου και καταχώριςη των εμπορευμϊτων ςτη λογιςτικό αποθόκησ. Για την ϋκδοςη του ςχετικοϑ 

φορολογικοϑ ςτοιχεύου (τιμολογύου) παρϊδοςησ αγαθών χωρύσ ΥΠΑ απαιτεύται αναφορϊ επ΄αυτοϑ του 

αριθμοϑ τησ ϊδειασ του διαχειριςτό τησ αποθόκησ και τησ ϋνδειξησ «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ-ΑΡΘΡΟ 25 ΚΨΔΙΚΑ 

ΥΠΑ Ν.2859/2000-ΠΟΛ.1184/2018». Η διακύνηςη των εμπορευμϊτων πραγματοποιεύται με ευθϑνη του 

διαχειριςτό και υπϐ την κϊλυψη τησ ςυςταθεύςασ εγγϑηςησ.  

Μϋχρι την ολοκλόρωςη τησ μηχανογραφικόσ υλοπούηςησ των διαδικαςιών ειςϐδου - εξϐδου προσ και απϐ 

την αποθόκη τελωνειακόσ αποθόκευςησ, η υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων ςε καθεςτώσ 

τελωνειακήσ αποθήκευςησ εφαρμόζεται με χειρόγραφεσ διαδικαςίεσ.  

υγκεκριμϋνα, το Δελτίο Ειςόδου ςυμπληρώνεται εύτε χειρϐγραφα εύτε μϋςω προγρϊμματοσ επεξεργαςύασ 

κειμϋνου ό φϑλλων εργαςύασ (αρχεύο word ό excel) απϐ τον υποκεύμενο ςτο φϐρο πωλητό των αγαθών 

ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα τησ ΠΟΛ.1184/2018 ςε τέςςερα (4) αντίτυπα. το Δελτύο Ειςϐδου, 

ςυμπληρώνονται, μεταξϑ ϊλλων, τα ςτοιχεύα του πωλητό, του αγοραςτό-αποθϋτη, τα ςτοιχεύα τησ 

μεταφορικόσ εταιρεύασ, τα ςτοιχεύα του Διαχειριςτό τησ αποθόκησ και ο αριθμϐσ τησ ϊδειασ αυτοϑ, το 

ςχετικϐ τιμολϐγιο κ.λ.π. Όλα τα αντίτυπα του Δελτίου ειςόδου παραδύδονται ςτην μεταφορικό εταιρεύα και 

υπογρϊφονται απϐ τον υπεϑθυνο τησ μεταφορϊσ κατϊ τη διακύνηςη των εμπορευμϊτων ςτην αποθόκη 

τελωνειακόσ αποθόκευςησ. Με την εύςοδο των εμπορευμϊτων ςτισ αποθηκευτικϋσ εγκαταςτϊςεισ, τα 

εμπορεϑματα καταχωροϑνται ςτη λογιςτικό αποθόκησ ϊμεςα. Όλα τα αντύτυπα υπογρϊφονται απϐ το 
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Διαχειριςτό τησ αποθόκησ. Σο αντίτυπο 3 τηρεύται ςτο αρχεύο του Διαχειριςτό τησ αποθόκησ. Σο αντίτυπο 4 

αποςτϋλλεται απϐ το διαχειριςτό τησ αποθόκησ τελωνειακόσ αποθόκευςησ-κϊτοχο ϊδειασ, ϊμεςα, μϋςω e-

mail, ςτο τελωνεύο ελϋγχου, κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ λειτουργύασ του τελωνεύου. Σα αντίτυπα 1 

και 2 του Δελτύου ειςϐδου αποςτϋλλονται απϐ το διαχειριςτό τησ αποθόκησ - κϊτοχο τησ ϊδειασ ςτον 

αποθϋτη–αγοραςτό και ςτον πωλητό, αντύςτοιχα. Ο πωλητόσ τηρεύ ςτο αρχεύο του το Δελτύο ειςϐδου ωσ 

δικαιολογητικϐ τησ ϋκδοςησ του τιμολογύου πώληςησ χωρύσ ΥΠΑ.  

Απϐ τη χρονικό ςτιγμό ενημϋρωςησ του τελωνεύου ελϋγχου και προτοϑ τα εμπορεϑματα λϊβουν 

οποιοδόποτε προοριςμϐ παραμϋνουν ςτην αποθόκη τουλάχιςτον για εξήντα (60) ώρεσ.  

Κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα απϐ την γνωςτοπούηςη ειςϐδου των αγαθών ςτην αποθόκη και μϋχρι τα 

εμπορεϑματα να λϊβουν προοριςμϐ, το Σελωνεύο Ελϋγχου, κατϊ την κρύςη του, πραγματοποιεύ ελϋγχουσ 

προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εύςοδο των εμπορευμϊτων ςτην αποθόκη, την καταχώρηςη ςτη λογιςτικό 

αποθόκησ και την παραμονό τουσ ςτο καθεςτώσ για το απαιτοϑμενο χρονικϐ διϊςτημα πριν λϊβουν 

προοριςμϐ. 

Οδηγίεσ αναλυτικά για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων ςε καθεςτώσ τελωνειακήσ αποθήκευςησ 

με την υποβολή των Δελτίων Ειςόδου μέςω του ICISnet θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο κατόπιν 

ολοκλήρωςησ τησ διαδικαςίασ μηχανογράφηςησ. 

3.3 Διάρκεια παραμονήσ ςτο καθεςτώσ - υνήθεισ εργαςίεσ (άρθρο 13)  

Η διάρκεια παραμονήσ εμπορευμϊτων ςτο καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ τησ παροϑςασ εύναι 

απεριϐριςτη. Προθεςμύα παραμονόσ ςτο καθεςτώσ δϑναται να τύθεται ςε περιπτώςεισ εμπορευμϊτων η 

μακροχρϐνια αποθόκευςη των οπούων, λϐγω του εύδουσ και τησ φϑςεώσ τουσ, ενδϋχεται να απειλεύ την 

υγεύα των ανθρώπων, των ζώων ό του περιβϊλλοντοσ. 

Η εκτέλεςη ςυνήθων εργαςιών επιτρϋπεται υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι λαμβϊνουν χώρα εντϐσ των 

αποθηκευτικών εγκαταςτϊςεων. Ψσ ςυνόθεισ εργαςύεσ νοοϑνται οι εργαςύεσ που περιλαμβϊνονται ςτο 

Παρϊρτημα 71-03 (VI) των κατ΄εξουςιοδϐτηςη διατϊξεων του Ενωςιακοϑ Σελωνειακοϑ Κώδικα 

(επιςυνϊπτεται ςτην παροϑςα), οι οπούεσ αποςκοποϑν ςτη διατόρηςό τουσ, τη βελτύωςη τησ εμφϊνιςησ ό 

τησ εμπορικόσ ποιϐτητασ ό την προετοιμαςύα τουσ για διανομό ό μεταπώληςη.  

Η διακίνηςη εμπορευμάτων μεταξϑ αποθηκών τησ παροϑςασ δεν επιτρϋπεται. 

Οι ανωτϋρω προϒποθϋςεισ ιςχϑουν ανεξαρτότωσ του εύδουσ των εμπορευμϊτων που υπϊγονται ςτο 

καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ (μη ενωςιακϊ «καθεςτώσ 07» ό εγχώρια). 

3.4 Παραδόςεισ αγαθών και παροχέσ υπηρεςιών εντόσ καθεςτώτοσ (άρθρο 17) 

Οι παραδϐςεισ αγαθών και παροχϋσ υπηρεςιών εντϐσ του καθεςτώτοσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ και με 

διατόρηςη αυτοϑ απαλλϊςςονται απϐ το φϐρο προςτιθεμϋνησ αξύασ υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι τα ςχετικϊ 

φορολογικϊ ςτοιχεύα εκδύδονται χωρύσ ΥΠΑ, φϋρουν την ϋνδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ-ΑΡΘΡΟ 25 ΚΨΔΙΚΑ 

ΥΠΑ Ν.2859/2000-ΠΟΛ.1184/2018» και αναφορϊ του αριθμοϑ τησ ϊδειασ του διαχειριςτό τησ αποθόκησ. 

Η μεταβίβαςη των εμπορευμάτων με διατόρηςη του καθεςτώτοσ επιφϋρει μεταβύβαςη των δικαιωμϊτων 

και των υποχρεώςεων που απορρϋουν απϐ το καθεςτώσ. Ο νϋοσ κϑριοσ των εμπορευμϊτων καθύςταται νϋοσ 

δικαιοϑχοσ του καθεςτώτοσ. Οι μεταβιβϊςεισ εμπορευμϊτων παρακολουθοϑνται με το Δελτύο μεταβύβαςησ 

εμπορευμϊτων (Παρϊρτημα IV τησ ΠΟΛ.1184/2018) ανεξαρτότωσ του εύδουσ των εμπορευμϊτων που 

υπϊγονται ςτο καθεςτώσ (μη ενωςιακϊ «καθεςτώσ 07» ό εγχώρια). 

Μϋχρι την μηχανογρϊφηςη του ςτο ICISnet, το Δελτίο Μεταβίβαςησ, ςυμπληρώνεται εύτε χειρϐγραφα εύτε 

μϋςω προγρϊμματοσ επεξεργαςύασ κειμϋνου ό φϑλλων εργαςύασ (αρχεύο word ό excel) απϐ τον τελευταύο 

κϊτοχο του εμπορεϑματοσ ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα του Παραρτόματοσ IV τησ απϐφαςησ και τισ οδηγύεσ 

αυτοϑ ςε τρία (3) αντίτυπα. Όλα τα αντίτυπα υπογρϊφονται απϐ τον πωλητό-αποθϋτη των εμπορευμϊτων 

και τον Διαχειριςτό τησ αποθόκησ. Ο Διαχειριςτόσ τησ αποθόκησ ενημερώνει τη λογιςτικό αποθόκησ, 

αποδύδει αριθμϐ καταχώρηςησ και ενημερώνει το Σελωνεύο Ελϋγχου αποςτϋλλοντασ το αντίτυπο 3 μϋςω e-
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mail. Σο αντίτυπο 1 αποςτϋλλεται ςτον πωλητό των αγαθών ωσ δικαιολογητικϐ τησ απαλλαγόσ ΥΠΑ και το 

αντίτυπο 2 τηρεύται ςτο αρχεύο του Διαχειριςτό.  

3.5 Εκκαθάριςη καθεςτώτοσ – Προοριςμόσ εμπορευμάτων (άρθρα 18-23) 

Η εκκαθϊριςη του καθεςτώτοσ πραγματοποιεύται με τουσ ακϐλουθουσ τρϐπουσ : 

α. εξαγωγό εκτϐσ του τελωνειακοϑ εδϊφουσ τησ Ε.Ε,  

β. παρϊδοςη ςε ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ τησ Ε.Ε, 

γ. παρϊδοςη αγαθών ωσ εφοδύων πλούων ό αεροςκαφών,  

δ. ανϊλωςη ςτο εςωτερικϐ τησ χώρασ με καταβολό  του ΥΠΑ, 

ε. καταςτροφό, 

ςτ. εγκατϊλειψη υπϋρ του Δημοςύου. 

τα ϊρθρα 18-23 τησ απϐφαςησ αναφϋρονται αναλυτικϊ για κϊθε ϋναν απϐ τουσ ανωτϋρω αναφερϐμενουσ 

αποδεκτοϑσ προοριςμοϑσ εμπορευμϊτων τα τελωνειακϊ παραςτατικϊ που απαιτοϑνται για την εκκαθϊριςη 

του καθεςτώτοσ καθώσ και τα δικαιολογητικϊ που απαιτεύται να διαθϋτει, κατϊ περύπτωςη, ο υποκεύμενοσ 

ςτο φϐρο πωλητόσ – κϑριοσ των εμπορευμϊτων.  

Σα οικεύα τελωνειακϊ παραςτατικϊ υποβϊλλονται απϐ το δικαιοϑχο του καθεςτώτοσ- τελευταύο κϑριο του 

εμπορεϑματοσ εντϐσ τησ αποθόκησ τελωνειακόσ αποθόκευςησ. Ομούωσ, απϐ τα ύδια πρϐςωπα εκδύδονται 

και τα ςχετικϊ φορολογικϊ ςτοιχεύα 

Για τισ παραδϐςεισ αγαθών που θα αποτελϋςουν αντικεύμενο ενδοκοινοτικόσ παρϊδοςησ, απαιτεύται πϋραν 

του πύνακα ενδοκοινοτικών παραδϐςεων και των φορτωτικών εγγρϊφων και Δελτύο εξϐδου των 

εμπορευμϊτων. 

Μϋχρι την μηχανογρϊφηςη του ςτο ICISnet, το Δελτίο Εξόδου, ςυμπληρώνεται εύτε χειρϐγραφα εύτε μϋςω 

προγρϊμματοσ επεξεργαςύασ κειμϋνου ό φϑλλων εργαςύασ (αρχεύο word ό excel) ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα 

του Παραρτόματοσ V και τισ οδηγύεσ αυτοϑ. Σο Δελτύο Εξϐδου εκδύδεται και ςυμπληρώνεται απϐ το 

δικαιοϑχο του καθεςτώτοσ-τελευταύο κϑριο του εμπορεϑματοσ ςε τρία (3) αντίτυπα. το Δελτύο Εξϐδου 

ςυμπληρώνονται, μεταξϑ ϊλλων, τα ςτοιχεύα του δικαιοϑχου του εμπορεϑματοσ, τα ςτοιχεύα του αγοραςτό, 

τα ςτοιχεύα τησ μεταφορικόσ εταιρεύασ, τα ςτοιχεύα του Διαχειριςτό τησ αποθόκησ και ο αριθμϐσ ϊδειασ 

αυτοϑ καθώσ και το τιμολϐγιο πώληςησ των εμπορευμϊτων. Όλα τα αντίτυπα υπογρϊφονται απϐ τον ύδιο 

και τον Διαχειριςτό τησ αποθόκησ. Ο Διαχειριςτόσ τησ αποθόκησ καταχωρεύ την ϋξοδο των εμπορευμϊτων 

απϐ το καθεςτώσ μαζύ με τα ςχετικϊ φορτωτικϊ ϋγγραφα. Ο Διαχειριςτόσ τησ αποθόκησ τηρεύ το αντίτυπο 2 

του Δελτύου Εξϐδου ςτο αρχεύο του και αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη αποςτολόσ του αντιτύπου 1 μετϊ την 

υπογραφό του απϐ τον ύδιο ςτον δικαιοϑχο του καθεςτώτοσ. Σο αντίτυπο 3, δεϐντωσ υπογεγραμμϋνο, 

αποςτϋλλεται μϋςω e-mail ϊμεςα ςτο Σελωνεύο Ελϋγχου.  

H ϋξοδοσ των εμπορευμϊτων απϐ την αποθόκη Σελωνειακόσ αποθόκευςησ πραγματοποιεύται βϊςει των 

προβλϋψεων τησ απϐφαςησ ΠΟΛ 1184/18 ανεξϊρτητα απϐ τισ ώρεσ λειτουργύασ τησ Σελωνειακόσ αρχόσ 

ελϋγχου με την επιφϑλαξη των περιπτώςεων που απαιτεύται η υποβολό τελωνειακών παραςτατικών (πχ 

διαςϊφηςη εξαγωγόσ) ϐπου τηροϑνται οι προβλεπϐμενεσ διαδικαςύεσ.   

Κατϊ την ανϊλωςη αγαθών, η φορολογητϋα αξύα διαμορφώνεται βϊςει του ϊρθρου 19 του Κώδικα ΥΠΑ δηλ. 

με βϊςη την αξύα παρϊδοςησ (πώληςησ) ςτο εςωτερικϐ τησ χώρασ.  

Για την ανϊλωςη αγαθών ςτο εςωτερικϐ τησ χώρασ το αποδεικτικϐ εύςπραξησ εκδύδεται ςτο ϐνομα του 

τελευταύου κυρύου του εμπορεϑματοσ-πληρωτό ϋςτω και αν τα εμπορεϑματα εύχαν τεθεύ ςε ελεϑθερη 

κυκλοφορύα απϐ διαφορετικϐ πρϐςωπο και χρηςιμοποιεύται για ςκοποϑσ ϊςκηςησ του δικαιώματοσ 

ϋκπτωςησ του φϐρου. Διευκρινύζεται επύςησ ϐτι η ανϊλωςη των εμπορευμϊτων ςτο εςωτερικϐ τησ χώρασ 

δεν αναιρεύ την εφαρμογό τυχϐν προβλεπϐμενων διατϊξεων απαλλαγόσ απϐ το φϐρο προςτιθϋμενησ αξύασ  
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ςτο εςωτερικϐ τησ χώρασ (π.χ παρϊδοςη αγαθών ςτο πλαύςιο διπλωματικών ό προξενικών ςχϋςεων, 

παρϊδοςη αγαθών ςε Διεθνό ό Ευρωπαώκϐ Οργανιςμϐ, παρϊδοςη αγαθών ωσ επενδυτικϊ αγαθϊ  κ.λ.π). 

3.6 Γενικέσ παρατηρήςεισ για τα Δελτία Ειςόδου - Εξόδου – Μεταβίβαςησ. 

Σα Δελτύα Ειςϐδου, Εξϐδου και Μεταβύβαςησ, μϋχρι την μηχανογραφικό υλοπούηςό τουσ ςτο ICISnet, 

καταχωροϑνται ςτο Σελωνεύο Ελϋγχου, χειρϐγραφα ό ηλεκτρονικϊ (αρχεύα excel), ανϊ καθεςτώσ 

αποθόκευςησ (μη ενωςιακϊ και εγχώρια), ανϊ διαχειριςτό αποθόκησ και ανϊ δικαιοϑχο καθεςτώτοσ. Για 

την καταχώρηςη των Δελτύων δεν απαιτεύται φυςικό παρουςύα των ςυναλλαςςομϋνων ό των 

εκπροςώπων τουσ αλλϊ μϐνο η αποςτολό των Δελτύων αυτών, μϋςω e-mail, απϐ τουσ Διαχειριςτϋσ των 

αποθηκών. 

Έχοντασ υπϐψη ϐτι οι κϊτοχοι των εμπορευμϊτων εντϐσ του καθεςτώτοσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ 

δϑνανται να εύναι μη εγκατεςτημϋνα ςτη χώρα μασ πρϐςωπα, τη διαδικαςύα ϋκδοςησ και ςυμπλόρωςησ 

των Δελτύων ειςϐδου-εξϐδου, του Δελτύου Μεταβύβαςησ και τόρηςησ του αρχεύου δικαιολογητικών για την 

απαλλαγό ΥΠΑ αναλαμβϊνουν πρϐςωπα δεϐντωσ εξουςιοδοτημϋνα. 

Αναλυτικϊ, τα τελωνειακϊ παραςτατικϊ υπαγωγόσ και εκκαθϊριςησ του καθεςτώτοσ, τα δικαιολογητικϊ 

απαλλαγόσ για την υπαγωγό και εκκαθϊριςη του καθεςτώτοσ καθώσ και οι περιπτώςεισ τόρηςησ Δελτύων 

Ειςϐδου, Δελτύων Εξϐδου και Δελτύων Μεταβύβαςησ αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα V τησ παροϑςασ.  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 – ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΦΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΟΡΕΩΝ – ΕΛΕΓΦΟΙ 

ΚΑΘΕΣΩΣΟ - ΠΑΡΑΒΑΕΙ 

4.1 Τποχρεώςεισ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων (άρθρα 24-26) 

4.1.1. Ο Διαχειριςτήσ αποθήκησ-κάτοχοσ τησ άδειασ εύναι υπεϑθυνοσ για τη διακύνηςη των εμπορευμϊτων 

προσ την αποθόκη και για την εν γϋνει παρακολοϑθηςη των αποθηκευμϋνων εμπορευμϊτων με ςκοπϐ τη 

διαςφϊλιςη τησ τελωνειακόσ επιτόρηςησ. Ο Διαχειριςτόσ τησ αποθόκησ εύναι επομϋνωσ υπεϑθυνοσ για τη 

γϋνεςη τελωνειακόσ οφειλόσ που προκϑπτει απϐ την αποθόκευςη των εμπορευμϊτων (π.χ τυχϐν απώλεια 

εμπορεϑματοσ απϐ την αποθόκη ό κατϊ τη διακύνηςη προσ την αποθόκη κ.λ.π) 

4.1.2 Ο Δικαιούχοσ του καθεςτώτοσ εύναι υπεϑθυνοσ για την τόρηςη των ϐρων και των προϒποθϋςεων που 

απορρϋουν απϐ την υπαγωγό των εμπορευμϊτων ςτο καθεςτώσ και την εκκαθϊριςη αυτοϑ, ειδικϐτερα ωσ 

προσ την υποβολό των τελωνειακών παραςτατικών υπαγωγόσ και εκκαθϊριςησ καθεςτώτοσ, την τόρηςη 

των δικαιολογητικών απαλλαγόσ ΥΠΑ, τυχϐν γϋνεςη οφειλόσ ΥΠΑ κ.λ.π. 

4.1.3 Οι υποχρεώςεισ τελωνειακών αρχών αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 26 τησ απϐφαςησ και αφοροϑν για τισ 

μεν Σελωνειακϋσ Περιφϋρειεσ υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ τισ αρμοδιϐτητεσ που τουσ ϋχουν ανατεθεύ 

για την ϋκδοςη αδειών και την μετϋπειτα παρακολοϑθηςη αυτών για τα δε Σελωνεύα Ελϋγχου υποχρεώςεισ 

που απορρϋουν απϐ την επιτόρηςη του καθεςτώτοσ. Σα Σελωνεύα Ελϋγχου και οι ΕΛ.Τ.Σ τηροϑν αρχεύο των 

εκθϋςεων ελϋγχου του καθεςτώτοσ που πραγματοποιοϑν. 

4.2 Έλεγχοι καθεςτώτοσ (άρθρο 27) 

Οι ϋλεγχοι του καθεςτώτοσ πραγματοποιοϑνται ςε ετόςια βϊςη και ςε μη τακτικϊ χρονικϊ διαςτόματα απϐ 

το αρμϐδιο Σελωνεύο Ελϋγχου οι οπούοι δεν γνωςτοποιοϑνται εκ των προτϋρων. Εκ των υςτϋρων ϋλεγχοι 

εντϊςςονται ςτον προγραμματιςμϐ ελϋγχων των ΕΛ.Τ.Σ. Οι εκθϋςεισ ελϋγχου γνωςτοποιοϑνται ςτουσ 

ενδιαφερϐμενουσ κατϐχουσ αδειών. 

Έλεγχοι πραγματοποιοϑνται και ςτουσ δικαιοϑχουσ του καθεςτώτοσ για την ορθό τόρηςη των 

υποχρεώςεων που απορρϋουν για την υπαγωγό και την εκκαθϊριςη του καθεςτώτοσ . 

Κατϊ τη διενϋργεια οποιουδόποτε ελϋγχου των αποθηκών τελωνειακόσ αποθόκευςησ, οι διαχειριςτϋσ των 

αποθηκών ςυνεργϊζονται με τισ αρμϐδιεσ τελωνειακϋσ αρχϋσ παρϋχοντασ οποιαδόποτε πληροφορύα ό 

ϋγγραφο απαιτεύται.  
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Η Σελωνειακό αρχό ελϋγχου διενεργεύ δειγματοληπτικοϑσ ελϋγχουσ κατϊ την εύςοδο και ϋξοδο 

εμπορευμϊτων  απϐ την αποθόκη Σελωνειακόσ αποθόκευςησ κατϊ την κρύςη τησ,  ςτοχευμϋνουσ βϊςει 

κριτηρύων επικινδυνϐτητασ. 

4.3 Παραβάςεισ – κυρώςεισ (άρθρο 28) 

Για τισ παραβϊςεισ των ϐρων και των προϒποθϋςεων τησ απϐφαςησ εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του Εθνικοϑ 

Σελωνειακοϑ Κώδικα Ν.2960/2001. 

4.4 Λοιπέσ διατάξεισ (άρθρο 29) 

4.4.1 Σο Β΄ Μϋροσ τησ Σ.10440/1923/Α0019/24.11.1993 Α.Τ.Ο. (ΥΕΚ 885/Β/06.12.1993) «Θϋςη εμπορευμϊτων 

ςε ελεϑθερη κυκλοφορύα με ταυτϐχρονη θϋςη αυτών ςε αποταμύευςη» καταργεύται. 

4.4.2 Σο καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ τησ ΠΟΛ.1100/2013 Α.Τ.Ο (ΥΕΚ 1136/Β/10.05.2013)  

μετονομϊζεται ςε «καθεςτώσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ εφοδύων πλούων και αεροςκαφών». 

Σϋλοσ, ςυνοπτικϐσ οδηγϐσ τησ λειτουργύασ του καθεςτώτοσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ εύναι διαθϋςιμοσ 

ςτην ιςτοςελύδα τησ Α.Α.Δ.Ε (https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/ΟΔΗΓΟΣ.pdf) 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Α.Δ.Ε 

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
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