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ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη
Διοικητική Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (no-deal BREXIT).

Στο πλαίσιο αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ και δεδομένου ότι από την ημερομηνία αποχώρησης,
ήτοι ώρα 00:00h CENTRAL EUROPEAN TIME της 12ης Απριλίου - 23:00 ώρα Η.Β. ή 01:00 ώρα Ελλάδας
της 13ης Απριλίου εφόσον στο μεταξύ δεν υπάρξει επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης η οποία να
προβλέπει διαφορετική ημερομηνία, παύει να εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο για τους ΕΦΚ στο
έδαφος του ΗΒ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΦΚ

Α. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΤΑΚΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
Διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ τα οποία εισέρχονται στην Ελλάδα από το ΗΒ ή αποστέλλονται ή
μεταφέρονται από την Ελλάδα στο ΗΒ θα αντιμετωπίζονται αντίστοιχα ως εισαγωγή ή εξαγωγή
προϊόντων ΕΦΚ σύμφωνα με την Οδηγία 2008/118/ΕΚ (η οποία έχει ενσωματωθεί στον Εθνικό
Τελωνειακό Κώδικα ν.2960/2001), δεδομένου ότι το ΗΒ θα αποτελεί πλέον τρίτη χώρα. Τα
εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ Ιρλανδίας και της υπόλοιπης ΕΕ διερχόμενα από το ΗΒ θα
υπόκεινται σε πρόσθετες τελωνειακές διατυπώσεις. Ειδικότερα:
1.

Το πληροφοριακό σύστημα EMCS καθεαυτό δεν θα εφαρμόζεται πλέον σε διακινήσεις
προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής από την Ελλάδα προς το ΗΒ, αλλά αυτές οι
διακινήσεις θα αντιμετωπίζονται ως εξαγωγές, κατά τις οποίες η παρακολούθηση των
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2.
3.

4.

προϊόντων ΕΦΚ λήγει στο σημείο εξόδου από την ΕΕ. Κατά συνέπεια, διακινήσεις προϊόντων
ΕΦΚ προς το ΗΒ θα απαιτούν διασάφηση εξαγωγής καθώς και ηλεκτρονικό διοικητικό
έγγραφο (e-AD). Στις περιπτώσεις διακινήσεων προϊόντων ΕΦΚ από το ΗΒ προς την Ελλάδα οι
τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί προτού ξεκινήσει
διακίνηση στο πλαίσιο του EMCS.
Καμία εγγύηση και απαλλαγή δεν θα αναγνωρίζεται αυτόματα αμοιβαία μεταξύ ΗΒ και
Ελλάδας και καμία διαχείριση οφειλής ΕΦΚ δεν θα πραγματοποιείται μεταξύ ΗΒ και Ελλάδας.
Άδειες φορολογικών αποθηκών και οικονομικών φορέων (μητρώο SEED) εκδοθείσες στο ΗΒ
δεν θα ισχύουν πλέον στην ΕΕ27. Ωστόσο τα αρχεία αδειών και εγκρίσεων των οικονομικών
φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ θα τηρούνται στο SEED για 4 χρόνια ούτως ώστε οι
εν εξελίξει διακινήσεις να μπορούν να κλείσουν χειροκίνητα μετά την ημερομηνία
αποχώρησης, καθώς και να διευκολυνθούν οι εκ των υστέρων έλεγχοι από τα κ-μ της ΕΕ27
μέσω της δυνατότητας πρόσβασης στα εν λόγω αρχεία.
Δεν θα υπάρχει καμία νομική βάση για την κάλυψη των αποστολέων και παραληπτών που
έχουν αδειοδοτηθεί από το ΗΒ από τις εγγυήσεις που έχουν καταβάλει.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συνεχίσουν να
παραλαμβάνουν ή να αποστέλλουν προϊόντα ΕΦΚ από ή προς το ΗΒ, αντίστοιχα, θα πρέπει να
συμμορφωθούν με τις τελωνειακές διατυπώσεις και να αποκτήσουν αριθμό EORI, εφόσον δεν
έχουν ήδη. Επισημαίνεται ότι αναφορικά με θέματα EORI, τελωνειακού χαρακτήρα
εμπορευμάτων, εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακόμισης ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην
υπ’αριθμ. ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ2019/25-02-2019.
Εφιστάται η προσοχή στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας παραλαμβάνουν ή αποστέλλουν προϊόντα ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής ή
προϊόντα ΕΦΚ τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση, από και προς το ΗΒ, να μεριμνήσουν ώστε να
έχουν ολοκληρωθεί οι εν λόγω διακινήσεις έως και την ημερομηνία αποχώρησης. Επιπλέον θα
πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η ημερομηνία αποστολής των προϊόντων να μην υπερβαίνει την
ημερομηνία αποχώρησης. Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ελέγχουν την ημερομηνία
αποστολής και στην περίπτωση που αυτή υπερβαίνει την ημερομηνία αποχώρησης να ζητούν
από τον αποστολέα την ακύρωση της διακίνησης.

Β. ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΚ ΜΕΤΑΞΥ ΕΕ ΚΑΙ ΗΒ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Α. Προϊόντα ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής
 Δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ανταλλαγή αναφορών παραλαβής ή εξαγωγής ενώ πλέον τα
εφεδρικά έγγραφα δεν αναγνωρίζονται αυτοδίκαια αμοιβαία μεταξύ Ελλάδας και ΗΒ.
 Εν εξελίξει διακινήσεις μέσω του EMCS πρέπει να περατωθούν με ad hoc μέσα (π.χ. χειροκίνητο
κλείσιμο). Εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία εξόδου από το έδαφος της ΕΕ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό (βλ. Ενότητα Δ). Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο
εφεδρικό διοικητικό έγγραφο και σχετίζονται με διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ από ή προς το ΗΒ δεν
εισάγονται στο EMCS από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ, δεδομένου ότι το ΗΒ δεν θα
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αποτελεί πια πιστοποιημένο κ-μ στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα. Στην ειδική αυτή περίπτωση
μία διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ μπορεί να μείνει, μερικώς ή ολικώς, εκτός EMCS.

1. Αναφορικά με διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής, από το ΗΒ:
(i) Αν προϊόντα ΕΦΚ από το ΗΒ είναι εντός εδάφους ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης, οι
διακινήσεις των εν λόγω προϊόντων θα περατώνονται κανονικά (υποβολή αναφοράς παραλαβής)
παρόλο που κατά την ημερομηνία της αποχώρησης, η άδεια του αποστολέα, η οποία έχει εκδοθεί
από το ΗΒ και απαιτείται βάσει της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, δεν θα είναι πλέον έγκυρη.
(ii) Αν προϊόντα ΕΦΚ από το ΗΒ δεν έχουν εισέλθει στο έδαφος της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία
αποχώρησης, οι διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ δεν δύναται να περατωθούν κανονικά. Στην
περίπτωση αυτή οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προβούν σε κατ’ εξαίρεση κλείσιμο της
διακίνησης ΕΦΚ στο σύστημα EMCS με το μήνυμα ΙΕ807 «διακοπή διακίνησης» η οποία ξεκίνησε
από το ΗΒ πριν από την ημερομηνία αποχώρησης. Στη συνέχεια, τα προϊόντα ΕΦΚ θα υπόκεινται
σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής με καταβολή ΕΦΚ, εκτός αν τα προϊόντα τεθούν άμεσα σε
καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη, κατόπιν της θέσης τους σε καθεστώς ελεύθερης
κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα θα διακινηθούν υπό καθεστώς αναστολής με την
κάλυψη του e-ΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του
Τρίτου Μέρους του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001 ΦΕΚ 265 Α΄ όπως ισχύει).
2. Αναφορικά με διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής, προς το ΗΒ:
(i) Αν προϊόντα ΕΦΚ τα οποία διακινούνται προς το ΗΒ είναι ακόμα σε ελληνικό έδαφος ή άλλο ΚΜ ΕΕ27 κατά την ημερομηνία της αποχώρησης, οι διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ δεν θα έχουν πλέον
έγκυρο παραλήπτη. Ο αποστολέας θα πρέπει να στείλει μήνυμα αλλαγής προορισμού
προκειμένου να αναφέρει ότι τα προϊόντα
- επιστρέφονται στον αποστολέα, ή
- αποστέλλονται σε νέο παραλήπτη εντός της ΕΕ27 αδειοδοτημένο να παραλαμβάνει προϊόντα
ΕΦΚ, ή
- εξάγονται, οπότε απαιτείται η υποβολή διασάφησης εξαγωγής.
(ii) Αν προϊόντα ΕΦΚ, τα οποία διακινούνται από Ελλάδα προς ΗΒ, έχουν εισέλθει στο ΗΒ αλλά η
διακίνηση δεν έχει περατωθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, η εν λόγω διακίνηση δεν
μπορεί να περατωθεί κατά τη συνήθη διαδικασία μέσω EMCS, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον
έγκυρος παραλήπτης για διακίνηση εντός ΕΕ. Εν τούτοις, τέτοιες διακινήσεις θεωρούνται έγκυρες
και περατώνονται χειροκίνητα βάσει εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων (βλ. ενότητα Δ) εξόδου
από την ΕΕ.
3. Αναφορικά με διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής μεταξύ δύο κ-μ ΕΕ27 μέσω
του ΗΒ
Προϊόντα ΕΦΚ, τα οποία διακινούνται από την Ελλάδα προς άλλο κ-μ (πχ Ιρλανδία) μέσω του ΗΒ
και κατά την ημερομηνία της αποχώρησης βρίσκονται στο ΗΒ, η διακίνηση ΕΦΚ περατώνεται κατά
τη συνήθη διαδικασία, καθώς το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο ή το εναλλακτικό συνοδευτικό
έντυπο αποδεικνύουν το ενωσιακό καθεστώς των προϊόντων προκειμένου να αποφευχθεί
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καταβολή εισαγωγικού δασμού στο κ-μ προορισμού. Τυχόν λοιπές τελωνειακές διατυπώσεις θα
είναι οι ίδιες όπως και για άλλα προϊόντα.

Β. Προϊόντα ΕΦΚ τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση (έχουν καταβληθεί οι φόροι):
Η διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, μεταξύ ΕΕ27 και ΗΒ δεν θα
είναι πλέον δυνατή υπό την κάλυψη του ΑΣΔΕ, καθώς το έντυπο ΑΣΔΕ δεν αναγνωρίζεται πλέον
αμοιβαία μεταξύ Ελλάδας και ΗΒ μετά την ημερομηνία αποχώρησης.
Όσον αφορά διακινήσεις οι οποίες ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία της αποχώρησης και
συνεχίζονται μετά από αυτήν, αντιμετωπίζονται κατ’ εξαίρεση, ως εξής:
1. (i) Διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ από το ΗΒ προς την Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται εντός εδάφους
ΕΕ27 κατά την ημερομηνία της αποχώρησης, θεωρούνται έγκυρες και περατώνονται κανονικά.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα προϊόντα εισήλθαν
στο έδαφος της ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία της αποχώρησης, οι αρμόδιες αρχές του κ-μ
προορισμού κάνουν αποδεκτό το ΑΣΔΕ προκειμένου να περατωθεί η διακίνηση κατά τα
προβλεπόμενα στην Τ.8612/2439/30-12-1992 ΑΥΟ (ΦΕΚ 778Β’), ακόμη και αν ο παραλήπτης
προσκομίσει αντίγραφο του ΑΣΔΕ μετά την ημερομηνία αποχώρησης.
(ii) Αν προϊόντα ΕΦΚ, που διακινούνται από το ΗΒ προς την Ελλάδα, είναι ακόμα εντός ΗΒ
κατά την ημερομηνία της αποχώρησης, τότε κατά την άφιξή τους στην ΕΕ27 θα υπόκεινται σε
τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής με καταβολή ΕΦΚ, εκτός αν τα προϊόντα τεθούν άμεσα σε
καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη, κατόπιν της θέσης τους σε καθεστώς ελεύθερης
κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα θα διακινηθούν υπό καθεστώς αναστολής με την
κάλυψη του e-ΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του
Τρίτου Μέρους του ΕΤΚ.
Εναλλακτικά δύναται η εν λόγω διακίνηση να ξεκινήσει υπό καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης
προς το κ-μ προορισμού σύμφωνα με τη διαδικασία διαμετακόμισης της ΕΕ, το οποίο ενδέχεται να
μειώσει καθυστερήσεις και διατυπώσεις (βλ. σχετ. ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ2019/25-02-2019 ).
2. Αναφορικά με διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση, προς το ΗΒ:
(i) Αν προϊόντα ΕΦΚ που διακινούνται προς το ΗΒ βρίσκονται εντός εδάφους ΕΕ27, εκτός του κμ αποστολής, κατά την ημερομηνία αποχώρησης, τότε οι διακινήσεις αυτές δεν διακόπτονται, αλλά
συνεχίζονται έως το τελωνείο εξόδου υπό την κάλυψη του ΑΣΔΕ. Σε αυτή την περίπτωση
εφαρμόζονται οι διατυπώσεις εξαγωγής σε τρίτη χώρα. Τα προαναφερθέντα προϊόντα μπορούν
επίσης να επιστραφούν στον τόπο αποστολής υπό την κάλυψη νέου ΑΣΔΕ.
Προκειμένου ο αποστολέας να λάβει την επιστροφή του καταβληθέντος ΕΦΚ, θα πρέπει να
παράσχει ικανοποιητικά αποδεικτικά μέσα εξόδου των προϊόντων από το έδαφος της ΕΕ27.
(ii) Αν προϊόντα ΕΦΚ τα οποία διακινούνται προς το ΗΒ έχουν ήδη φτάσει στο έδαφος του ΗΒ
κατά την ημερομηνία αποχώρησης και παρόλο που δεν υφίσταται υποχρέωση επιστροφής ΕΦΚ στην
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περίπτωση εξαχθέντων προϊόντων ΕΦΚ τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, προκειμένου ο
αποστολέας να τύχει της επιστροφής ΕΦΚ, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Αν το επικυρωμένο αντίγραφο 3 του ΑΣΔΕ έχει θεωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές του ΗΒ πριν
από την ημερομηνία αποχώρησης, η διακίνηση ολοκληρώνεται κατά τη συνήθη διαδικασία και τα
αιτήματα για επιστροφή ΕΦΚ διεκπεραιώνονται επίσης κατά τη συνήθη διαδικασία.
β) Αν το επικυρωμένο αντίγραφο 3 του ΑΣΔΕ δεν έχει θεωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές του ΗΒ
έως και την ημερομηνία αποχώρησης, τότε προκειμένου για την επιστροφή του ΕΦΚ στον
αποστολέα θα πρέπει να παρασχεθούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία (βλ. ενότητα Δ) ότι τα προϊόντα
παρελήφθησαν στον τόπο προορισμού.
3. Προϊόντα ΕΦΚ τα οποία διακινούνται μεταξύ δύο κ-μ ΕΕ μέσω ΗΒ (π.χ. από Ελλάδα προς
Ιρλανδία) ενδεχομένως να υπόκεινται και σε τελωνειακές διατυπώσεις (βλ. σχετ. ΔΤΔ Α 1032041
ΕΞ2019/25-02-2019).
Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Από την ημερομηνία αποχώρησης και εξής, ο Κανονισμός 389/2012/ΕΕ για τη Διοικητική
Συνεργασία και η Σύμβαση ΙΙ της Νάπολης δεν θα εφαρμόζονται πλέον στο ΗΒ. Όλες οι εκκρεμείς
διαδικασίες διοικητικής συνεργασίας κατά την ημερομηνία της αποχώρησης βάσει του ενωσιακού
δικαίου μεταξύ Ελλάδας και ΗΒ διακόπτονται.
Από την ημερομηνία αποχώρησης και εξής, δεν θα είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
ΗΒ και κ-μ ΕΕ μέσω των πληροφοριακών συστημάτων EMCS ή CCN Mail. Δεν θα είναι πλέον
δυνατό να πραγματοποιηθούν νέα αιτήματα διοικητικής συνεργασίας ή να ληφθούν ή να
αποσταλούν απαντήσεις σε ανοικτά αιτήματα διοικητικής συνεργασίας. Εν τούτοις, αιτήματα
αμοιβαίας συνδρομής τα οποία αφορούν θέματα ΕΦΚ είναι δυνατόν να διεκπεραιώνονται μεταξύ
Ελλάδας και ΗΒ κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ – Συμβουλίου Ευρώπης 25.1.1998 για
την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά ζητήματα.
Δ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ως εναλλακτικά αποδεικτικά μέσα για την έξοδο των προϊόντων από το έδαφος της ΕΕ27 ή την
είσοδό τους στο έδαφος του ΗΒ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω:
i) Κάθε έγγραφο βάσει του οποίου οι αρμόδιες αρχές του ΗΒ πιστοποιούν την παραλαβή ή την
είσοδο στο έδαφος του ΗΒ, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο
ΗΒ, θεωρείται επαρκές εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο εξόδου
ii) Οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο οι αρμόδιες αρχές ενός κ-μ πιστοποιούν την έξοδο των
προϊόντων από το έδαφος της ΕΕ27 σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν
την εν λόγω πιστοποίηση σε αυτό το κ-μ
iii) Φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη των προϊόντων ή οποιοδήποτε έγγραφο
υπογεγραμμένο ή θεωρημένο από τον οικονομικό φορέα (π.χ. μεταφορέας, διασαφιστής, κλπ)
ο οποίος έχει θέσει προϊόντα ΕΦΚ εκτός τελωνειακού εδάφους ΕΕ με το οποίο πιστοποιείται η
έξοδος των προϊόντων από το έδαφος της ΕΕ27
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II. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ – ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Προϊόντα που υπόκεινται σε Φόρο
Κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 53Α του ν.2960/01)
Α. Για τα οχήματα που αποστέλλονται από και προς το ΗΒ θα τηρούνται μετά την ημερομηνία
αποχώρησης υποχρεωτικά οι διατυπώσεις για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων τρίτων
χωρών και θα καταβάλλονται, κατά περίπτωση, οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις,
κατά το χρόνο γένεσης υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης.
Ειδικότερα, το τέλος ταξινόμησης, για τα εισαγόμενα οχήματα, καθίσταται απαιτητό και
καταβάλλεται πριν τη θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία το αργότερο τη 15η ημέρα από τη θέση
αυτών σε ανάλωση ή την ημερομηνία αποδοχής του σχετικού παραστατικού της παραγράφου 3
του άρθρου 130 του Ν.2960/01, εφόσον αυτό κατατεθεί νωρίτερα.
Τα οχήματα προέλευσης Μεγάλης Βρετανίας τα οποία βρίσκονται ήδη στη χώρα πριν την
ημερομηνία αποχώρησης, συνεχίζουν να διατηρούν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα.
Β. Για όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης (ΦΚ) και αποστέλλονται από και
προς το ΗΒ θα εφαρμόζονται από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά υποχρεωτικά οι
ισχύουσες τελωνειακές διατυπώσεις για την είσοδο, εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση
εμπορευμάτων τρίτων χωρών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία
των εν λόγω προϊόντων, πλέον των αναλογουσών δασμολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων,
οφείλεται και ο αναλογούν φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Ωστόσο, ο ΦΚ και ο ΦΠΑ δεν είναι
άμεσα απαιτητοί αν τα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη
υπαγωγή στο τελωνειακό καθεστώς αναστολής της φορολογικής αποθήκης με την υποβολή
δήλωσης διακίνησης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά δεν θα είναι δυνατές οι
παραλαβές υποκειμένων σε ΦΚ προϊόντων από το ΗΒ με την ιδιότητα του εγγεγραμμένου
παραλήπτη, η οποία έχει ισχύ μόνο για διακινήσεις μεταξύ των κρατών – μελών. Αντίστοιχα, στις
περιπτώσεις αποστολών προς ΗΒ θα εξακολουθήσει να ισχύει η δήλωση διακίνησης η οποία όμως
θα χρησιμοποιείται παράλληλα με τις διατυπώσεις εξαγωγής και θα περατώνεται με την
οριστικοποίηση της εξαγωγής.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που διακινήσεις προϊόντων ΦΚ μεταξύ της χώρας μας και του
ΗΒ δεν έχουν ολοκληρωθεί έως και την ημερομηνία αποχώρησης, επαφίεται στον αποστολέα και
τον παραλήπτη η απόφαση για τη συνέχιση της διακίνησης έως και την άφιξη στον τελικό
προορισμό με τις τελωνειακές διατυπώσεις που εν γένει ισχύουν για τρίτες χώρες προκειμένου για
την παράδοση των προϊόντων στο ΗΒ ή την αλλαγή προορισμού της διακίνησης (η οποία σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την είσοδό των προϊόντων στο έδαφος της Ένωσης
ή του ΗΒ) είτε σε άλλο Κ-Μ είτε στην Ελλάδα, η οποία θα περατωθεί με την προσκόμιση επαρκών
αποδεικτικών στοιχείων (αντίγραφο ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων,
φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη, κλπ).
Στην περίπτωση δηλώσεων διακίνησης προϊόντων ΦΚ προς το ΗΒ οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν
την ημερομηνία αποχώρησης και παραμένουν σε εκκρεμότητα μετά την εν λόγω ημερομηνία
εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων,
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τα αρμόδια τελωνεία θα προβαίνουν σε τακτοποίηση τους με την προσκόμιση επαρκών
εναλλακτικών αποδεικτικών μέσων (βλ. ενότητα Δ) στην περίπτωση άφιξής τους στο έδαφος του
ΗΒ έως και την ημερομηνία αποχώρησης ή με την επιβεβαίωση εξόδου στην περίπτωση που, λόγω
μη ολοκλήρωσης της διακίνησης έως και την ημερομηνία αποχώρησης, ακολούθησε Εξαγωγή.
Αν έχει κατατεθεί ειδοποίηση παραλαβής προϊόντων ΦΚ από το ΗΒ πριν την ημερομηνία
αποχώρησης από εγγεγραμμένο παραλήπτη ή εγκεκριμένο αποθηκευτή η οποία παραμένει σε
εκκρεμότητα από την ημερομηνία αποχώρησης κι έπειτα, τα αρμόδια τελωνεία θα κάνουν δεκτές
δηλώσεις παραλαβής και μετά την εν λόγω ημερομηνία εφόσον συνοδεύονται από επαρκείς
αποδείξεις για την άφιξη των προϊόντων στο έδαφος της ΕΕ27 έως και την ημερομηνία
αποχώρησης.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν έχουν εισέλθει στο έδαφος της ΕΕ27 έως την ημερομηνία
αποχώρησης θα προσκομίζονται από τον αποστολέα της ειδοποίησης παραλαβής κατά περίπτωση
εναλλακτικές αποδείξεις για την τακτοποίηση της ειδοποίησης παραλαβής από το αρμόδιο
τελωνείο, ανάλογα με την τελική απόφαση για τη διαχείριση των προϊόντων, π.χ. επιστροφή στον
αποστολέα ή εισαγωγή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. Αποδέκτες για ενέργεια
1. Αποδέκτες Πίνακα Δ΄, εκτός του αριθ. 3 αυτού
2. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (για ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης)
e-mail: siteadmin@gsis.gr
3. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου (για την ανάρτηση στο portal ICISnet) e-mail: secr_icis@aade.gr

Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)
4. Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
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5. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής – Θεσσαλονίκης
6. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
7. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
8. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
9. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
10. Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
Τμήμα Β’ Τελών και Ειδικών Φορολογιών
11. Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Α) Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Υπηρεσιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών
Δ/νση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών-Κυβερνητικού Νέφους
Β) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
12. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών Υποδομών και Ελέγχου
Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
13. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α)Γενική Δ/νση Μεταφορών
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου
β) Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης (Δ6)
Χαριλάου Τρικούπη 182, 10178
14. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
α)Γενική Δ/νση Ενέργειας (Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα)
- Δ/νση Υδρογονανθράκων
- Δ/νση ΑΠΕ και Εναλλακτικών Καυσίμων
β) Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
-Δ/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους, Διαχείρισης Αποβλήτων (Πατησίων 147,11251, Αθήνα)
-Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473, Αθήνα)
15. Υπουργείο Εξωτερικών
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Γ2 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της ΕΕ
Βασιλίσσης Σοφίας 1, Αθήνα 10671
16. Ένωση Εμπόρων Υγρών Καυσίμων νομού Αττικής
Πάροδος Ταύρου 41, ΤΚ 18233 Αθήνα
17. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Πειραιώς 46 ΤΚ 18510 - Πειραιάς
18. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.)
23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
19. ΔΤΔ – Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς
20. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Ίωνος Δραγούμη 46, 11528, Ιλίσια
21. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Γενική Δ/νση Εφοδιασμού & Εμπορίας
Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής – Τμήμα Προδιαγραφών και Σχέσεων με το Δημόσιο Χειμάρας 8Α, 15125
22. MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
α) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
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β) Ηρώδου Αττικού 12Α ,15 124 Μαρούσι.
23. Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδας (Σ.ΒΙ.Β.Ε.) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Ι. Τσαλουχίδη 4, 542 48 – Θεσσαλονίκη
24. Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Χ.Β.) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Βασιλέως Ηρακλείου 8, Τ.Κ. 10682 Αθήνα
25. Ένωση Εμπόρων Υγρών Καυσίμων νομού Αττικής(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Πάροδος Ταύρου 41, ΤΚ 18233 Αθήνα
26. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) (Με την παράκληση να ενημερώσει
τα μέλη της)
Αμερικής 10 106 71 Αθήνα
27. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων - Εξαγωγέων(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Λουδοβίκου, 1, Τ.Κ. 185 31 Πειραιάς
28. Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ Α.Ε.
6 χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, Τ.Κ. 67100 - Ξάνθη
29. Καπνοβιομηχανία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ»
Ήμερος Τόπος, Κορορέμι - Τ.Κ. 19300 - Ασπρόπυργος
30. Καπνοβιομηχανία «REAL TOBACCO CIGARETTES PRODUCTION S.A.»
26ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Κιλκίς
31. Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Σ.Ε.Κ.)
Πανεπιστημίου 6 – Τ.Κ. 10671 – Αθήνα
32. «E.L. THE WOLFWAY TOBACCO LTD
Λυκούργου 44 Τ.Κ. 12351, Αγία Βαρβάρα – Αιγάλεω Αττικής
33. JT International Hellas AEBE
43,2 χλμ. Αττικής Οδού – Σ.Ε.Α. Μεσογείων - Τ.Κ. 19002 – Παιανία Αττικής
34. Imperial Tobacco Hellas
Κλεισθένους 300, Τ.Κ.15344 – Γέρακας Αττικής
35. British American Tobacco Hellas A.E.
Αγίου Θωμά 27, Τ.Κ 15124 – Μαρούσι Αττικής
36. Καπνοβιομηχανία «ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ»
Οδός Αθηνών Τ.Κ.24 100 – Καλαμάτα
37. Σύνδεσμος Εισαγωγέων – Εμπόρων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων – Μηχανημάτων & Ανταλλακτικών
Βάκχου 5, 546 29 Θεσσαλονίκη
38. Σύνδεσμος Εισαγωγέων – Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων
Λεωφ. Κηφισίας 296, 152 32 Χαλάνδρι
39. Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων αυτοκινήτων Ελλάδος
Ελ. Βενιζέλου 248, 176 75 Καλλιθέα
40. Πανελλήνια Ομοσπονδία ΤΑΞΙ & Αγοραίων
Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα
41. Συνδικάτο Αυτοκινητιστών ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.)
Μάρνη 17, 104 33 Αθήνα
42. Ένωση Εισαγωγέων Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων
(Ε.Ε.Μ.Α.Α.)
Κασσάνδρας 15, 104 47 Αθήνα
43. Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων
Βιλτανιώτη 31, 145 64 Κηφισιά
44. Ένωση Ελληνικών Εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Σινώπης 27, 115 27 Αθήνα
45. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Τσαμαδού 38 – Τ.Κ. 18531 – Πειραιάς
46. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
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Κουντουριώτου 13 – Τ.Κ. 54626 - Θεσσαλονίκη
47. Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.)
(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Τσαμαδού 38 – Τ.Κ. 18531 – Πειραιάς
48. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Μητροπόλεως 12-14, ΤΚ 105 63 –Αθήνα, e-mail: oee@oe-e.gr
49. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Ακαδημίας 6, TK 106 71 – Αθήνα, e-mail: keeuhcci@uhc.gr
50. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Ακαδημίας 7, ΤΚ 106 71-Αθήνα ,e-mail: info@acc.gr
51. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Ακαδημίας 18, ΤΚ 106 71 – Αθήνα, e-mail: info@acsmi.gr
52. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Πανεπιστημίου 44, ΤΚ 10679, Αθήνα Fax: 210 3619735, e-mail: eea@eea.gr
53. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Τσιμισκή 29, ΤΚ 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Fax: 370114 -370166, e-mail: root@ebeth.gr
54. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Αριστοτέλους 27 ΤΚ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Fax: 232667, 281635 e-mail: info@veth.gov.gr
55. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Αριστοτέλους 27, ΤΚ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Fax: 271649, 257283
56. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Αμερικής 10 Τ.Κ. 10671 Αθήνα
57. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Πλ. Μοριχόβου 1 Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη
58. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Ελ. Βενιζέλου 4, Βόλος 382 21
59. Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΣΕΑΟΠ)
(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Χαλκοκονδύλη 34, ΤΚ 163 46 – Ηλιούπολη, e-mail: info@seaop.gr, seaop@hol.gr
60. Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Κρώμνης 47, ΤΚ 164 52 – Αργυρούπολη e-mail : sp@downtown.com.gr
61. Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Βασιλέως Ηρακλείου 8, ΤΚ 10682 e-mail: haci@otenet.gr
62. Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ)
Νίκης 34, Τ.Κ. 105 57 – Αθήνα e-mail: seo@wine.org.gr
63. Ένωση Οινοποιών Ελλάδας
Αβέρωφ 14, Τ.Κ. 172 35 - Δάφνη
64. Σύνδεσμος Οινοποιών Ελλάδας
Αλκιβιάδου 24, Τ.Κ. 104 39 - Αθήνα
65. Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ)
Λουίζης Ριανκούρ 73 , τ.κ. 115 23, Αμπελόκηποι e-mail:keosoe@otenet.gr
66. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
Σεβαστουπόλεως 89 , Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
67. Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.)
Νίκης 50Α, 105 58 Αθήνα, e-mail:info@georgopouloslaw.eu
68. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Κρατίνου 11, Αθήνα 105 52
69. ΟΠΕΚΕΠΕ
α) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
β) Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων
Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45 Σταθμός Λαρίσης
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70. ΠΑΣΕΓΕΣ (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα, e-mail:info@paseges.gr
71. ΓΕΣΑΣΕ (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Λεωφόρος Κηφισίας 16, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα, e-mail:info@gesase.gr
72. ΣΥΔΑΣΕ (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Βερανζέρου 31, Αθήνα, e-mail:sydase@otenet.gr
73. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, e-mail:info@sev.org.gr
74. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
75. ΓΣΕΒΕΕ
Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, e-mail: info@gsevee.gr
76. «ALCOVIN»
Νερατζιωτίσσης 21, ΤΚ 15124, Μαρούσι
77. «Β.Γ. Σπηλιόπουλος»
Ακτή Δυμαίων 87-89, Πάτρα (info@spiliopoulos.gr)
78. «DFH DRUKFARBEN»
3ο χλμ. Οινοφύτων-Αγ. Θωμά
79. Ομοσπονδία Συλλόγων Αμβικούχων Αμπελ/των Ελλάδας
Καραϊσκάκη 8, Αγχίαλος Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 57011, e-mail: info@oaae.gr
80. Σύλλογος Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Ν. Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Π.Α.Τ.Ν.Η.)
Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146, 710 00 Ηράκλειο
81.Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος (Σ.Ε.Ε.Π.Α)
Ιωάννου Μεταξά 8, Άγιος Δημήτριος, Αττικής

Γ. Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Δ/νσης Τελωνείων κα Ε.Φ.Κ.
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Γενικού Χημείου Κράτους
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού
5. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού
α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Διεύθυνση Οργάνωσης- Τμήμα Β'
γ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Α.Δ.Ε.
δ) Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
6. Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου Κράτους
Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
7. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
α) Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
β) Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
γ) Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών
δ) Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου
ε) Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ
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