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Θζμα: «Οδηγίεσ αναφορικά με την δυνατότητα μεταβίβαςησ προϊόντων υποκείμενων ςε Φ.Κ. ςε 

εγκεκριμζνο αποθηκευτή υποκείμενων ςε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με ςκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον 

εφοδιαςμό πλοίων χωρίσ φυςική διακίνηςη μεταξφ φορολογικών αποθηκών».  

 

χετ .:  α) Η αρικμ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 (Β΄4173) ΑΥΟ 

  β) Η αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 (Β΄4241) ΑΥΟ 

  γ) Η από 15.02.2021 επιςτολι του Ρανελλινιου Συλλόγου Εφοδιαςτών Ρλοίων Και Εξαγωγζων 

 

Με αφορμι τθν υποβολι υπομνιματοσ του Ρανελλινιου Συλλόγου Εφοδιαςτών Ρλοίων και 

Εξαγωγζων αναφορικά με τθν δυνατότθτα μεταβίβαςθσ προϊόντων υποκείμενων ςε Φ.Κ. ςε εγκεκριμζνο 

αποκθκευτι υποκείμενων ςε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με ςκοπό τθν εξαγωγι αυτών ι τον εφοδιαςμό πλοίων και 

αεροςκαφών χωρίσ να απαιτείται προθγουμζνωσ θ μεταφορά τουσ από τθν φορολογικι αποκικθ του 

εγκεκριμζνου αποκθκευτι-προμθκευτι ςτθν φορολογικι αποκικθ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι-

εξαγωγζα ι εφοδιαςτι, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

1. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 53Α του ν.2960/01 κεςπίςτθκε από 01.01.2017 θ επιβολι φόρου 

κατανάλωςθσ ςτα ειςαγόμενα από τρίτεσ χώρεσ, προερχόμενα από άλλα Κράτθ-Μζλθ τθσ Ε.Ε. ι 

εγχωρίωσ παραγόμενα προϊόντα καφζ τθσ παραγράφου 1, περιπτώςεισ β), γ), δ) και ε) του ωσ άνω 

άρκρου και υγρών αναπλιρωςθσ που περιζχονται ςτα θλεκτρονικά τςιγάρα τθσ περίπτωςθσ α) τθσ ίδιασ 

παραγράφου και άρκρου. 

2. Με τισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του ανωτζρω άρκρου «εγκεκριμζνοσ αποθηκευτήσ προϊόντων φόρου 

κατανάλωςησ» είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που παραλαμβάνει, κατζχει ι αποςτζλλει κατά τθν 
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άςκθςθ του επαγγζλματοσ του υποκείμενα ςε φόρο κατανάλωςθσ προϊόντα τα οποία τελοφν ςε 

κακεςτώσ φορολογικισ αποκικθσ. 

3. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του ιδίου άρκρου, «τα προϊόντα τησ παρ. 1 τα οποία παράγονται 

εγχωρίωσ ή παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μζλη τησ Ε.Ε. ςτο εςωτερικό τησ Χώρασ ή ειςάγονται από 

τρίτη χώρα και ζχουν τεθεί ςε ελεφθερη κυκλοφορία, δφνανται να τίθενται ςε καθεςτώσ φορολογικήσ 

αποθήκησ και για το χρονικό διάςτημα που παραμζνουν ςτο καθεςτώσ αυτό τελοφν ςε αναςτολή 

καταβολήσ του φόρου κατανάλωςησ και του Φ.Π.Α., ςφμφωνα με το άρθρο 25 του κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 

2859/2000, Α' 248)». 

4. Στα πλαίςια τθσ εξουςιοδοτικισ διάταξθσ τθσ παραγράφου 10 του ίδιου άρκρου, εκδόκθκαν οι ανωτζρω 

α) για το θλεκτρονικό τςιγάρο και β) για προϊόντα καφζ ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ με τισ οποίεσ 

κακορίςτθκαν οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ άδειασ φορολογικισ αποκικθσ των 

προαναφερόμενων προϊόντων, οι διαδικαςίεσ επιβολισ του Φόρου Κατανάλωςθσ και Φ.Ρ.Α., θ 

παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ αυτών. 

5. Σφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ αρικ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016 ΑΥΟ που ρυκμίηει τισ διαδικαςίεσ επιβολισ 

του φόρου κατανάλωςθσ επί του θλεκτρονικοφ τςιγάρου και τθν παρ. 4 του άρκρου 9 τθσ αρικ.ΔΕΦΚΦ 

1116596 ΕΞ2017/02.08.2017 (Β΄2745) ΑΥΟ που κακορίηει τθ διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ φορολογικισ 

αποκικθσ προϊόντων υποκείμενων ςε Ε.Φ.Κ., προβλζπεται για τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, τα οποία 

κατζχουν ιδθ άδεια εγκεκριμζνου αποκθκευτι προϊόντων υποκείμενων ςε Ε.Φ.Κ., θ δυνατότθτα 

ςυναποκικευςθσ ςτθν φορολογικι τουσ αποκικθ προϊόντων υποκείμενων ςε Ε.Φ.Κ. με προϊόντα 

υποκείμενα ςε Φ.Κ., κατόπιν ζγκριςθσ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ ΕΦΚ και ΦΡΑ, φςτερα από ςχετικι κετικι 

ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ τελωνειακισ αρχισ ελζγχου τθσ φορολογικισ αποκικθσ. 

6. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 τθσ (β) ςχετικισ ΑΥΟ, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τθν αρ. 

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093 ΕΞ 2018/8-5-2018 (ΦΕΚ 1900/Β΄) ΑΥΟ, κακορίςτθκε ότι, θ ζξοδοσ από τθ φορολογικι 

αποκικθ, ειδικά για τα προϊόντα καφζ των περιπτώςεων  (β), (δ) και (ε) τθσ παρ. 1 του άρκρου 53Α του 

ν.2960/01, μπορεί να πραγματοποιείται και με τον εφοδιαςμό των δικαιοφχων απαλλαγισ πλοίων και 

αεροςκαφών, ςφμφωνα με τισ διατυπώςεισ που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί 

εφοδιαςμοφ.   

Επίςθσ προβλζφκθκε ότι ςτισ ανωτζρω περιπτώςεισ εξόδου των ωσ άνω προϊόντων καφζ που 

πραγματοποιείται για εφοδιαςμό πλοίων και αεροςκαφών, υποβάλλεται Διλωςθ Διακίνθςθσ ςτθν 

τελωνειακι αρχι ελζγχου τθσ φορολογικισ αποκικθσ, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙΧ 

τθσ (β) ςχετικισ ΑΥΟ. Επίςθσ, οι ποςότθτεσ των προϊόντων καφζ που εξζρχονται από τθ φορολογικι 

αποκικθ καταχωροφνται ςτο γραμμογραφθμζνο βιβλίο αποκικθσ του Ραραρτιματοσ Χ τθσ (β) ςχετικισ 

ΑΥΟ και οι Δθλώςεισ Διακίνθςθσ ςτο προβλεπόμενο Ειδικό Βιβλίο. 
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7. Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4, περίπτωςθ α) και β), του άρκρου 7 τθσ αρικ. ΔΕΦΚΦ Β 

1182030 ΕΞ 2016 ΑΥΟ, προβλζπεται ότι κατά τθν εξαγωγι των προϊόντων αυτών υποβάλλεται από τον 

αποκθκευτι πριν τθν ζξοδο από τθ φορολογικι αποκικθ Διλωςθ Διακίνθςθσ ςτο τελωνείο ελζγχου τθσ 

φορολογικισ αποκικθσ και θ διακίνθςθ περατώνεται με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ εξαγωγισ.  

8. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 περ.δ) του άρκρου 25 του ν.2859/2001 (ΦΕΚ 248/Α) "Κφρωςθ 

Κώδικα Φ.Ρ.Α." , απαλλάςςονται από το Φ.Ρ.Α. οι παραδόςεισ και ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ αγακών, 

κακώσ και οι παροχζσ υπθρεςιών οι οποίεσ πραγματοποιοφνται ςτουσ χώρουσ που απαρικμοφνται ςτθν 

περίπτωςθ β) τθσ ίδιασ παραγράφου και άρκρου , ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται οι φορολογικζσ 

αποκικεσ του ν.2960/2001 , με διατιρθςθ μιασ από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν εν λόγω 

περίπτωςθ. 

9. Βάςει των ανωτζρω διατάξεων προκφπτει ότι, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ μεταβίβαςθ προϊόντων 

υποκείμενων ςε Φ.Κ. ςε εγκεκριμζνο αποκθκευτι υποκείμενων ςε Ε.Φ.Κ. προϊόντων υπό κακεςτώσ 

αναςτολισ των φορολογικών επιβαρφνςεων με ςκοπό τθν εξαγωγι αυτών ι τον εφοδιαςμό πλοίων και 

αεροςκαφών, κα πρζπει τα εμπλεκόμενα πρόςωπα να πλθροφν τισ υπό του νόμου προβλεπόμενεσ 

προχποκζςεισ, ςχετικά με τθ δυνατότθτα εξαγωγισ των προϊόντων αυτών ςτα πλαίςια άςκθςθσ των 

επιχειρθματικών τουσ δραςτθριοτιτων και να ζχουν λάβει προθγουμζνωσ  

α) τθν ςχετικι κατά περίπτωςθ άδεια φορολογικισ αποκικθσ προϊόντων υποκείμενων ςε Φ.Κ. ι  

β) ζγκριςθ ςυναποκικευςθσ για τουσ κατόχουσ άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι προϊόντων 

υποκείμενων ςε ΕΦΚ.,  

τθρουμζνων των λοιπών υποχρεώςεων που προβλζπονται ςτισ ςχετικζσ α) και β) υπουργικζσ αποφάςεισ.  

10.  Ωσ εκ τοφτου, ςτα πλαίςια απλοφςτευςθσ των διαδικαςιών, ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ άλλα και 

τόνωςθσ των εξαγωγών, δφναται να ζχουν ανάλογθ εφαρμογι για τα υποκείμενα ςε Φ.Κ. προϊόντα, οι 

οδθγίεσ που δόκθκαν με τισ αρικ. ΔΕΦΚΦ Α 1183726 ΕΞ 2016/13.12.2016 και ΔΕΦΚΦ 5025815 ΕΞ 

2014/29.10.2014 εγκφκλιουσ, αναφορικά με τθ δυνατότθτα πώλθςθσ προϊόντων υποκείμενων ςε ΕΦΚ 

μεταξφ αποκθκευτών, με ςκοπό τθν εξαγωγι ι παράδοςθ αυτών ωσ εφόδια ςε πλοία και αεροςκάφθ 

χωρίσ φυςικι διακίνθςθ μεταξφ φορολογικών αποκθκών.  

Ειδικότερα, ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ-προμθκευτισ κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εξαγωγισ ι 

εφοδιαςμοφ κα πρζπει να προβεί πριν από τθν ζξοδο των υποκείμενων ςε Φ.Κ προϊόντων από τθν 

φορολογικι αποκικθ ςτθν υποβολι Διλωςθσ διακίνθςθσ ςτο αρμόδιο τελωνείο, εκτόσ εάν θ 

φορολογικι του αποκικθ βρίςκεται εντόσ τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου από όπου κα 

πραγματοποιθκεί θ ζξοδοσ των εμπορευμάτων, οπότε δεν απαιτείται θ υποβολι αυτισ. Ραράλλθλα, θ 

διαςάφθςθ εξαγωγισ ι θ διλωςθ ΕΦΚ, ςτθν περίπτωςθ που ο εφοδιαςμόσ πραγματοποιείται με αυτιν, 

υποβάλλεται από τον εγκεκριμζνο αποκθκευτι-εξαγωγζα/εφοδιαςτι ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ και 

διατυπώςεισ που προβλζπονται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία περί εξαγωγισ και εφοδιαςμοφ.  
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Πςον αφορά τον ΦΡΑ, θ παράδοςθ που διενεργείται εντόσ τθσ  φορολογικισ αποκικθσ απαλλάςςεται 

βάςει του άρκρου 25 του κώδικα ΦΡΑ, εφόςον πραγματοποιείται μεταξφ εγκεκριμζνων αποκθκευτών 

που δικαιοφνται να διατθριςουν τα αγακά  υπό το εν λόγω κακεςτώσ, ενώ θ εν ςυνεχεία παράδοςθ από 

τον εφοδιαςτι πωλθτι απαλλάςςεται  εφόςον πραγματοποιείται προσ δικαιοφχο πρόςωπο και με τθν 

πλιρωςθ των προχποκζςεων του άρκρου 27 του κώδικα ΦΡΑ και των ςχετικών διαδικαςιών τθσ 

τελωνειακισ νομοκεςίασ . 

Η πίςτωςθ τθσ φορολογικισ αποκικθσ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι-προμθκευτι πραγματοποιείται 

κατά περίπτωςθ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ανωτζρω α) και β) ςχετικζσ ΑΥΟ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακασ Διανομήσ: 

Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια:  

1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ  

2. Τελωνεία Α΄, Β΄& Γ΄ τάξθσ 

3. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακών Διαδικαςιών (ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.), Υποδιεφκυνςθ Β΄- Απαιτιςεων και Ελζγχου 

Εφαρμογών Τελωνείων τθσ Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., (για ανάρτθςθ ςτο portal ICISnet), e-mail: secr_icis@aade.gr 

4. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιών Ρλθροφορικισ (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΡΛ.) τθσ Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. (για ενθμζρωςθ θλεκτρονικισ 

βιβλιοκικθσ ΑΑΔΕ), e-mail: siteadmin@aade.gr 

Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη: 

1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικών  

2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικών 

3. Υπθρεςία Ερευνών και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)  

4. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

5. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ  

6. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ 

7. Δ/νςθ Διεκνών Οικονομικών Σχζςεων (Δ.Ο.Σ.) 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 

 
 
 

ΚΩΝ. ΜΟΤΡΣΙΔΗ 

secr_icis@aade.gr
siteadmin@aade.gr
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8. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτών Ελλάδασ 

Τςαμαδοφ 38 – Τ.Κ. 185 31, Ρειραιάσ 

9. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτών – Τελωνειακών Αντιπροςώπων Ρειραιώσ – Ακθνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Ρ.Α.) 

Τςαμαδοφ 38 – Τ.Κ. 185 31, Ρειραιάσ 

10. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτών Θεςςαλονίκθσ 

Κουντουριώτου 13 – Τ.Κ. 546 26, Θεςςαλονίκθ 

11. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτών Ρλοίων Και Εξαγωγζων 

Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 185 31, Ρειραιά 

12. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ τθσ) 

Ακαδθμίασ 7, Τ.Κ. 106 71, Ακινα 

13. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων 

Κρατίνου 11, Τ.Κ. 105 52, Ακινα, e-mail:pse@otenet.gr 

14. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ τθσ) 

Μθτροπόλεωσ 12-14, Τ.Κ. 105 63, e-mail: oee@oe-e.gr 

15. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνών (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ τθσ) 

Ακαδθμίασ 7, Τ.Κ. 106 71, Ακινα, e-mail: info@acc.gr 

16. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ τθσ) 

Τςιμιςκι 29, Τ.Κ. 546 24, Θεςςαλονίκθ, e-mail: root@ebeth.gr 

17. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιών Αττικισ & Ρειραιά (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ τθσ) 

Αμερικισ 10, Τ.Κ. 106 71, Ακινα 

18. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιών Αττικισ & Ρειραιά (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ τθσ) 

Αμερικισ 10, Τ.Κ. 106 71, Ακινα 

19. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιών Βορείου Ελλάδοσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ τθσ) 

Ρλ. Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 546 25, Θεςςαλονίκθ 

20. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιών Θεςςαλίασ & Κεντρικισ Ελλάδοσ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ τθσ) 

Ελ. Βενιηζλου 4, Τ.Κ. 382 21, Βόλοσ 

21. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιών (ΣΕΒ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερώςει τα μζλθ τθσ) 

Ξενοφώντοσ 5, Τ.Κ. 105 57, Ακινα, e-mail: info@sev.org.gr 

22. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Καφεκοπτών 

Κλειςκζνουσ 17, Τ.Κ. 105 52, Ακινα 

23. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Καφεκοπτών και Εκμετάλλευςθσ Καφεκοπτικών Μθχανθμάτων 

Γοφναρθ 21-23, Τ.Κ. 185 31, Ρειραιάσ 

24. Συνεταιριςμόσ Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ 

Νθλζωσ 35, Τ.Κ. 118 51, Ακινα 

pse@otenet.gr
oee@oe-e.gr
info@acc.gr
root@ebeth.gr
info@sev.org.gr
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25. Ομοςπονδία Καφεπωλών Ελλάδοσ 

Βουλισ 16 Τ.Κ. 105 63, Ακινα 

26. Σφνδεςμοσ Ελλθνικών Επιχειριςεων Ρροϊόντων Ατμίςματοσ (Σ.Ε.Ε.Ρ.Α.) 

3θσ Σεπτεμβρίου 144, 11251, Ακινα 

27. Σφνδεςμοσ Ελλθνικών Καπνοβιομθχανιών (Σ.Ε.Κ.) 

Ρανεπιςτθμίου 6 – Τ.Κ. 106 71, Ακινα, e-mail: agti@otenet.gr 

28. JT International Hellas AEBE 

40,2 χλμ. Αττικισ Οδοφ – Σ.Ε.Α. Μεςογείων - Τ.Κ. 190 02 – Ραιανία Αττικισ, e-mail: george.peppas@jti.gr 

29. Imperial Tobacco Hellas 

Κλειςκζνουσ 300, Τ.Κ.15344 – Γζρακασ Αττικισ, e-mail: evi.tsouraki@gr.imptob.com 

30. British American Tobacco Hellas A.E. 

Αγίου Θωμά 27, Τ.Κ 151 24 – Μαροφςι Αττικισ, e-mail: Stefanos_Dianellos@bat.com 

31. Καταςτιματα Αφορολογιτων Ειδών (Κ.Α.Ε.) 

23ο χλμ. Ε.Ο. Ακθνών - Λαμίασ - Τ.Κ. 14565, ΄Αγιοσ Στζφανοσ, e-mail: info@dutyfreeshops.gr 

32. Καπνοβιομθχανία «ΡΑΡΑΣΤΑΤΟΣ ΑΒΕΣ»  

Ήμεροσ Τόποσ, Κορορζμι - Τ.Κ. 19300, Αςπρόπυργοσ, e-mail: ioannis.athanasiadis@pmi.com 

33. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι  

Ρειραιώσ 46 - Τ.Κ. 18510, Ρειραιάσ   

 

Γ. Εςωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 

2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ..  

3. Δ/νςθ Τελωνειακών Διαδικαςιών 

4. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακών Ελζγχων και Ραραβάςεων 

5. Δ/νςθ Δαςμολογικών Θεμάτων και Ειδικών Κακεςτώτων 

          και Απαλλαγών 

6. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.   

7.  Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ Α.Α.Δ.Ε.   

8. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. και Φ.Ρ.Α. – Τμιματα Γ΄, Δ΄ & Ε΄ 

 

agti@otenet.gr
george.peppas@jti.gr
evi.tsouraki@gr.imptob.com
Stefanos_Dianellos@bat.com
info@dutyfreeshops.gr
ioannis.athanasiadis@pmi.com
ΑΔΑ: ΩΓΓΙ46ΜΠ3Ζ-ΟΜΘ
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