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Ε

Τι είναι το EMCS;

Α

Το 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 είναι 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 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.

Ε

Πώς χρησιμοποιείται το μηχανογραφημένο σύστημα EMCS από τους Οικονομικούς
Φορείς;

Α

Οι Οικονομικοί Φορείς (εγγεγραμμένοι αποθηκευτές, εγγεγραμμένοι αποστολείς και
εγγεγραμμένοι παραλήπτες) συνδέονται ηλεκτρονικά με το Σύστημα EMCS. Ανάλογα με
την ιδιότητα που έχουν οι επιτηδευματίες, όσον αφορά στον τύπο αδείας για την
διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ. (excise status), έχουν τις ακόλουθες κατά περίπτωση
δυνατότητες:
 να εισάγουν στοιχεία στο ηλεκτρονικό Δ.Ε.
 να ακυρώσουν ένα ηλεκτρονικό Δ.Ε
 να εισάγουν στοιχεία στην Αναφορά Παραλαβής και να παραλαμβάνουν αυτή
την αναφορά
 να υποβάλλουν στοιχεία για την Αλλαγή Τόπου Προορισμού
 να παρακολουθούν την κατάσταση της διακίνησης που τους αφορά
 να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στην δική τους
εγγραφή/καταχώρηση
Κάθε Οικονομικός Φορέας χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό περιβάλλον του συστήματος
που παρέχει η Εθνική του Διοίκηση. Οι περιστασιακά εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες
(occasional registered consignees), που δεν είναι συνδεδεμένοι με το Σύστημα
λαμβάνουν υποστήριξη από τα αρμόδια Τελωνεία για την εισαγωγή δεδομένων στο
Σύστημα ή για την παραλαβή πληροφοριών από αυτό.

Ε

Είναι υποχρεωτική η χρήση του Συστήματος EMCS;

Α

Από 01-01-2011 η χρήση του συστήματος EMCS είναι υποχρεωτική. Προβλέπεται,
ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός
λειτουργίας να γίνεται χρήση της έντυπης διαδικασίας με την υποχρέωση χρήσης του
μηχανοργανωμένου συστήματος όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του.

Ε

Ποιο έντυπο θα συνοδεύει από 01-01-2011 τα εμπορεύματα κατά την μεταφορά υπό
καθεστώς αναστολής;
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Α

Ο μεταφορέας θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης να παρέχει στις αρμόδιες
αρχές, εάν του ζητηθεί, τον αριθμό αναφοράς του Δ.Ε- Διοικητικό Κωδικό Αναφοράς
(ARC-Administrative Reference Code).
Για το σκοπό αυτό, ο αποστολέας θα παρέχει στο πρόσωπο που θα 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).

Ε

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την αποστολή από την Ελλάδα σε άλλο Κράτος-Μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων Ε.Φ.Κ. (αλκοολούχα, καπνικά ενεργειακά) που
έχουν τεθεί σε ανάλωση (φορολογηθεί);

Α

1. Έκδοση από τον αποστολέα Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού
Εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.) και υποβολή του στο αρμόδιο Τελωνείο.
2. Προσκόμιση στο αρμόδιο Τελωνείο αποδεικτικών στοιχείων ότι ο παραλήπτης
των εμπορευμάτων έχει προβεί στις απαραίτητες διατυπώσεις στην αρμόδια
αρχή του τόπου παραλαβής για την καταβολή ή την διασφάλιση των
οφειλομένων στο Κράτος αυτό, φόρων.
3. Επιστροφή του αντιτύπου 3 του Α.Σ.Δ.Ε. με επιβεβαίωση παραλαβής των
εμπορευμάτων και πιστοποίηση της καταβολής ή διασφάλισης κατά περίπτωση
των οφειλόμενων φόρων.
4. Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον αποστολέα των
εμπορευμάτων εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Σχετ. : Τ. 8612/92
Α.Υ.Ο.)

Ε

Ποιες είναι οι εγγυήσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία για τα προϊόντα που
υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης;

Α

Είναι κυρίως:
 οι εγγυήσεις που καλύπτουν τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και τελούν
υπό καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη,(σχετ.: Φ.883/530/16-9-99
Α.Υ.Ο.)
 οι εγγυήσεις που καλύπτουν κατά περίπτωση τον κίνδυνο της ενδοκοινοτικής
διακίνησης των προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Σχετ.: Φ.883/530/169-99 Α.Υ.Ο.) και

οι εγγυήσεις που καλύπτουν την πίστωση που παρέχεται κατά περίπτωση για
την καταβολή του Ε.Φ.Κ. (προκειμένου για τα βιομηχανοποιημένα καπνά σχετ.
Δ.1795/1107/30-12-92 Α .Υ.Ο.)

Ε

Ποιά είναι η διάρκεια μεταφοράς των προϊόντων που διακινούνται με ηλεκτρονικό
Διοικητικό έγγραφο, υπό καθεστώς αναστολής;

Α

Η χρονική περίοδος που είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί η διακίνηση
προϊόντων Ε.Φ.Κ. λαμβανομένων υπόψη του μέσου μεταφοράς και της απόστασης. Η
χρονική περίοδος αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 92 ημέρες.

Ε

Τι γίνεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον παραλήπτη έλλειμμα ή πλεόνασμα
κατά την παραλαβή προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και διακινούνται υπό
καθεστώς αναστολής;

Α

Πρέπει άμεσα να ενημερώσει το αρμόδιο τελωνείο το οποίο θα προβεί σε σχετικό
έλεγχο για την επιβεβαίωση του δηλωθέντος ελλείμματος ή πλεονάσματος.
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Η καταβολή ή μη των οφειλόμενων φόρων από τον παραλήπτη ή από τον αποστολέα
εξετάζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Κρατών– Μελών.
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