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ΡΑΑΤΘΜΑ Λ 
 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΩΘ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΛΩΝ & ΕΨΚ 

ΤΕΛΩΝΕΛΟ .......................................... 

 
Ε Κ Κ Ε Σ Θ  Κ Α Τ Α Λ Λ Θ Λ Ο Τ Θ Τ Α Σ 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΑΔΕΛΑΣ ΦΟΟΛΟΓΛΚΘΣ ΑΡΟΚΘΚΘΣ 

Σιμερα τθν ....................  θμζρα ...............οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι Τελωνειακοί Υπάλλθλοι:  

1. ............................................... 

2. ............................................... 

αποτελοφντεσ τθν επιτροπι που ςυςτάκθκε με τθν αρικ. Ρρωτ. ....................... / ................. απόφαςθ του Διευκυντι του 

Τελωνείου ....................................... και φςτερα από τθν με αρικμ. καταχϊρθςθσ .................................................... αίτθςθ 

ςφςταςθσ και λειτουργίασ Ψορολογικισ Αποκικθσ τθσ εταιρείασ «...........................................................................................», 

μεταβικαμε ςτισ εγκαταςτάςεισ που κα λειτουργεί θ φορολογικι αποκικθ τθσ ωσ άνω εταιρείασ επί τθσ οδοφ 

.................................................................. προκειμζνου να διαπιςτϊςουμε τθν καταλλθλότθτα του αιτοφμενου χϊρου για τθ 

χοριγθςθ τθσ προβλεπόμενθσ με τθν αρικμ. ΔΕΨΚΨ 1116596 ΕΞ 2017 / 02.08.2017 (ΨΕΚ 2745 Βϋ) Απόφαςθ του Διοικθτι 

τθσ Α.Α.Δ.Ε. άδειασ Ψορολογικισ Αποκικθσ. 

Κατά τθν αυτοψία που διενεργιςαμε (Από τον ζλεγχο) διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 

Α. Στοιχεία Φυςικοφ ι Νομικοφ Ρροςϊπου 

Επωνυμία:                                                                                                                                    Α.Ψ.Μ.: 
 
Διεφκυνςθ Ζδρασ:                                                                            Δραςτθριότθτα: 
 

Β. Στοιχεία Ελεγχόμενου Χϊρου Γ. Ευριματα / Ραρατθριςεισ 

1. 

 
Τοποκεςία αποκικθσ  

 
Διεφκυνςθ: 
 
Κατθγορία Ρροϊόντων: 

2. 

Δικαιολογθτικά νόμιμθσ κατοχισ ι 
χριςθσ του χϊρου 

 Επωνυμία κατόχου τθσ 
εγκατάςταςθσ 

 Τίτλοσ ιδιοκτθςίασ 

 Συμφωνθτικό μίςκωςθσ 

 Ραραχϊρθςθ χριςθσ 

 Άλλα 
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3. 

Εμβαδόν και λοιπά χαρακτθριςτικά 
τθσ αποκικθσ  

 Ταφτιςθ του χϊρου με το 
τοπογραφικό διάγραμμα – 
κάτοψθ 

 Διαρρφκμιςθ  χϊρου 

 Φπαρξθ κατάλλθλου αςφαλι και 
ςτεγαςμζνου χϊρου για τισ 
εργαςίεσ των τελωνειακϊν 
αρχϊν  

 Μζςα αποκικευςθσ προϊόντων 
(π.χ. δεξαμενζσ, φιάλεσ, δοχεία 
ςωλθνϊςεισ κλπ) 

 Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 
ανάλογα με το προϊόν που 
παράγεται ι αποκθκεφεται 
(πχ.αποςτακτιριο, 
εμφιαλωτιριο, μθχανιματα 
παραγωγισ προϊόντων καπνοφ, 
εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα 
ειςροϊν εκροϊν) 

 Άλλα 
 

 

4. 

Υπάρχοντα όργανα μζτρθςθσ & 
ελζγχου 

 Αλκοολόμετρα  

 Κερμόμετρα 

 Ογκομετρικοί πίνακεσ 

 Ρλάςτιγγα ηφγιςθσ 

 Ογκομετρθτζσ  

 Άλλα 

 

5. 

Επάρκεια φωτιςμοφ 

 φυςικόσ ι τεχνθτόσ φωτιςμόσ 

 Ραράκυρα 

 Ρροςτατευμζνα φωτιςτικά μζςα 

 Άλλα 
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6. 

Μζτρα για τθν αςφάλεια του 
χϊρου 
 

 Ρυροςβεςτιρεσ 

 Ανιχνευτζσ καπνοφ 

 Σφςτθμα ςυναγερμοφ 

 Κάμερεσ παρακολοφκθςθσ 

  Υπθρεςίεσ φφλαξθσ (Security) 

 Ριςτοποιθτικά πυραςφάλειασ 

 Κατάλλθλθ περίφραξθ χϊρου 

  Άλλα 

 

Δ. Οδθγίεσ ι ςυςτάςεισ που δόκθκαν κατά τθ διενζργεια τθσ αυτοψίασ 

 

Κατόπιν των ανωτζρω προκφπτει ότι ο εν λόγω χϊροσ πλθροί τουσ όρουσ και τθσ προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ τθσ κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ αρικμ.ΔΕΨΚΨ 1116596 ΕΞ 2017 / 02.08.2017 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ άδειασ 

φορολογικισ αποκικθσ για τθν αποκικευςθ ....................................... προϊόντων. 

 

Θ ΕΡΛΤΟΡΘ (ΟΛ ΤΕΛΩΝΕΛΑΚΟΛ ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ) 

 

(Σφραγίδα/Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ 
 

ΑΛΚΟΟΛΘ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 

ΡΟΤΑ 

ΡΑΑΓΩΓΘ,  ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘ & 

ΡΑΑΛΑΒΘ ΡΟΣ ΕΜΡΟΛΑ 

ΕΤΟΛΜΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Ροςοςτό επί 

καταβλθκζντοσ  

ΕΦΚ 

προθγοφμενου 

ζτουσ 

 

Ελάχιςτο  όριο 

(εγγφθςθ πάντα οικονομικι) 

 

Ανϊτατο ποςό 

εγγφθςθσ 

 

Αικυλικι αλκοόλθ 

 

 

4% 

Ραραγωγι ι παραλαβι για επεξεργαςία ζωσ 

10.000 λίτρα 14.000€ 

 με προςαφξθςθ 7.000€ ανά 5.000 επιπλζον λίτρα  

 

180.000€ 

 Αλκοολοφχα Ροτά (εκτόσ από 

ενδιάμεςα, κραςί και ποτά 

παραςκευαηόμενα με 

ηφμωςθ) 

 

4% 

Ραραγωγι ι παραλαβι για επεξεργαςία ζωσ 

10.000 λίτρα 14.000€  

με προςαφξθςθ 7.000€ ανά 5.000 λίτρα 

 

180.000€ 

Για επιχειριςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία  υπό κακεςτϊσ αναςτολισ απαιτείται  εγγφθςθ 4% επί του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα 

προϊόντα που κατά διλωςθ του επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ 

αναςτολισ με ελάχιςτο όριο οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 70.000€ 

Ενδιάμεςα προϊόντα 4% 7.000€ ---- 

Για επιχειριςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία  υπό κακεςτϊσ αναςτολισ απαιτείται  εγγφθςθ 4% επί του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα 

προϊόντα που κατά διλωςθ του επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ 

αναςτολισ με ελάχιςτο όριο οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 10.000€ 

 

Κραςί 

 

4% 

Ραραγωγι ζωσ 100.000 λίτρα τελικοφ προϊόντοσ 

1000€  

με προςαφξθςθ 1.000€ ανά 100.000 επιπλζον 

λίτρα 

 

40.000€ 

Για επιχειριςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία  υπό κακεςτϊσ αναςτολισ απαιτείται  εγγφθςθ 4% επί του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα 

προϊόντα που κατά διλωςθ του επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ 

αναςτολισ με ελάχιςτο όριο οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 3.000€ 

Ροτά παραςκευαηόμενα με 

ηφμωςθ 

 (εκτόσ από κραςί και μπφρα) 

 

4% 

Ραραγωγι ζωσ 100.000 λίτρα τελικοφ προϊόντοσ 

1000€ 

με προςαφξθςθ 1.000€ ανά 100.000 επιπλζον 

λίτρα 

 

40.000€ 

Για επιχειριςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία υπό κακεςτϊσ αναςτολισ απαιτείται  εγγφθςθ 4% επί του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα προϊόντα 

που κατά διλωςθ του επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ αναςτολισ 

με ελάχιςτο όριο οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 3.000€ 

Είδθ διατροφισ  

---- 

Χωρίσ ελάχιςτο όριο 

Θ Εγγφθςθ πρζπει να καλφπτει τον ΕΨΚ που 

αναλογεί ςτθν αικυλικι αλκοόλθ θ οποία 

εξακολουκεί να τελεί υπό κακεςτϊσ αναςτολισ 

 

---- 

ΑΔΑ: ΩΖ4Ψ46ΜΠ3Ζ-Υ99



21 
 

 

ΑΛΚΟΟΛΘ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΡΟΤΑ 

ΚΑΤΟΧΘ  

Ροςοςτό επί καταβλθκζντοσ  

ΕΦΚ προθγοφμενου ζτουσ 

Ελάχιςτο  όριο 

(εγγφθςθ πάντα 

οικονομικι) 

Ανϊτατο 

ποςό 

εγγφθςθσ 

Αικυλικι αλκοόλθ 15% 

 (7% οικονομικι και 8% άλλθσ 

μορφισ εγγφθςθ) 

470.000€  

(μειϊνεται ςε 235.000€ 

εφόςον οι χϊροι 

ςφραγίηονται από τθν 

τελωνειακι αρχι) 

 

 

---- 

Αλκοολοφχα Ροτά (εκτόσ από 

ενδιάμεςα, κραςί και ποτά 

παραςκευαηόμενα με ηφμωςθ)  

15% 

 (7% οικονομικι και 8% άλλθσ 

μορφισ εγγφθςθ) 

 

180.000€ 

 

---- 

Ενδιάμεςα προϊόντα  15% 

 (7% οικονομικι και 8% άλλθσ 

μορφισ εγγφθςθ) 

 

35.000€ 

 

---- 

 

Κραςί  

15% 

 (7% οικονομικι και 8% άλλθσ 

μορφισ εγγφθςθ) 

 

5.000€ 

  

 ---- 

Ροτά παραςκευαηόμενα με ηφμωςθ 

 (εκτόσ από κραςί και μπφρα) 

15% 

 (7% οικονομικι και 8% άλλθσ 

μορφισ εγγφθςθ) 

 

5.000€ 

 

---- 

 

Ηφκοσ  

15% 

 (7% οικονομικι και 8% άλλθσ 

μορφισ εγγφθςθ) 

 

47.000€ 

 

---- 

Στθν περίπτωςθ επιχειριςεων ςε 1
θ
 λειτουργία υπό κακεςτϊσ αναςτολισ με αποκλειςτικι δραςτθριότθτα τθν κατοχι 

(εμπορία) προϊόντων ΕΨΚ, ιςχφουν ανά κατθγορία τα ανωτζρω ελάχιςτα όρια εγγφθςθσ. 

 

Οίνοι κωδικοφ Σ.Ο. 2204 & 

προϊόντα κωδικοφ Σ.Ο. 2206 

που παραλαμβάνονται προσ 

οξοποίθςθ 

 

4% 

Ραραγωγι ζωσ 100.000 λίτρα τελικοφ προϊόντοσ 

1000€  

με προςαφξθςθ 1.000€ ανά 100.000 επιπλζον 

λίτρα 

 

20.000€ 

Για επιχειριςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία απαιτείται  εγγφθςθ 4% επί του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα προϊόντα που κατά διλωςθ του 

επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ αναςτολισ με ελάχιςτο όριο 

οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 3.000€ 

 

Ηφκοσ  

 

4% 

 

Ωωρίσ ελάχιςτο όριο 

 

Ωωρίσ ανϊτατο 

όριο 

Για επιχειριςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία απαιτείται  εγγφθςθ 4% επί του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα προϊόντα που κατά διλωςθ του 

επιτθδευματία κα παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν κατά το 1ο ζτοσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ αναςτολισ με ελάχιςτο όριο 

οικονομικισ εγγφθςθσ τισ 20.000€ 
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ΒΛΟΜΘΧΑΝΟΡΟΛΘΜΕΝΑ ΚΑΡΝΑ 

ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ, 
ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘΣ, & ΚΑΤΟΧΘΣ 

ΚΑΡΝΛΚΩΝ ΡΟΛΟΝΤΩΝ 

 ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΣΘΣ ΕΛΑΧΛΣΤΟ ΟΛΟ 

ΦΟΟΛΟΓΛΚΘ ΑΡΟΚΘΚΘ 
ΡΑΑΓΩΓΟΥ Θ 
ΜΕΤΑΡΟΛΘΤΘ 

8% του καταβλθκζντοσ κατά το 
προθγοφμενο ζτοσ ςυν. ποςοφ 

ΕΨΚ. 
235.000 € 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΑ 
ΕΓΑΣΤΘΛΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΒΛΟΜΘΧ.ΚΑΡΝΩΝ 

8% του καταβλθκζντοσ κατά το 
προθγοφμενο ζτοσ ςυν. ποςοφ 

ΕΨΚ. 
20.000 € 

ΦΟΟΛΟΓΛΚΘ ΑΡΟΚΘΚΘ 
ΚΑΤΟΧOY ΚΑΡΝΛΚΩΝ 

ΡΟΛΟΝΤΩΝ 

8% του καταβλθκζντοσ κατά το 
προθγοφμενο ζτοσ ςυν .ποςοφ 

ΕΨΚ. 
235.000 € 

Για επιχ/ςεισ ςε 1
θ
 λειτουργία 

 
 

ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ, 
ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘΣ, ΚΑΤΟΧΘΣ 
ΚΑΡΝΛΚΩΝ ΡΟΛΟΝΤΩΝ 

 
 

ΦΟΟΛΟΓΛΚΘ ΑΡΟΚΘΚΘ 
ΡΑΑΓΩΓΟΥ Θ 
ΜΕΤΑΡΟΛΘΤΘ 

8% του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα 
προϊόντα που κατά διλωςθ 

του ενδιαφερόμενου κα 
παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν 

ςτο πρϊτο ζτοσ άςκθςθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ του 

235.000 € 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΑ 
ΕΓΑΣΤΘΛΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΒΛΟΜΘΧ.ΚΑΡΝΩΝ 

8% του ΕΨΚ που αναλογεί ςτα 
προϊόντα που κατά διλωςθ 

του ενδιαφερόμενου κα 
παραχκοφν ι κα μεταποιθκοφν 

ςτο πρϊτο ζτοσ άςκθςθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ του 

20.000 € 

ΦΟΟΛΟΓΛΚΘ ΑΡΟΚΘΚΘ 
ΚΑΤΟΧOY ΚΑΡΝΛΚΩΝ 

ΡΟΛΟΝΤΩΝ 
 235.000 € 
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ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 

 Ροςοςτό επί  του ςυνολικοφ 

καταβλθκζντοσ ΕΦΚ του  

προθγοφμενου ζτουσ 

Ροςοςτό ΕΦΚ που αναλογεί  

ςτα διακινθκζντα  κατά το 

προθγοφμενο  ζτουσ προϊόντα 

Ελάχιςτο  Πριο Εγγφθςθσ 

ΡΑΑΓΩΓΘ   Ι  ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘ 

ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 

(ΡΛΘΝ ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΩΝ) 
4%  

Ραραγωγόσ ι μεταποιθτισ που 

παραλαμβάνει ζτοιμα προϊόντα 

με ςκοπό τθν εμπορία  παρζχει 

ελάχιςτο όριο εγγφθςθσ 

235.000€ 

 

ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΑ 

 4% Ραραγωγόσ ι μεταποιθτισ που 

παραλαμβάνει ζτοιμα προϊόντα 

με ςκοπό τθν εμπορία  παρζχει 

ελάχιςτο όριο εγγφθςθσ 

235.000€ 

ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 

–ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΑ 

Για επιχ/ςεισ ςε 1
θ
 

λειτουργία 

4% 

επί του ΕΨΚ που αναλογεί 

ςτα προϊόντα που κατά 

διλωςθ του ενδιαφερομζνου 

κα παραχκοφν ι 

μεταποιθκοφν κατά το 1
ο
 ζτοσ 

άςκθςθσ δραςτθριότθτασ 

  

ΚΑΤΟΧΘ 

ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 

(ΡΛΘΝ ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΩΝ) 

4% 

(2% οικονομικι και 2% άλλθσ 

μορφισ) 

 235.000 € 

ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΑ  4% 

(2% οικονομικι και 2% άλλθσ 

μορφισ) 

20.000 € 

ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΑ 

Για επιχ/ςεισ ςε 1
θ
 

λειτουργία 

  235.000 € 

ΒΛΟΚΑΥΣΛΜΑ 

Για επιχ/ςεισ ςε 1
θ
 

λειτουργία 

  20.000 € 

ΡΑΑΓΩΓΘ, ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘ,ΚΑΤΟΧΘ ΡΟΣΚΕΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΡΟΣΚΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΕ 

ΚΩΔΛΚΟ Σ.Ο. 38111100, 

38111190, 38111900, 

38119000 

4%  10.000€ 
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ΜΕΛΩΣΕΛΣ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ ΡΑΑΓΩΓΘΣ -ΜΕΤΑΡΟΛΘΣΘΣ - ΚΑΤΟΧΘΣ  

 

ΑΕΟ (εφόςον αποδεικνφει ότι διακζτει επαρκείσ 

πόρουσ ωσ προσ το ποςό που δεν καλφπτεται από 

τθν παρεχόμενθ εγγφθςθ)  

50% (μείωςθ κατά 50%) 

Εγκεκριμζνοσ Αποκθκευτισ που πλθροί τα 

κριτιρια φερεγγυότθτασ τθσ παρ. 4 του άρκρου 13 

τθσ ΔΕΨΚΨ111601ΕΞ2017/31.08.2017 

 

70% (μείωςθ κατά 30%) 

 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘΣ 
Ωσ εγγφθςθ διακίνθςθσ δφναται να χρθςιμοποιείται θ  εγγφθςθ του Εγκεκριμζνου Αποκθκευτι (Εγγφθςθ Ραραγωγισ – Μεταποίθςθσ – 

Κατοχισ) ι να παρζχεται πάγια (8% επί του ςυνολικά αναλογοφντοσ ΕΨΚ ςε προϊόντα που εξιχκθςαν ι διακινικθκαν υπό κακεςτϊσ 

αναςτολισ ςε άλλα κράτθ – μζλθ τθσ ΕΕ ι ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ κατά το προθγοφμενο ζτοσ) ι μεμονωμζνθ εγγφθςθ διακίνθςθσ  

 

 Α. ΡΑΓΛΑ ΕΓΓΥΘΣΘ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘΣ 

 

  

 ΡΟΣ  

 

 

Ροςοςτό Κάλυψθσ ΕΦΚ προϊόντων μεμονωμζνθσ διακίνθςθσ  

 

Ροςοςτό Κάλυψθσ ςυνολικοφ 

ΕΦΚ εκκρεμϊν διακινιςεων  

(ςε κάκε περίπτωςθ 

διακίνθςθσ) ΑΜΟΔΛΑ ΓΛΑ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΟ 

ΑΡΟΚΘΚΕΥΤΘ ΤΕΛΩΝΕΛΑΚΘ ΑΧΘ 

 ΕΝΔΟΚΟΛΝΟΤΛΚΘ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘ 

ι ΕΞΑΓΩΓΘ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΟΝΘ 

ΥΡΟΒΟΛΘ  e-ΔΕ  

ΔΛΑΚΛΝΘΣΘ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΤΘΣ 

ΧΩΑΣ  

Συνικθσ περίπτωςθ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι 
100% 100% 75% 

ΑΕΟ 

(α. όταν ζχει λάβει μείωςθ και ςτθν 

εγγφθςθ αποκικευςθσ τθν οποία 

χρθςιμοποιεί και ωσ εγγφθςθ 

διακίνθςθσ –  

β.  με ζγκριςθ για ΑΕΟ που 

απαλλάςςεται από εγγφθςθ κατοχισ 

για φορολογικι αποκικθ με διαρκι 

τελωνειακι παρουςία εφόςον  

αποδείξει επάρκεια πόρων για τθν 

κάλυψθ του μθ καλυπτόμενου με 

τθν εγγφθςθ ποςοφ) 

100% 70% 
50%  

 

Εγκεκριμζνοσ Αποκθκευτισ που 

πλθροί τα κριτιρια φερεγγυότθτασ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 13 τθσ 

ΔΕΦΚΦ111601ΕΞ2017/31.08.2017 

 

100% 

 

70% 

 

75% 

ΡΟΣΚΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΕ 

ΚΩΔΛΚΟ Σ.Ο. 38111100, 

38111190, 38111900, 

38119000 

Για επιχ/ςεισ ςε 1
θ
 

λειτουργία 

4% 

επί του ΕΨΚ που αναλογεί 

ςτα προϊόντα που κατά 

διλωςθ του ενδιαφερομζνου 

κα παραχκοφν ι 

μεταποιθκοφν, διακινθκοφν 

υπό κακεςτϊσ αναςτολισ ι 

εξαχκοφν και προορίηονται να 

διατεκοφν ι 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ καφςιμα 

κζρμανςθσ ι κίνθςθσ 

 10.000€ 
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Β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΘ ΕΓΓΥΘΣΘ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘΣ  

 

ΡΟΣ 

 

Ροςοςτό Κάλυψθσ ΕΦΚ προϊόντων μεμονωμζνθσ διακίνθςθσ  

ΤΕΛΩΝΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΟΛΟΓΛΚΘΣ 

ΑΡΟΚΘΚΘΣ 

Α. ΕΝΔΟΚΟΛΝΟΤΛΚΘ ΔΛΑΚΛΝΘΣΘ ι ΕΞΑΓΩΓΘ ΜΕ 

ΤΑΥΤΟΧΟΝΘ ΥΡΟΒΟΛΘ  e-ΔΕ 

Β. ΔΛΑΚΛΝΘΣΘ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΤΘΣ ΧΩΑΣ  

 

Συνικθσ περίπτωςθ εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι 

 

100% 

 

100% 

 

ΑΕΟ 
100% 70% 

Εγκεκριμζνοσ Αποκθκευτισ που 

πλθροί τα κριτιρια φερεγγυότθτασ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 13 τθσ 

ΔΕΦΚΦ111601ΕΞ2017/31.08.2017 

 

100% 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΖ4Ψ46ΜΠ3Ζ-Υ99




