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Σχετ. : α) Η αρ.πρωτ. ΔΤΔ Α 1055689/7-4-2016 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού
Κώδικα (UCC)»

β)  Η  αρ.πρωτ. ΔΤΔ Δ 1068393ΕΞ2016/28-4-2016  ΕΔΥΟ  «Εγγύηση  για  ενδεχόμενη  ή  υπάρχουσα
τελωνειακή οφειλή από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και, ενδεχομένως, άλλες τελωνειακές
επιβαρύνσεις – Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας»

γ) Η αρ.πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (ΦΕΚ 968/Β/22-3-2017) Απόφαση του Διοικητή
της ΑΑΔΕ, ‘’Οργανισμός Α.Α.Δ.Ε.’’.          

Σε συνέχεια των  ανωτέρω α) και β) σχετικών,   παρέχονται  οδηγίες όσον αφορά:

τη διαδικασία έκδοσης έντυπης άδειας  συνολικής εγγύησης για 

    τα  τελωνειακά καθεστώτα (πλην διαμετακόμισης), 

    την προσωρινή εναπόθεση,  

    άλλη διαδικασία  [ενότητα Ι] και

τη  διαδικασία  χρήσης  των  αδειών  αυτών [ενότητα  ΙΙ],  για  την  εφαρμογή  τους,  κατά  λόγο

αρμοδιότητας,  από τις  τελωνειακές αρχές και τους οικονομικούς φορείς, με βάση τις διατάξεις: 

 -του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Καν.952/2013 ΕνΤΚ/  UCC  

-των εκτελεστικών διατάξεων ΙΑ Καν.2447/15,   

-των κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεων  DA Καν.2446/15,  καθώς και 

-το υφιστάμενο σχέδιο κατευθυντήριων οδηγιών της Ε. Επιτροπής.

Ι.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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1. Σκοπός  σύστασης  συνολικής  εγγύησης  και  έκδοσης  άδειας   συνολικής
εγγύησης

Ο σκοπός της σύστασης συνολικής εγγύησης είναι σύμφωνα με το άρθρο 89.5 του ΕνΤΚ η
κάλυψη του ποσού του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή που
αφορά δύο ή περισσότερες πράξεις, διασαφήσεις  ή τελωνειακά καθεστώτα. 

Ωστόσο, ανάλογα με την γεωγραφική χρησιμοποίηση (ισχύ) της συνολικής εγγύησης, 

 όταν η συνολική εγγύηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα του ενός Κ-Μ της
Ε. Ένωσης από εκείνο στο οποίο απαιτείται και  συστήνεται, ισχύει  σε περισσότερα
του ενός Κ-Μ, και καλύπτει όχι μόνο το ποσό  του  εισαγωγικού δασμού, αλλά και τις
λοιπές (φορολογικές και  άλλες)  επιβαρύνσεις  που συνδέονται  με την εισαγωγή των
εμπορευμάτων, 

 όταν η συνολική εγγύηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός του Κ-Μ της Ε. Ένωσης
στο  οποίο  απαιτείται  και   συστήνεται,  ισχύει  μόνο στο  Κ-Μ  αυτό  και  καλύπτει
τουλάχιστον το ποσό του εισαγωγικού δασμού. Εφόσον προβλέπεται σχετικά από την
εθνική  νομοθεσία  του  εν  λόγω  Κ-Μ,  η  συνολική  εγγύηση  καλύπτει  και  τις  λοιπές
(φορολογικές  και  άλλες)  επιβαρύνσεις  που  συνδέονται  με  την  εισαγωγή  ή  την
προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων.  

[άρθρο 89, παράγραφοι 5 και 2 του ΕνΤΚ].  

Η  άδεια   συνολικής  εγγύησης  χορηγείται, κατά  γενικό  κανόνα, στα  πλαίσια
χορήγησης  άλλης  άδειας  (π.χ.  άδεια  λειτουργίας  εγκαταστάσεων  προσωρινής
εναπόθεσης,  ή  άδεια  χρήσης  ειδικού  καθεστώτος,  ή  άδεια  χρήσης  απλουστευμένων
διαδικασιών τελωνισμού), όταν ζητείται ή όταν απαιτείται, για την χρησιμοποίηση της
άδειας αυτής. 

Ως  εκ  τούτου,  η  παροχή  συνολικής  εγγύησης  και  η  έκδοση  της  άδειας  συνολικής
εγγύησης  (θέση αυτής σε ισχύ) πρέπει,  σε κάθε περίπτωση, να πραγματοποιείται  πριν
την  έκδοση  και  θέση  σε εφαρμογή  (πριν την  έναρξη  ισχύος) της  άδειας,  για  τη
χρησιμοποίηση της οποίας ζητείται ή απαιτείται η παροχή συνολικής εγγύησης.

2.  Οικονομικοί Φορείς που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για άδεια χρήσης 
συνολικής εγγύησης : 

 Φυσικά – Νομικά πρόσωπα. 

 Τελωνειακοί  αντιπρόσωποι  αυτών  (άμεσοι–έμμεσοι  τελωνειακοί
αντιπρόσωποι) και παροχή της συνολικής εγγύησης.

          Α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας συνολικής εγγύησης έχει
οποιοδήποτε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  το  οποίο  είναι  ή  ενδέχεται  να  καταστεί
οφειλέτης και είναι υπόχρεο προς παροχή εγγύησης, εφόσον πληροί   τις  προϋποθέσεις
και τα κριτήρια που προσδιορίζονται .από τις ενωσιακές (άρθρο 95 του ΕνΤΚ) και εθνικές
διατάξεις. 

Στην  περίπτωση  που  τα  ανωτέρω  πρόσωπα  δραστηριοποιούνται  μέσω  τελωνειακών
αντιπροσώπων, αυτοί, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 89.3.δεύτερο εδάφιο
του ΕνΤΚ μπορούν, εφόσον τους επιτραπεί από τις τελωνειακές αρχές που απαιτούν την
παροχή εγγύησης, να  παρέχουν την συνολική εγγύηση για τους δασμούς και τις λοιπές
επιβαρύνσεις, αντί των προσώπων από τα οποία αυτή απαιτείται. 
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Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι (ως  τρίτα πρόσωπα κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης)
δεν  θεωρούνται  ως  οφειλέτες  ή  ενδεχόμενοι  να  καταστούν  οφειλέτες,  αλλά  πρέπει  να
θεωρούνται  ως  τα  πρόσωπα  τα  οποία  αναλαμβάνουν  την  οικονομική  υποχρέωση  να
καταβάλλουν το ποσό των εισαγωγικών δασμών και των λοιπών -εφόσον προβλέπεται-
επιβαρύνσεων,  για  λογαριασμό  των  οφειλετών,  ή  των  ενδεχόμενων  να  καταστούν
οφειλέτες, (και αιτούντων ή ήδη κατόχων  άδειας  συνολικής εγγύησης). 

Ο εγγυητικός τίτλος που παρέχεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή πρέπει να αναφέρει ως
πρόσωπο το οποίο παρέχει την συνολική εγγύηση τον τελωνειακό αντιπρόσωπο, πέραν
των τελωνειακά αντιπροσωπευόμενων προσώπων και υπόχρεων έναντι των τελωνειακών
αρχών για την καταβολή της τελωνειακής οφειλής. 

      Β. Επιπλέον,  δύναται  να λάβουν άδεια συνολικής εγγύησης  και οι  τελωνειακοί
αντιπρόσωποι  των  ανωτέρω  προσώπων,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  για  λογαριασμό  των
πελατών τους άδεια χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών για τη θέση εμπορευμάτων σε
ελεύθερη κυκλοφορία ή ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση,  εφόσον τους επιτραπεί από
τις τελωνειακές αρχές που απαιτούν την παροχή εγγύησης, να παρέχουν την συνολική
εγγύηση για τους δασμούς και τις λοιπές επιβαρύνσεις, στα πλαίσια των εν λόγω αδειών,
αντί  των  προσώπων  από  τα  οποία  απαιτείται,  δηλαδή  των  αντιπροσωπευόμενων
προσώπων.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται  σχετικό αίτημα των τελωνειακών αντιπρόσωπων προς
την αρμόδια τελωνειακή αρχή, με το οποίο αιτούνται να τους επιτραπεί να παρέχουν την
συνολική  εγγύηση  (να  λάβουν  άδεια  συνολικής  εγγύησης  στο  όνομά  τους  )  για  τους
δασμούς  και  τις  λοιπές  επιβαρύνσεις,  αντί  των  προσώπων  από  τα  οποία  απαιτείται,
δηλαδή των αντιπροσωπευόμενων προσώπων, με το οποίο συνυποβάλλεται κατάλογος
με  τα  ονόματα  και  τα  στοιχεία  των  εν  λόγω  προσώπων  (καθώς  και  το  είδος  της
τελωνειακής αντιπροσώπευσης για καθένα εξ’ αυτών).

 Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι δεν θεωρούνται ως οφειλέτες, ή ενδεχόμενοι να καταστούν
οφειλέτες,  εντός του πλαισίου των συγκεκριμένων τελωνειακών/νομικών διατάξεων που
αφορούν  την  τελωνειακή  οφειλή,  αλλά  πρέπει  να  θεωρούνται  ως  πρόσωπα  τα  οποία
αναλαμβάνουν  την  οικονομική  υποχρέωση  να  καταβάλλουν  το  ποσό των  εισαγωγικών
δασμών  και  των  λοιπών  -εφόσον  προβλέπεται-  επιβαρύνσεων,  για  λογαριασμό  των
οφειλετών,  ή  των  ενδεχόμενων  να  καταστούν  οφειλέτες.  Στην  περίπτωση  αυτή  οι
τελωνειακοί  αντιπρόσωποι  είναι  εις  ολόκληρον  υπόχρεοι  μετά  του  οφειλέτη  έναντι  του
Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12του Ν.718/77 (ΦΕΚ 304/Α/77) ‘’περί
εκτελωνιστών’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο εγγυητικός τίτλος που παρέχεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή πρέπει να αναφέρει ως
πρόσωπο το οποίο παρέχει την συνολική εγγύηση τον τελωνειακό αντιπρόσωπο [πέραν
των  τελωνειακά  αντιπροσωπευόμενων  προσώπων  και  υπόχρεων,  (ως  οφειλετών  ή
ενδεχόμενων να καταστούν οφειλέτες), έναντι των τελωνειακών αρχών για την καταβολή
της τελωνειακής οφειλής]. 

3. Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

Αρμόδιες τελωνειακές αρχές για 

--την υποβολή, παραλαβή και εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας συνολικής
εγγύησης 
--την έκδοση της άδειας και
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--τη διαχείριση (επανεξέταση, αναστολή, τροποποίηση, ανάκληση) της εκδοθείσας άδειας
συνολικής εγγύησης στην Ελλάδα,
είναι οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και τα Τελωνεία
Πατρών, Βόλου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Ρόδου, Σύρου, και Μυτιλήνης, στη
χωρική αρμοδιότητα των οποίων  

 βρίσκεται η έδρα του αιτούντος, 
ή 

 τηρούνται  ή είναι  διαθέσιμες  οι  κύριες λογιστικές καταχωρίσεις του αιτούντος για
τελωνειακούς σκοπούς, και όπου πρόκειται να διεξαχθεί τουλάχιστον ένα μέρος των
δραστηριοτήτων που καλύπτει η άδεια συνολικής εγγύησης. 

Οι ανωτέρω  τελωνειακές αρχές λειτουργούν ως τελωνεία εγγύησης, κατά την έννοια του
άρθρου 151.1 των ΙΑ, δηλαδή ως τελωνειακές αρχές στις οποίες παρέχεται η συνολική
εγγύηση. 

4. Διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας συνολικής  εγγύησης 
(άρθρα 89.5 και 95 του ΕνΤΚ).

4.1 Υπόδειγμα αίτησης 

Η αίτηση για τη έκδοση άδειας συνολικής εγγύησης συμπληρώνεται από τον αιτούντα επί
του υποδείγματος που παρατίθεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.1 της παρούσας, σύμφωνα με τις
επεξηγηματικές σημειώσεις συμπλήρωσης αυτής που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο
υπόδειγμα.

Κάθε τροποποίηση (διόρθωση στοιχείων)  γίνεται με αίτημα του αιτούντος και θεωρείται
από την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας. 

Στο portal (εξωτερικοί χρήστες ICISNET) θα είναι αναρτημένο το υπόδειγμα της αίτησης σε
μορφή αρχείου pdf και word (το δεύτερο για συμπλήρωση από τον αιτούντα). 

4.2    Δικαιολογητικά 

Με την κατάθεση της αίτησης για την χορήγηση άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης,  ο
αιτών υποβάλλει  συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά -πιστοποιητικά και έγγραφα- που
απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησής του και έκδοσης της άδειας , που παρατίθενται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 2

4.3Αποδοχή / Μη αποδοχή της  αίτησης

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή μετά την παραλαβή της αίτησης προβαίνει στην αποδοχή ή
μη αυτής λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις :

-ΕνΤΚ : άρθρα 22.2.πρώτο και δεύτερο εδάφιο, 27.1, 

-DA : άρθρα 10 (περίπτωση α), 11.1 (προϋποθέσεις α έως δ)

-ΙΑ : 12 (παράγραφοι 1, 2 και 3)
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5. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας συνολικής εγγύησης

Οι  προϋποθέσεις,  που πρέπει να πληρούνται για την χορήγηση της άδειας συνολικής
εγγύησης, αναφέρονται στο άρθρο 95.1 αυτού και είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:

1. Εγκατάσταση στο τελωνειακό έδαφος
της Ένωσης 

άρθρα 5, σημεία 31 και 32 και 95.1.α του
UCC

2. Ιστορικό συμμόρφωσης άρθρα 39.α και 95.1.β του UCC

3. Τακτική  χρήση  των  σχετικών
τελωνειακών καθεστώτων  ή 

Άδεια  λειτουργίας  εγκαταστάσεων
προσωρινής εναπόθεσης    ή

Κριτήριο  επάρκειας  ή
επαγγελματικών  προσόντων  που
σχετίζεται  άμεσα  με  την  ασκούμενη
δραστηριότητα

άρθρο 95.1.γ του UCC

άρθρο 95.1.γ του UCC

άρθρα 39.δ και 95.1.γ του UCC

5.1Εγκατάσταση στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 95.1.α) του ΕνΤΚ, τα πρόσωπα που δικαιούνται άδειας συνολικής
εγγύησης θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 

Όσον αφορά την έννοια της εγκατάστασης στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (άρθρο 5,
σημεία 31 και 32 του ΕνΤΚ) διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

 εφόσον  πρόκειται  για  φυσικό  πρόσωπο:  κάθε  πρόσωπο  που  έχει  τη  συνήθη
κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, θεωρείται ότι είναι εγκαταστημένο
στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης,

 εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο: κάθε πρόσωπο που έχει στο τελωνειακό
έδαφος της Ένωσης την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή μόνιμη
επιχειρηματική  εγκατάσταση,  θεωρείται  ότι  είναι  εγκαταστημένο  στο  τελωνειακό
έδαφος της Ένωσης.

Με την επιφύλαξη των φορολογικών διατάξεων:

 Στις  περιπτώσεις  που  οικονομικοί  φορείς  είναι  εγκατεστημένοι  σε  άλλο  Κ-Μ και
αιτούνται  την  έκδοση  άδειας  στη  χώρα  μας,  απαιτείται  να  δηλώσουν  επί  της
αίτησής τους τον ΑΦΜ  που έχει χορηγηθεί στη χώρα μας μέσω της ΠΟΛ.1113/2013
ΑΥΟ  ή  μέσω  ορισμού  φορολογικού  αντιπροσώπου,  καθώς  και  τον  ΑΦΜ  που
διαθέτει στο Κ-Μ εγκατάστασής του.

 Στις  περιπτώσεις  που  οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  είναι   εγκατεστημένοι  στο
τελωνειακό  έδαφος  της  Ένωσης,  μπορούν  να  υποβάλλουν  αιτήσεις  μόνο  μέσω
έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου. Για σκοπούς εφαρμογής νομοθεσίας ΦΠΑ,
στην περίπτωση μη εγκατεστημένων στην Ε.Ε προσώπων απαιτείται υποχρεωτικά
ο  ορισμός   φορολογικού  αντιπροσώπου  (άρθρο  36  του  ν.2859/2000  «Κώδικας
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ΦΠΑ»)  ο  οποίος   καθίσταται  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον υπεύθυνος  για  την
καταβολή του φόρου βάσει των διατάξεων των άρθρων 55 παρ. α, 36 παρ. 7 και 35
παρ.1γ του Κώδικα ΦΠΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΠΟΛ
1281/1993 ΑΥΟ.

Έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος και φορολογικός αντιπρόσωπος δύναται να ορίζεται
το  ίδιο  πρόσωπο,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  είναι  εγκατεστημένο  στη  χώρα  μας  και
αναλαμβάνει  τις  ευθύνες  που  απορρέουν από τις  διατάξεις  της  ενωσιακής  και  εθνικής
τελωνειακής νομοθεσίας και νομοθεσίας ΦΠΑ.

Διευκρινίζεται  ότι   σε  περίπτωση  προσθήκης  ή  αφαίρεσης  αντιπροσωπευόμενου
προσώπου, η άδεια συνολικής εγγύησης τροποποιείται  κατάλληλα, ύστερα από σχετική
αίτηση για τροποποίηση της.  

5.2 Ιστορικό συμμόρφωσης – (άρθρο 39.α του ΕνΤΚ).

«Απουσία  ιστορικού  σοβαρής  παράβασης  ή  επανειλημμένων  παραβάσεων  της
τελωνειακής νομοθεσίας και  των   φορολογικών  κανόνων,  συμπεριλαμβανομένης της
απουσίας  ιστορικού  σοβαρών  ποινικών  αδικημάτων  σχετιζόμενων  με  την   οικονομική
δραστηριότητα του αιτούντος»

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή θα ελέγχει το ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές και
φορολογικές απαιτήσεις και ειδικότερα την μη ύπαρξη ιστορικού σοβαρής παράβασης ή
επανειλημμένων  παραβάσεων  της  τελωνειακής  και  φορολογικής  νομοθεσίας,
συμπεριλαμβανομένης  της  απουσίας  ιστορικού  σοβαρών  ποινικών  αδικημάτων
σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα των προσώπων που αιτούνται της άδειας
συνολικής  εγγύησης,  λαμβάνοντας  υπόψη τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  24  των  ΙΑ,  σε
συνεργασία  πάντα  με  τα  εμπλεκόμενα  τελωνεία  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  που
διατυπώνονται στο εν λόγω άρθρο, καθώς και τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί στα
πλαίσια χορήγησης της ιδιότητας του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα. 

5.3Εκπλήρωση τουλάχιστον ενός εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων

 τακτική  χρήση των σχετικών καλυπτόμενων τελωνειακών καθεστώτων και
διαδικασιών, ή 

 εκμετάλλευση εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης,  ή  

 πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται
άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα (κριτήριο επάρκειας).

Η τακτική χρήση των σχετικών καλυπτόμενων τελωνειακών καθεστώτων και διαδικασιών
υποδεικνύει ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται υπαγωγή εμπορευμάτων σε καλυπτόμενο
από τη συνολική εγγύηση τελωνειακό καθεστώς σε μια υψηλή συχνότητα σε δεδομένο
χρονικό διάστημα. 
Η  τακτική  χρησιμοποίηση  των  σχετικών  καλυπτόμενων  τελωνειακών  καθεστώτων  και
διαδικασιών πρέπει να εξετάζεται σε ένα χρονικό ορίζοντα   δώδεκα μηνών στο παρελθόν
αλλά και στο μέλλον, με την εκτίμηση του όγκου των σχεδιαζόμενων-μελλοντικών πράξεων
από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο προς παροχή εγγύησης (άρθρο 155.4 ΙΑ).
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Η  εκμετάλλευση  εγκαταστάσεων  προσωρινής  εναπόθεσης από  τρίτα  προς  την
τελωνειακή αρχή πρόσωπα απαιτεί την άδεια των τελωνειακών αρχών, η οποία χορηγείται
με την προϋπόθεση  παροχής εκ μέρους τους εγγύησης (άρθρο 148.2.γ του ΕνΤΚ). 

Για την  προσωρινή εναπόθεση σε τέτοιες εγκαταστάσεις προϋπόθεση είναι  η χορήγηση
άδειας συνολικής εγγύησης για τις ενδεχόμενες να γεννηθούν τελωνειακές οφειλές, κατά τη
διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων στη συγκεκριμένη κατάσταση, όποια και να είναι
αυτή (από μια έως ενενήντα ημέρες, χρονικό διάστημα που είναι και το μέγιστο επιτρεπτό
για προσωρινή εναπόθεση). 

Το κριτήριο της επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζεται άμεσα με
την ασκούμενη δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 27 των ΙΑ,  πρέπει να
πληρούται  είτε  από  τον  αιτούντα,  είτε  από  τον  υπάλληλο  του  αιτούντος  που  είναι
υπεύθυνος για τελωνειακά θέματα, είτε από τρίτο συμβαλλόμενο πρόσωπο, το οποίο είναι
υπεύθυνο για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντος, αρκεί αυτό να αποδεικνύεται από τον
αιτούντα. 

Για την πλήρωση των διαλαμβανομένων στα σημεία  5.2 και 5.3 ανωτέρω  θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και οι ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί στα πλαίσια χορήγησης της
ιδιότητας του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα. [Σχετικές οι  ΕΔΥΟ με αρ.πρωτ. ΔΤΔ Γ
1068454 ΕΞ 2016 / 28-4-2016 ΔΥΟ (ΑΔΑ: 7ΧΟΞΗ-ΔΨ8) και ΔΤΔ Γ 1117691 ΕΞ 2016/4-8-
2016 -κείμενο των Κατευθυντηρίων Οδηγιών ΑΕΟ-].

6. Ποσό αναφοράς 
Το  ποσό της συνολικής εγγύησης (εγγυητικός τίτλος) θα υπολογίζεται επί τη βάση του
ποσού αναφοράς. Το ποσό της συνολικής εγγύησης ισούται  με το ποσό αναφοράς, το
οποίο  θα  υπολογίζεται  και  συμπληρώνεται  από  τον  αιτούντα  επί  της  αίτησης  για  την
έκδοση της άδειας  συνολικής εγγύησης   και  θα καθορίζεται  επί της άδειας  από την
αρμόδια αρχή έκδοσής της.

Το ποσό αναφοράς καθορίζεται με βάση τα πληροφοριακά δεδομένα για τα εμπορεύματα
που τέθηκαν στα τελωνειακά καθεστώτα ή εναποτέθηκαν σε εγκαταστάσεις λειτουργίας
προσωρινής εναπόθεσης :

 κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησης και 
 επί τη βάσει εκτίμησης του όγκου των επικείμενων πράξεων που προκύπτουν από τα

εμπορικά  έγγραφα  και  άλλα  στοιχεία  του  αιτούντος  την  άδεια  χρήσης  συνολικής
εγγύησης, για το επόμενο της αίτησης δωδεκάμηνο.

Εφόσον υφίσταται αμφιβολία για την ακρίβεια των μελλοντικών εκτιμήσεων, τα υφιστάμενα
δεδομένα του παρελθόντος θα πρέπει να αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για τον
υπολογισμό και τον προσδιορισμό του ποσού αναφοράς από τον αιτούντα την άδεια, αλλά
και τον τελικό καθορισμό του ύψους του ποσού της συνολικής εγγύησης από την αρμόδια
τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας.

Η  καλή συνεργασία μεταξύ του αιτούντος την άδεια συνολικής εγγύησης και  της
αρμόδιας τελωνειακής αρχής έκδοσης αυτής είναι  ιδιαιτέρως σημαντική  για τον
υπολογισμό,  προσδιορισμό και  τον τελικό καθορισμό του ποσού  αναφοράς και
κατ΄  επέκταση  του  ύψους  του  ποσού  της  συνολικής  εγγύησης  που  πρέπει  να
παρασχεθεί  από  τον  πρώτο.  Όταν  το  ποσό  αναφοράς  που  καθορίζεται  στην  άδεια
συνολικής εγγύησης είναι διαφορετικό από εκείνο που αποτυπώνεται στην αίτηση, αυτό θα
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πρέπει, σε κάθε  περίπτωση, να δικαιολογείται δεόντως από την αρμόδια τελωνειακή αρχή
έκδοσης της άδειας.

Υπολογισμός του ποσού αναφοράς συνολικής εγγύησης

6.1Γεννηθείσες τελωνειακές οφειλές 
       Τελωνειακά Καθεστώτα:

 ελεύθερης κυκλοφορίας ή ελεύθερης κυκλοφορίας και ανάλωσης, 

 ειδικού  προορισμού  (για  το  τμήμα  της  τελωνειακής  οφειλής  που  δεν
απαλλάσσεται),

 προσωρινής  εισαγωγής  (για  το  τμήμα  της  τελωνειακής  οφειλής  που  δεν
απαλλάσσεται), 

στα πλαίσια των απλουστευμένων διαδικασιών

Όταν  απαιτείται  συνολική  εγγύηση για  εισαγωγικούς  δασμούς  και  λοιπές  επιβαρύνσεις
που έχουν γεννηθεί, το ποσό των οποίων δεν μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα κατά
το  χρόνο  που  απαιτείται  η  εγγύηση,  αυτό  αντιστοιχεί  στο  ποσό  των  πληρωτέων
εισαγωγικών δασμών και των λοιπών επιβαρύνσεων. 

Ελεύθερη κυκλοφορία, ελεύθερη κυκλοφορία & ανάλωση – 

Απλουστευμένες διαδικασίες επί τη βάση σχετικής άδειας. 

Το ποσό αναφοράς καθορίζεται επί τη βάση πληροφοριακών δεδομένων για τη θέση σε
ελεύθερη  κυκλοφορία  (ή  ελεύθερη  κυκλοφορία  και  ανάλωση)  εμπορευμάτων  των
προηγούμενων δώδεκα μηνών πριν την υποβολή της αίτησης, όπως αυτά προκύπτουν
από τις συμπληρωματικές/ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις που υποβλήθηκαν στο χρονικό
αυτό διάστημα και υπολογίζεται ως το άθροισμα:

 Των  δασμολογικών  και  λοιπών  επιβαρύνσεων  του  μήνα  που  παρουσιάζει  το
υψηλότερο ποσό εντός του προηγούμενου δωδεκαμήνου (μήνας αναφοράς), και 

 Των δασμολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων του επόμενου αυτού μηνός, οι οποίες
αναλογούν στα εμπορεύματα που τέθηκαν στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς έως
και την 16η ημέρα αυτού, αλλά βεβαιώθηκαν με τις συμπληρωματικές/ανακεφαλαιωτικές
διασαφήσεις  και  καταβλήθηκαν τον επόμενο αυτού μήνα (δηλ.  τον μεθεπόμενο του
μήνα αναφοράς).

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.3 περιλαμβάνεται σχετικό παράδειγμα.

Με την ίδια μεθοδολογία δύναται να καθορίζεται το ποσό αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη
τον  εκτιμώμενο όγκο των εμπορευμάτων που θα τεθούν στο  τελωνειακό καθεστώς  το
επόμενο δωδεκάμηνο της αίτησης,  μετά από εξέταση και αξιολόγηση προσκομιζόμενων
πληροφοριακών δεδομένων του αιτούντος, τα οποία συνηγορούν στην εκτίμηση αυτή. Τα
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προσκομιζόμενα πληροφοριακά δεδομένα πρέπει να αφορούν τα ποσά των δασμολογικών
και λοιπών επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τις επικείμενες πράξεις τελωνισμού, όπως
προκύπτουν από τα εμπορικά έγγραφα και άλλα στοιχεία του αιτούντος.  

6.2 Ενδεχόμενες να γεννηθούν τελωνειακές οφειλές  

Ειδικά Καθεστώτα & Προσωρινή Εναπόθεση. 

Όταν απαιτείται συνολική εγγύηση για εισαγωγικούς δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις, το
ποσό των οποίων  μεταβάλλεται διαχρονικά,  το ποσό αναφοράς αντιστοιχεί  στο ποσό
των  επιβαρύνσεων  που  ενδέχεται  να  καταστούν  πληρωτέες σε  σχέση  με  κάθε
τελωνειακή διασάφηση ή διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης για την οποία παρέχεται η
εγγύηση,  κατά το  διάστημα μεταξύ  της  υπαγωγής των εμπορευμάτων στο οικείο
τελωνειακό  καθεστώς ή  σε  προσωρινή  εναπόθεση και  του  χρόνου  εκκαθάρισης
αυτού  ή  λήξης  της  επιτήρησης  των  εμπορευμάτων  ειδικού  προορισμού  ή  της
προσωρινής εναπόθεσης.   (δηλ. κατά το χρόνο που τα καλυπτόμενα από τη συνολική
εγγύηση  εμπορεύματα  βρίσκονται  εντός του  ειδικού  καθεστώτος  ή  της  προσωρινής
εναπόθεσης). 

 (άρθρο 155.3.1ο  εδάφιο,  β, των ΙA).

Ο  οικονομικός  φορέας,  εφόσον  η  συνολική  εγγύηση  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τη  θέση
εμπορευμάτων  σε  ειδικό  καθεστώς  ή  σε  προσωρινή  εναπόθεση,  πρέπει  να  παρέχει
πληροφορίες  σχετικά  με  τη  μέση χρονική  περίοδο μεταξύ  της  υπαγωγής  των
εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς (ή σε προσωρινή εναπόθεση) και την εκκαθάριση του
ειδικού καθεστώτος  (ή λήξης της  προσωρινής  εναπόθεσης),  σχετικά με  την πρόσφατη
περίοδο 12 μηνών.

Σε περίπτωση απουσίας ιστορικών δεδομένων ή μη παροχής τους από τον αιτούντα για
τον  προσδιορισμό της  προαναφερόμενης  μέσης χρονικής  περιόδου εκκαθάρισης/λήξης
επιτήρησης του ειδικού καθεστώτος/προσωρινής εναπόθεσης, ο αιτών πρέπει να παρέχει
μια  όσο  το  δυνατόν  ακριβέστερη  εκτίμηση  της  μέσης  χρονικής  περιόδου
εκκαθάρισης/λήξης  επιτήρησης,  η  οποία  να  βασίζεται  στα  εμπορικά  έγγραφα και  τους
λογαριασμούς του. 

Σε  διαφορετική  περίπτωση ο  προσδιορισμός  αυτός  θα  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη το
σύνολο  της  περιόδου  μέχρι  την  θέση  των  εμπορευμάτων  σε  επόμενο  τελωνειακό
καθεστώς  έχοντας  υπόψη,  για  το  συγκεκριμένο  ειδικό  τελωνειακό  καθεστώς  ή  την
προσωρινή εναπόθεση, τη μέγιστη χρονική περίοδο που δύναται να γίνει αυτό. 

Για τον υπολογισμό του ποσού  αναφοράς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  το ποσό των
δασμολογικών, φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που υπολογίζονται με βάση τους
υψηλότερους συντελεστές  που  ισχύουν  και  επιβάλλονται  στη  χώρα  μας  για  το
είδος/είδη  των  τελωνιζόμενων  εμπορευμάτων και     όχι αυτό  των  πραγματικά
βεβαιωθέντων προς είσπραξη, (εφόσον αυτά τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία), καθόσον
στα  εμπορεύματα  αυτά  ενδέχεται  να  εφαρμόζεται,  για  οποιοδήποτε  λόγο,  ευνοϊκή
δασμολογική ή φορολογική μεταχείριση. (άρθρο 155,3,2ο εδάφιο ΙΑ).
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Επιπλέον,  η  επιβολή  μέτρων  εμπορικής  πολιτικής  κατά  την  εισαγωγή  (π.χ.  δασμοί
αντιντάμπιγκ) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού αναφοράς.

Ωστόσο,  όταν  δεν  είναι  δυνατός  ο  προσδιορισμός  επακριβώς  του  είδους  των
εμπορευμάτων  ο  υπολογισμός  του  ποσού  αναφοράς  πρέπει  να  γίνεται  με  βάση  τους
υψηλότερους δασμολογικούς συντελεστές των εισαγωγικών δασμών  που εφαρμόζονται
στα εμπορεύματα του ίδιου  τύπου και  με  βάση τους  υψηλότερους  συντελεστές  των
άλλων επιβαρύνσεων που απαιτούνται σε σχέση με την εισαγωγή εμπορευμάτων του ιδίου
τύπου  που  ισχύουν  σε  κάθε  Κ-Μ.   Ως  εμπορεύματα   ίδιου  τύπου  νοούνται   τα
εμπορεύματα  τα  οποία,  αν  και  όχι  όμοια  από  κάθε  άποψη,  παρουσιάζουν  παρόμοια
χαρακτηριστικά  με  τα  εμπορεύματα  για  τα  οποία  η  εγγύηση πρέπει  να  παρέχεται.   Η
αναφορά σε  προϊόντα  του  ίδιου  τύπου  θα πρέπει  να  διευκολύνει  τον  υπολογισμό του
ποσού  αναφοράς,  εφόσον,  λόγω  της  έλλειψης  πληροφοριών,  η  ορθή  κατάταξη  των
προϊόντων υπό το δασμολόγιο δεν είναι δυνατή. 

Εξάλλου πληροφορίες σχετικά με το ανώτατο ποσό των δασμών και άλλων επιβαρύνσεων
που ισχύουν σε κάθε πράξη τελωνισμού, που πραγματοποιήθηκε τους  περασμένους 12
μήνες ή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί  εντός του επόμενου δωδεκαμήνου, πρέπει να
παρέχονται  από  το  πρόσωπο  που  πρέπει  να  παρέχει  την  εγγύηση,  στα  πλαίσια
υπολογισμού του ποσού αναφοράς. Τα εν λόγω εμπορεύματα πρέπει να κατατάσσονται
βάσει του δασμολογίου. 

 Όταν απαιτείται να παρασχεθεί συνολική εγγύηση για εισαγωγικούς δασμούς και λοιπές
επιβαρύνσεις, το ποσό των οποίων δεν μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα κατά το χρόνο
που απαιτείται η εγγύηση ή το οποίο μεταβάλλεται διαχρονικά, και  η αρμόδια τελωνειακή
αρχή δεν έχει στη διάθεσή της τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να καθοριστεί το
ποσό αναφοράς,  το ποσό αυτό ορίζεται στα  10.000 ευρώ για κάθε διασάφηση. (άρθρο
155,3,3ο εδάφιο ΙΑ)

Κατά τον αρχικό (κυρίως) όσο και το μεταγενέστερο  καθορισμό του ποσού αναφοράς θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, τόσο από τον αιτούντα την άδεια, όσο και από την αρμόδια
τελωνειακή αρχή, ένα περιθώριο ασφαλείας προκειμένου ο επανακαθορισμός αυτού -και
κατ’ επέκταση του ποσού της παρεχόμενης συνολικής εγγύησης- να πραγματοποιείται όσο
το δυνατό λιγότερο συχνά. Για το προσδιορισμό αυτού του περιθωρίου είναι χρήσιμο να
λαμβάνονται  υπόψη  παράγοντες  που  έχουν  να  κάνουν  με  τον  όγκο  των  επικείμενων
εμπορικών δραστηριοτήτων του αιτούντος αλλά και η εποχικότητα αυτών.

Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η  αξία των εμπορευμάτων, τα στοιχεία για
τον  προσδιορισμό  της  οποίας,  θα   πρέπει  να  παρέχονται  από  το  πρόσωπο  που
υποχρεούται να παρέχει τη συνολική εγγύηση και να προκύπτουν μέσω των εμπορικών
εγγράφων και των λογαριασμών του.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα (για παράδειγμα,  ένας
οικονομικός φορέας που έχει αιτηθεί άδεια για ειδικό καθεστώς/προσωρινή εναπόθεση για
πρώτη  φορά),  ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  εκτιμήσει  τη  συνολική  αξία  των
εμπορευμάτων που επιθυμεί να θέσει υπό το συγκεκριμένο ειδικό τελωνειακό καθεστώς /
προσωρινή εναπόθεση σε μια περίοδο 12 μηνών.

Σημείωση:   
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Για  τις  δημόσιες  αποθήκες  τελωνειακής  αποταμίευσης  ή  εγκαταστάσεων  προσωρινής
εναπόθεσης, όπου οι διαχειριστές αυτών είναι υπόχρεοι για την παροχή εγγύησης, όμως
δεν  ταυτίζονται  με  τους  διασαφιστές  και,  επομένως,  δεν  διαθέτουν  τις  απαραίτητες
πληροφορίες  για  τον  υπολογισμό  των  δασμών  και  λοιπών  επιβαρύνσεων  που
αντιστοιχούν στα εμπορεύματα που αποθηκεύονται στους εν λόγω χώρους, είναι δυνατή η
χρήση,  για  τον  υπολογισμό  του  ποσού  αναφοράς,  οποιωνδήποτε  δεδομένων  που
σχετίζονται με άλλες εγκαταστάσεις που λειτουργούν από το ίδιο πρόσωπο, καθώς και τα
εμπορεύματα ιδίου τύπου που αποθηκεύονται σε αυτές. 

Όταν τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να γίνει ο προσδιορισμός του ποσού αναφοράς
δεν είναι διαθέσιμα στις τελωνειακές αρχές, ούτε παρέχονται από τον οικονομικό φορέα με
τη  μορφή  πληροφοριακών  δεδομένων,  το  ποσό  αναφοράς  υπολογίζεται  από  τον
οικονομικό  φορέα  σύμφωνα  με  την  εκτίμηση  του  όγκου  εργασιών  του,  ο  οποίος  και
αξιολογείται από τις τελωνειακές αρχές. 

Με βάση τα ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση, το ποσό αναφοράς  της συνολικής εγγύησης
που  παρέχεται  για   εμπορεύματα  που  βρίσκονται  ή  πρόκειται  να  τεθούν  σε  ειδικό
καθεστώς, ή στην προσωρινή εναπόθεση, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό της
τελωνειακής οφειλής που θα γεννηθεί όταν όλα τα υποκείμενα (και καλυπτόμενα από την
εν  λόγω  συνολική  εγγύηση)  εμπορεύματα,  ενώ  ευρίσκονται  υπό  ειδικά  καθεστώτα  ή
προσωρινή  εναπόθεση,  τεθούν  ταυτόχρονα,  ως  θεωρητικό  ενδεχόμενο,  σε  ελεύθερη
κυκλοφορία και ανάλωση (έννοια του ποσού της τελωνειακής οφειλής που διακυβεύεται
σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή – “  at     stake  ”). 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.4 περιλαμβάνονται ενδεικτικά παραδείγματα  για τον καθορισμό του
ποσού αναφοράς.

7. Προϋποθέσεις  έκδοσης  άδειας   συνολικής  εγγύησης  μειωμένου  ποσού για
τελωνειακές οφειλές από δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν γεννηθεί
(άρθρο 95.3 ΕνΤΚ).

Για τελωνειακές οφειλές από δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις  που έχουν γεννηθεί και
συνδέονται με την υπαγωγή στα ακόλουθα τελωνειακά καθεστώτα  και διαδικασίες: 

 

α) το  καθεστώς  θέσης  σε  ελεύθερη  κυκλοφορία  (ενδεχομένως  και  ανάλωση)  με
τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 166 του ΕνΤΚ, 

β) το  καθεστώς  θέσης  σε  ελεύθερη  κυκλοφορία  (ενδεχομένως  και  ανάλωση)  με
τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 182 του ΕνΤΚ,

γ) το  καθεστώς  θέσης  σε  προσωρινή  εισαγωγή  με  μερική  απαλλαγή  από  τον
εισαγωγικό δασμό (για το τμήμα της τελωνειακής οφειλής που δεν υφίσταται απαλλαγή),

δ) το καθεστώς θέσης σε ειδικό προορισμό (για το τμήμα της τελωνειακής οφειλής που
δεν υφίσταται απαλλαγή), 

ε) άλλου είδους τελωνειακή διαδικασία,
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για τη χορήγηση της άδειας συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού σε σχέση με το
ποσό αναφοράς, πέραν των προϋποθέσεων  που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 5, ο
αιτών την άδεια  πρέπει  να διαθέτει  την ιδιότητα  του  Εγκεκριμένου  Οικονομικού
Φορέα  για  Τελωνειακές  Απλουστεύσεις  (άδεια  ΑΕΟ  C)·  σε  μια  τέτοια  περίπτωση
δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 158.2 των ΙA να εκδοθεί άδεια συνολικής εγγύησης  με
μειωμένο  ποσό  εγγύησης  σε  σχέση  με  το  ποσό  αναφοράς  κατά  70%, (ποσό
συνολικής εγγύησης στο 30% του ποσού αναφοράς).

8. Προϋποθέσεις  έκδοσης  άδειας   συνολικής  εγγύησης  μειωμένου ποσού  ή
απαλλαγής από  την  υποχρέωση  σύστασης  εγγύησης  –  Ενδεχόμενες  να
γεννηθούν τελωνειακές οφειλές από δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις (άρθρο
95.2 ΕνΤΚ).

Για  ενδεχόμενες  να  γεννηθούν  τελωνειακές  οφειλές  από  δασμούς  και  άλλες
επιβαρύνσεις  που  συνδέονται  με  την  υπαγωγή  στα  ακόλουθα  τελωνειακά  καθεστώτα,
καταστάσεις και διαδικασίες: 

(α) προσωρινή εναπόθεση 

(β) το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης 

(γ) το  καθεστώς  της  προσωρινής  εισαγωγής  με  πλήρη  απαλλαγή  από  εισαγωγικούς
δασμούς  (ή  μερική  απαλλαγή,  για  το  τμήμα  της  τελωνειακής  οφειλής  που  υφίσταται
απαλλαγή) 

(δ) το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή 

(ε) το  καθεστώς  του  ειδικού  προορισμού  (για  το  τμήμα  της  τελωνειακής  οφειλής  που
υφίσταται απαλλαγή) 

(στ) άλλου είδους τελωνειακή διαδικασία,

για τη χορήγηση άδειας συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού  σε σχέση με το ποσό
αναφοράς,  ή  απαλλαγής από  την  υποχρέωση  παροχής  εγγύησης   πέραν  των
προϋποθέσεων  που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 5, θα πρέπει να πληρούνται τόσο
τα κριτήρια  που αναφέρονται  στο  άρθρο 39,  στοιχεία β)  και  γ)  του  ΕνΤΚ  όσο και  οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 84 των  DΑ,
ανάλογα με τη μείωση της εγγύησης,  ως ακολούθως: 

8.1Πλήρωση των κριτηρίων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 39
του  ΕνΤΚ.  Κοινά  κριτήρια  για  τη  χορήγηση  άδειας  συνολικής  εγγύησης
μειωμένου ποσού σε σχέση με το ποσό αναφοράς αυτής, ή απαλλαγής από την
υποχρέωση παροχής εγγύησης.

Άρθρο 39.β)

«β) επίδειξη από τον αιτούντα υψηλού επιπέδου ελέγχου των δραστηριοτήτων του και
της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά
περίπτωση,  μεταφορικών  καταχωρίσεων,  το  οποίο  να  επιτρέπει  τη  διεξαγωγή
κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων»
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Το  ως  άνω   κριτήριο  θεωρείται  ότι  πληρούται,  εάν  ικανοποιούνται  ορισμένες
προϋποθέσεις του άρθρου 25.1 των ΙΑ. 

Άρθρο 39.γ)

«γ) οικονομική φερεγγυότητα, η οποία τεκμαίρεται εάν ο αιτών διαθέτει ικανοποιητική
οικονομική  επιφάνεια  που  να  του  επιτρέπει  να  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του,
λαμβανομένων  υπόψη  δεόντως  των  χαρακτηριστικών  του  είδους  της  ασκούμενης
επιχειρηματικής δραστηριότητα». 

Το ως  άνω  κριτήριο  θεωρείται  ότι  πληρούται  όταν ο  αιτών συμμορφώνεται  με  τις
απαιτήσεις του άρθρου 26.1 των ΙΑ. 

8.2Πλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3
του άρθρου 84 των DΑ. 

Μείωση του ύψους της συνολικής εγγύησης και απαλλαγή από την υποχρέωση
σύστασης συνολικής εγγύησης 

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις  για τη μείωση του ποσού της συνολικής εγγύησης ή την
απαλλαγή  από  την  υποχρέωση  παροχής   εγγύησης  καθώς  και  τα  ποσοστά  μείωσης
προβλέπονται  στο  άρθρο  84  των  DA,  σε  συσχέτιση   με  το  άρθρο  158  των  IA,  ως
ακολούθως:

i) για χορήγηση άδειας συνολικής εγγύησης με μειωμένο ποσό εγγύησης σε σχέση με το
ποσό αναφοράς κατά 50%, (ποσό συνολικής εγγύησης στο 50% του ποσού αναφοράς)
πλήρωση  των  προϋποθέσεων  που ορίζονται στο άρθρο 84.1 των DA, (άρθρο 158.1
α) των IA). 

ii) για χορήγηση άδειας συνολικής εγγύησης με μειωμένο ποσό εγγύησης σε σχέση με το
ποσό αναφοράς κατά 70%, (ποσό συνολικής εγγύησης στο 30% του ποσού αναφοράς)
πλήρωση των  προϋποθέσεων  που ορίζονται στο άρθρο 84.2 των DA, (άρθρο 158.1β)
των IA).

iii) για απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εγγύησης  ( ποσό συνολικής εγγύησης
στο 0% του  ποσού αναφοράς)  πλήρωση των  προϋποθέσεων  που  ορίζονται  στο
άρθρο 84.3 των DA, (άρθρο 158.1γ) των IA).  

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.5 παρατίθενται τα σχετικά άρθρα και οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούνται.

Οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 84 των DA,  σχετίζονται με κριτήρια
που πρέπει να πληρούνται για την χορήγηση άδειας ΑΕΟC, χωρίς όμως να απαιτείται από
τον αιτούντα  την άδεια συνολικής εγγύησης να διαθέτει μια τέτοια άδεια. Στην ουσία ο
αιτών την άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης απαιτείται να πληροί : 

 όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 26.1 των ΙΑ [εκπλήρωση κριτηρίου του άρθρου 39 γ)
του ΕνΤΚ].

 ορισμένες προϋποθέσεις του άρθρου 25.1 των ΙΑ [για την εκπλήρωση κριτηρίου του
άρθρου 39 β) του ΕνΤΚ], διαφορετικές κάθε φορά, ανάλογα με το πλεονέκτημα που
αιτείται  [μείωση του ποσού συνολικής εγγύησης στο 50%, ή στο 70%, ή στο 100%
(απαλλαγή) του ποσού αναφοράς].
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Οι προϋποθέσεις εξετάζονται  κατ’ αναλογία με τα κριτήρια που απαιτείται να πληρούνται
για  τη  χορήγηση  άδειας  ΑΕΟ  για  Τελωνειακές  Απλουστεύσεις  (ΑΕΟC),  λαμβάνοντας
υπόψη και τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί στα πλαίσια χορήγησης της ιδιότητας
του Α.Ε.Ο.. 

[Σχετικές οι ΕΔΥΟ με αρ.πρωτ.. ΔΤΔ Γ 1068454 ΕΞ 2016 / 28-4-2016 ΔΥΟ (ΑΔΑ: 7ΧΟΞΗ-
ΔΨ8) και ΔΤΔ Γ 1117691 ΕΞ 2016/4-8-2016 -κείμενο των Κατευθυντηρίων Οδηγιών ΑΕΟ-].

Για την πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 84(1.στ), 84(2.ζ) και 84(3.ιβ) των
DA, πρέπει  να  εξετάζεται  εάν  ο  αιτών την  άδεια  συνολικής  εγγύησης  με  τα
προαναφερόμενα πλεονεκτήματα (μειώσεις σε σχέση με το ποσό αναφοράς)  δύναται να
αποδείξει  ότι  διαθέτει  επαρκείς  οικονομικούς  πόρους  για  να  ανταποκριθεί  στις
υποχρεώσεις του, σχετικά με το τμήμα του ποσού αναφοράς που δεν θα καλύπτεται από
την εγγύηση, επί τη βάσει πληροφοριακών δεδομένων από πρόσφατους ισολογισμούς και
άλλες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του αιτούντος, από τα οποία θα προκύπτει ότι το
ποσό  των  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  και  προκαταβολών  (εμπορικές  απαιτήσεις,
δουλευμένα  έσοδα  περιόδου,  λοιπές  απαιτήσεις,  λοιπά  χρηματοοικονομικά  στοιχεία,
προπληρωμένα  έξοδα,  ταμειακά  διαθέσιμα  και  ισοδύναμα)   υπερβαίνει  το  τμήμα  του
ποσού αναφοράς που δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση.

Με βάση τα προαναφερόμενα, εφόσον ο αιτών την άδεια συνολικής εγγύησης είναι ήδη
κάτοχος άδειας ΑΕΟC δύναται,  με την    πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 84(1.στ),
84(2.ζ) και 84(3.ιβ) των   DA, να τύχει μείωσης συνολικής εγγύησης σε σχέση με το ποσό
αναφοράς αυτής ή και απαλλαγής από την υποχρέωση παροχής συνολικής εγγύησης.

Παράδειγμα  προσδιορισμού  συνολικής  εγγύησης  με  μειωμένο  ποσό  παρατίθεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.6

8.3 Αίτηση για άδεια συνολικής εγγύησης και ειδικό καθεστώς  Ενωσιακής/Κοινής
Διαμετακόμισης

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες 

 Προϋποθέσεις  χορήγησης  άδειας  συνολικής  εγγύησης  του  σημείου  5  της
ενότητας Ι της παρούσης, 

 Προϋποθέσεις  έκδοσης  άδειας  συνολικής  εγγύησης  μειωμένου  ποσού  ή
απαλλαγής  από  την  υποχρέωση  σύστασης  εγγύησης  –  του  σημείου  8  της
ενότητας Ι της παρούσης, 

απαιτείται  να  πληρούνται  και  για  τον  αιτούντα  άδεια  συνολικής  εγγύησης  που
εκδίδεται  μέσω του    ICISnet     στα πλαίσια  της χρησιμοποίησής της από το  ειδικό
καθεστώς της Ενωσιακής/Κοινής Διαμετακόμισης

Επιπλέον, τα  αναφερόμενα  στο  σημείο  6  της  ενότητας  ΙΙ  της  παρούσης,  περί
ανάκλησης  της  άδειας   συνολικής  εγγύησης,  ισχύουν κατ’  αναλογία  και  για  την
εκδοθείσα  μέσω  του  ICISnet άδεια   συνολικής  εγγύησης,  στα  πλαίσια  της
χρησιμοποίησης  της  από  το  ειδικό  καθεστώς  της  Ενωσιακής/Κοινής
Διαμετακόμισης.

9. Διαδικασία εξέτασης αίτησης και έκδοσης άδειας συνολικής εγγύησης.
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9.1Προθεσμίες  εξέτασης  αίτησης  και  έκδοσης  άδειας  –  Διαβούλευση  με  άλλες
τελωνειακές αρχές – απορριπτική απόφαση  

Η  αρμόδια  τελωνειακή  αρχή  εκδίδει  την  άδεια  συνολικής  εγγύησης  όταν  από  τον
διενεργούμενο έλεγχο διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται
από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, σε προθεσμίες που είναι πλέον κοινές για την
έκδοση όλων των τύπων αδειών (120 ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης
με  δυνατότητα  παράτασης  30  ημερών και  επιπλέον  παράταση  της  προθεσμίας   όταν
ζητείται  από  τον  αιτούντα  με  σκοπό  την  πραγματοποίηση  προσαρμογών  για  την
εκπλήρωση  των  προϋποθέσεων  και  κριτηρίων), λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ακόλουθες
διατάξεις :

ΕνΤΚ: άρθρο 22.(3, 5)

DA : άρθρα 8.1, 9.1.δεύτερο εδάφιο, 13.(1, 2, 4)

ΙΑ : άρθρα 14.(1, 2, 3) 

Επισημαίνεται ότι η αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας συνολικής εγγύησης δεν θα
πρέπει  να  εξαντλεί  τις  ανωτέρω  προθεσμίες,  που  αναφέρονται  στις  συγκεκριμένες
διατάξεις, και θα τηρεί αυστηρά την προτεραιότητα αξιολόγησης των αιτήσεων βάσει της
ημερομηνίας υποβολής τους. 

9.2Ισχύς   -  Έναρξη και Διάρκεια 

Όπως προαναφέρθηκε, ο εγγυητικός τίτλος της συνολικής εγγύησης πρέπει να παρέχεται 

 αφού ο οικονομικός φορέας λάβει επιβεβαίωση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή ότι
πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας χρήσης του καθεστώτος ή
της διαδικασίας, για την  χρησιμοποίηση της οποίας απαιτείται  η σύσταση συνολικής
εγγύησης, και 

 πριν την  έκδοση  της  άδειας  συνολικής  εγγύησης  και  της  άδειας  χρήσης  του
καθεστώτος ή της διαδικασίας που χρησιμοποιεί τη συνολική εγγύηση προκειμένου οι
άδειες αυτές να τεθούν σε ισχύ. 

Η άδεια  συνολικής εγγύησης αρχίζει  να ισχύει  και  να παράγει αποτελέσματα από την
ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει γνώση αυτής, εκτός εάν ορίζεται άλλως στην
άδεια. 

Η  άδεια  συνολικής  εγγύησης τίθεται  σε  ισχύ  σε  ημερομηνία  που  διαφέρει  από  την
ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών παραλαμβάνει την εν λόγω άδεια, όταν ο αιτών με την
αίτησή  του έχει ζητήσει διαφορετική ημερομηνία θέσης σε ισχύ, οπότε η άδεια τίθεται σε
ισχύ κατά την ημερομηνία που ζητά ο αιτών, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη εκείνης κατά
την οποία ο αιτών παραλαμβάνει την άδεια. Η άδεια συνολικής εγγύησης ισχύει χωρίς
χρονικό περιορισμό. 

Ο εγγυητικός τίτλος ή οι εγγυητικοί τίτλοι που παρέχονται για την έκδοση και τη θέση  σε
ισχύ  της  άδειας  συνολικής  εγγύησης  πρέπει   να  έχουν  κατά  κανόνα  αόριστη  χρονική
διάρκεια ισχύος, ή η χρονική διάρκεια ισχύος τους να είναι τουλάχιστον ίδια με την χρονική
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διάρκεια  ισχύος  της  άδειας  του  καθεστώτος  ή  της  διαδικασίας  που  πρόκειται  να
χρησιμοποιήσει τη συνολική εγγύηση.

Στην περίπτωση που η χρονική διάρκεια ισχύος των εγγυητικών τίτλων δεν είναι αόριστη ή
η χρονική διάρκεια ισχύος τους είναι μικρότερη από τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας
του καθεστώτος ή της διαδικασίας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει τη συνολική εγγύηση
και η  αρμόδια  τελωνειακή  αρχή έκδοσης  της  άδειας  συνολικής  εγγύησης προβεί  στην
αποδοχή αυτών των εγγυητικών τίτλων, η άδεια συνολικής εγγύησης αναστέλλεται κατά τη
χρονική  στιγμή  που  παύει  η  ισχύς  των  εγγυητικών  τίτλων,  γεγονός  που  θα  επιφέρει
μεταβολές  στις  άδειες  για  το  ειδικό  καθεστώς,  κατάσταση  ή  διαδικασία,  οι  οποίες
χρησιμοποιούν την άδεια  συνολικής εγγύησης που αναστέλλεται.

Η αναστολή της άδειας συνολικής εγγύησης λήγει και η εν λόγω άδεια αρχίζει εκ νέου να
ισχύει και να παράγει αποτελέσματα με την έκδοση νέας τροποποιημένης άδειας μετά την
παροχή νέων εγγυητικών τίτλων (έναρξη διάρκειας ισχύος τους μεταγενέστερης της λήξης
των προηγούμενων εγγυητικών τίτλων).

Η γεωγραφική ισχύς της άδειας  συνολικής εγγύησης αποτυπώνεται στην ίδια την άδεια,
δύναται να ισχύει σε όλα τα Κ-Μ της Ε. Ένωσης αλλά και να περιορίζεται σε ένα Κ-Μ της
Ε. Ένωσης ή σε περισσότερα του ενός Κ-Μ αυτής. Τα εν λόγω ισχύουν κατ’ αναλογία και
για τους εγγυητικούς τίτλους που συνδέονται με την άδεια  συνολικής εγγύησης, οι οποίοι
και προσκομίζονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης και διαχείρισης της άδειας,
προκειμένου η άδεια αυτή να χορηγηθεί και να βρίσκεται σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή
οι εγγυητικοί τίτλοι είναι υποχρεωτικά αορίστου διάρκειας. 

9.3Άδεια συνολικής εγγύησης  και άδειες τελωνειακών καθεστώτων, καταστάσεων
και διαδικασιών που κάνουν χρήση αυτής.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 155 των ΙΑ, το ποσό αναφοράς της συνολικής εγγύησης
αποτελείται από δύο διαφορετικά/διακριτά μέρη, ανάλογα με τη δυνατότητα καθορισμού με
βεβαιότητα ή μη του ποσού των καλυπτόμενων οφειλών (δασμολογικών και, ενδεχομένως,
λοιπών επιβαρύνσεων)  κατά το χρόνο που απαιτείται η εγγύηση. Επιπλέον, λαμβάνοντας
υπόψη περαιτέρω το άρθρο 157 των ΙΑ, [καθώς και το παράρτημα 32-02 των ΙΑ «Δήλωση
εγγύησης-Συνολική εγγύηση» -Δήλωση Τριτεγγύησης-], το ποσό αναφοράς της συνολικής
εγγύησης  αποτελείται  επίσης  από  δύο  διαφορετικά/διακριτά  μέρη,  ανάλογα  με  τη
κατηγορία των καλυπτόμενων τελωνειακών οφειλών, που έχουν γεννηθεί  ή ενδεχόμενων
να γεννηθούν, γεγονός που συνηγορεί σε διακριτή μέθοδο παρακολούθησης του ποσού
αυτού.  

Για  το  σκοπό  της  καλύτερης  παρακολούθησης  του  ποσού  αναφοράς  της  συνολικής
εγγύησης,  περαιτέρω διαχωρισμός του ποσού αναφοράς δύναται  να πραγματοποιηθεί,
λαμβάνοντας  κυρίως  υπόψη  το  καλυπτόμενο  από  τη  συνολική  εγγύηση  τελωνειακό
καθεστώς, κατάσταση ή διαδικασία. 

Με τη προσέγγιση αυτή, το ποσό αναφοράς συνολικής εγγύησης που αντιστοιχεί σε κάθε
υπό  χορήγηση  άδεια  για  τη  χρήση  ενός  ειδικού  καθεστώτος,  ή  της  προσωρινής
εναπόθεσης,  θα συνδεθεί με την εν λόγω άδεια και θα παρακολουθείται μεταγενέστερα
κατά τη χρήση αυτής.
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Με βάση τα ανωτέρω εφιστούμε την προσοχή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για την
εφαρμογή των ακόλουθων:

i) Για  κάθε  άδεια  χρήσης  ειδικού  καθεστώτος  ή  προσωρινής  εναπόθεσης,  θα
εκδίδεται μία αντίστοιχη άδεια  συνολικής εγγύησης με ποσό αναφοράς το ποσό  που
καθορίζεται για την για το τμήμα της τελωνειακής οφειλής που αναστέλλεται. 

ii) Για κάθε άδεια χρήσης ειδικού καθεστώτος θέσης με την απλουστευμένη διαδικασία σε

 προσωρινή εισαγωγή με μερική απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό (για
το τμήμα της τελωνειακής οφειλής που γεννάται και οφείλεται),

 ειδικό προορισμό (για το τμήμα της τελωνειακής οφειλής που γεννάται και
οφείλεται),

θα  εκδίδεται  μία  αντίστοιχη  άδεια   συνολικής  εγγύησης  (διαφορετικής  από  την
προηγούμενη)  με  ποσό  αναφοράς  το  ποσό  που  καθορίζεται   για  το  τμήμα  της
τελωνειακής οφειλής που δεν αναστέλλεται -δεν υφίσταται απαλλαγή- και οφείλεται.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις (ειδικό καθεστώς με τελωνειακές οφειλές που γεννώνται ή/και
ενδέχεται  να  γεννηθούν,  κατά τη  στιγμή που απαιτείται  η  κάλυψή τους από εγγύηση),
δύναται να υποβληθεί μία αίτηση, αλλά θα εκδοθούν δύο διαφορετικές άδειες συνολικής
εγγύησης (μία για τις  τελωνειακές οφειλές που γεννώνται  και οφείλονται  και  μία για τις
τελωνειακές οφειλές που ενδέχεται να γεννηθούν -σε αναστολή-).

iii)  Για  κάθε  άδεια  απλουστευμένων  διαδικασιών  για  το  καθεστώς  της  ελεύθερης
κυκλοφορίας (ή ελεύθερης κυκλοφορίας και ανάλωσης) θα εκδίδεται μία αντίστοιχη άδεια
συνολικής εγγύησης με ποσό αναφοράς που καθορίζεται για την τελωνειακή οφειλή που
γεννάται  (βεβαιώνεται)  με βάση το συμπληρωματικό/ ανακεφαλαιωτικό παραστατικό και
αναστέλλεται η καταβολή της.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρησιμοποίησης μίας άδειας συνολικής εγγύησης για
την κάλυψη τελωνειακών οφειλών (που έχουν γεννηθεί  ή ενδεχόμενων να γεννηθούν) για
την  υπαγωγή  εμπορευμάτων  σε  καθεστώς  τόσο  με  τη  συνήθη  όσο  και  με  την
απλουστευμένη  διαδικασία,  θα  χρησιμοποιείται  διαφορετικός  εγγυητικός  τίτλος  (και
αριθμός αναφοράς αυτού-   GRN  ), κατά τη στιγμή που απαιτείται η παροχή της εγγύησης,
ανάλογα  με  το  ποια  είναι  η  διαδικασία  υπαγωγής  των  εμπορευμάτων  στο  εν  λόγω
καθεστώς  (συνήθης  ή  απλουστευμένη).   [π.χ.  καθεστώς  ενεργητικής  τελειοποίησης
χρησιμοποιείται σε τακτική βάση -γεγονός που συνηγορεί στη χρήση συνολικής εγγύησης-
τόσο  με  την  συνήθη,  όσο  και  με  την  απλουστευμένη  διαδικασία.  Θα  υφίστανται,  για
σκοπούς διαχείρισης και ελέγχου, διαφορετικά GRN που θα καλύπτουν το ίδιο καθεστώς,
ανάλογα με ποια διαδικασία τελωνισμού χρησιμοποιείται· συνήθης ή απλουστευμένη].

9.4 Υπόδειγμα άδειας  

Η άδεια συνολικής εγγύησης  συμπληρώνεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης
της  επί  του  υποδείγματος  που  παρατίθεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.7 της  παρούσας  και
σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις συμπλήρωσης αυτής που περιλαμβάνονται
στο συγκεκριμένο υπόδειγμα.

Στο  portal (εσωτερικοί  χρήστες  ICISNET)  θα είναι  αναρτημένο  τόσο το  υπόδειγμα της
αίτησης σε μορφή αρχείου  pdf και  word,  όσο και  το υπόδειγμα της άδειας  συνολικής
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εγγύησης σε μορφή αρχείου pdf και word (το δεύτερο για συμπλήρωση από την αρμόδια
τελωνειακή αρχή έκδοσης της).

9.5 Έκδοση της άδειας συνολικής εγγύησης στο Υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων

Αφού η αίτηση για τη χορήγηση άδειας συνολικής εγγύησης αξιολογηθεί θετικά από την
αρμόδια  Τελωνειακή  Αρχή,  η  τελευταία  πραγματοποιεί  τις  κάτωθι  ενέργειες  στο
Υποσύστημα  Αδειών-Εγκρίσεων  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος
Τελωνείων  ICISnet,  προκειμένου  να  λάβει  αριθμό  αναφοράς  της  άδειας  συνολικής
εγγύησης:

Α) Καταχώριση αίτησης 

Στην αρχική οθόνη του Υποσυστήματος Αδειών-Εγκρίσεων επιλέγονται οι «Αιτήσεις» και
στην επόμενη  σελίδα  η  «Δημιουργία  αίτησης».  Στο  αναδυόμενο  παράθυρο,  στο  πεδίο
«Κωδικός δικαιούχου» καταχωρίζεται  το ΑΦΜ του αιτούντα, ενώ στο πεδίο «Κατηγορία
άδειας» επιλέγεται η άδεια «Γενικής Χρήσης». Από το πεδίο «Τύπος Άδειας» επιλέγεται ο
τύπος της άδειας συνολικής εγγύησης που πρόκειται  να εκδοθεί βάσει των ακολούθων
κριτηρίων:

1) Για άδεια συνολικής εγγύησης που αφορά τη χρήση ειδικού καθεστώτος εκτός της
διαμετακόμισης, ή τη λειτουργία αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης:

 Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 1SF – 100% Π.Α. – πλην Διαμετακόμισης
(100% του ποσού αναφοράς),

 Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 1SH – 50% Π.Α. – πλην Διαμετακόμισης
(50% του ποσού αναφοράς),

 Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 1ST – 30% Π.Α. – πλην Διαμετακόμισης
(30% του ποσού αναφοράς),

 Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 0SW – 0% Π.Α. – πλην Διαμετακόμισης
(απαλλαγή από τη σύσταση συνολικής εγγύησης),

2) Για  άδεια  συνολικής  εγγύησης  που  αφορά  τη  χρήση  άδειας  απλουστευμένων
διαδικασιών (θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία) ή άλλη άδεια:

 Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 1CF – 100% Π.Α. – πλην Διαμετακόμισης
(100% του ποσού αναφοράς),

 Σύσταση Συνολικής Εγγύησης Τύπου 1CT – 30% Π.Α. – πλην Διαμετακόμισης
(30% του ποσού αναφοράς - κάτοχοι άδειας AEOC).

Παρατίθεται  ο  κάτωθι  πίνακας  για  την  πληρέστερη  κατανόηση  της  ανωτέρω
κωδικοποίησης:

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ

Συνολική Εγγύηση Τύπου 1
(εγγύηση πλήρους ή μειωμένου

ποσού)

Συνολική Εγγύηση
Τύπου 0

(απαλλαγή)
100% (F) 50% (H) 30% (T) 0% (W)

Ειδικό καθεστώς -πλην 1SF 1SH 1ST 0SW
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διαμετακόμισης- ή λειτουργία
αποθήκης προσωρινής

εναπόθεσης 
(S)

Απλουστευμένες διαδικασίες 
(C)

1CF - 1CT -

Αφού  οριστικοποιηθούν  οι  παραπάνω  επιλογές,  στα  Γενικά  Στοιχεία  Αίτησης
συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

Αρ. Αίτησης/Αρ. Πρωτ.: συμπληρώνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για τη
χορήγηση άδειας συνολικής εγγύησης.

Γενική Άδεια: συμπληρώνεται με τα βασικά χαρακτηριστικά της άδειας που έχει επιλεγεί
σύμφωνα με την προαναφερόμενη κωδικοποίηση (π.χ. 1SF – 100% Π.Α.).

Παρατηρήσεις: Συμπληρώνεται  το  ειδικό  καθεστώς/αποθήκη  προσωρινής
εναπόθεσης/απλουστευμένες διαδικασίες και ο αριθμός της άδειας χρήσης αυτών με την
οποία συνδέεται  η εν λόγω αίτηση ή, εάν αυτή δεν έχει  εκδοθεί ακόμη, με τον αριθμό
πρωτοκόλλου της αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης ειδικού καθεστώτος/αποθήκης
προσωρινής εναπόθεσης/απλουστευμένων διαδικασιών.

Μετά  τη  συμπλήρωση  αυτών  των  πεδίων  πραγματοποιείται,  από  τις  «Ενέργειες»,  η
«Υποβολή Αίτησης» και ακολούθως, μετά από αναζήτηση της συγκεκριμένης αίτησης στο
Υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων, η «Αποδοχή Αίτησης».

Β) Έκδοση της άδειας

Μέσω  της  κατηγορίας  «Άδειες»  της  αρχικής  οθόνης  του  Υποσυστήματος  Αδειών-
Εγκρίσεων, πραγματοποιείται αναζήτηση και επιλογή της ανωτέρω αίτησης, η οποία είναι
πλέον σε κατάσταση «Αίτηση σε επεξεργασία». 

Στα Γενικά Στοιχεία Άδειας το πεδίο «Παρατηρήσεις» συμπληρώνεται με τον αριθμό της
άδειας χρήσης ειδικού καθεστώτος/αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης/απλουστευμένων
διαδικασιών,  το καθορισθέν ποσό αναφοράς και τα σχετικά GRN.

Τέλος,  από  τις  «Ενέργειες»  επιλέγεται  η  «Έκδοση  Άδειας»,  οπότε  εκδίδεται  η  άδεια
συνολικής εγγύησης η οποία έχει την παρακάτω μορφή:

Έτος  έκδοσης  –  χώρα  έκδοσης  –  Τελωνειακή  Αρχή  έκδοσης  –  αναγνωριστικό  τύπου
συνολικής εγγύησης – αριθμός αναφοράς (π.χ. 17GR000001CGU1CFXXXXXX)

Έπειτα από την πραγματοποίηση των ανωτέρω βημάτων και την απόδοση αριθμού αδείας
από  το  Υποσύστημα  Αδειών-Εγκρίσεων,  ο  εν  λόγω  αριθμός  αδείας  τίθεται  επί  της
χειρόγραφης άδειας συνολικής εγγύησης, η οποία αποτελεί επίσημο διοικητικό έγγραφο.

Επισημαίνεται  ότι  οι  προαναφερόμενες  ενέργειες  αποσκοπούν     αποκλειστικά στην
απόδοση των αριθμών άδειας συνολικής εγγύησης με ενιαία αρίθμηση, μέσω του
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κεντρικού  μηχανογραφημένου  συστήματος,  και  την  ηλεκτρονική  παρακολούθηση  της
κατάστασης των αδειών. 

Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  8  παρατίθεται η  διαδρομή  που  πρέπει  να  ακολουθηθεί  μέσω  του
Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων.

9.6    Βιβλίο Παρακολούθησης Αιτήσεων και Αδειών  Συνολικής Εγγύησης.

Οι εκδοθείσες άδειες συνολικής εγγύησης καταχωρούνται, όπως περιγράφηκε ανωτέρω,
στο Υποσύστημα Αδειών/Εγκρίσεων μέσω του οποίου μπορούν να αντληθούν στοιχεία
βάσει συγκεκριμένων πεδίων. Ωστόσο για την ευχερέστερη παρακολούθηση των αδειών
συνολικής εγγύησης σε σχέση με τις αντίστοιχες άδειες ειδικών καθεστώτων/προσωρινής
εναπόθεσης/απλουστευμένων  διαδικασιών  για  τις  οποίες  έχουν  εκδοθεί  συνιστάται  η
τήρηση  Βιβλίου σε αρχείο  excel.xls, από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στο οποίο θα
καταχωρούνται  σε  στήλες  λογιστικού  φύλου  τα  στοιχεία  των  εκδοθεισών  αδειών  ως
ακολούθως :

 Ο αύξων αριθμός καταχώρισης της άδειας συνολικής εγγύησης στο λογιστικό φύλλο
του Βιβλίου, 

 Ο  αριθμός  της  άδειας  συνολικής  εγγύησης,  όπως  αυτός  προκύπτει  από  το
Υποσύστημα Αδειών/Εγκρίσεων,

 Ο κάτοχος της άδειας,

 Το  ειδικό  καθεστώς/προσωρινή  εναπόθεση/απλουστευμένη  διαδικασία  που
καλύπτει (είναι συνδεδεμένη με) η άδεια συνολικής εγγύησης

 Τα GRN των εγγυητικών τίτλων με τα ποσά τους

 Παρατηρήσεις για την καταγραφή οποιασδήποτε χρήσιμης πληροφορίας

Το Βιβλίο τηρείται ηλεκτρονικά από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, με κάθε λογιστικό φύλλο
να αντιστοιχεί στον κάτοχο της άδειας  (E.O.R.I.)

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Διαχείριση αδειών  συνολικής εγγύησης (συμμόρφωση κατόχου, παρακολούθηση
άδειας, 

-τροποποίηση-ανάκληση άδειας, επανεξέταση- αναστολή άδειας).

1. Συμμόρφωση κατόχου -  Παρακολούθηση άδειας

Η  άδεια  συνολικής  εγγύησης  παραλαμβάνεται  από  τον  δικαιούχο  αυτής,  ο  οποίος
δεσμεύεται  για  την  συμμόρφωση  με  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  αυτή,
λαμβάνοντας  ο  ίδιος  κατ’ αυτόν τον  τρόπο γνώση περί  της  έκδοσης  της.  Επιπλέον ο
κάτοχος  της  άδειας  κοινοποιεί  χωρίς  καθυστέρηση  στην  αρμόδια  τελωνειακή  αρχή
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διαχείρισης της άδειας κάθε στοιχείο που ανακύπτει μετά την έκδοσή της και μπορεί να έχει
επίπτωση στη διατήρηση ή το περιεχόμενό της (άρθρο 23.1&2 ΕνΤΚ).

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας συνολικής εγγύησης παρακολουθεί  τις
προϋποθέσεις,  τους  όρους  και  τα  κριτήρια  που  πρέπει  να  πληροί  ο  κάτοχος  για  τη
διατήρηση της κατοχής και χρήσης της άδειας ή των αδειών  συνολικής εγγύησης, καθώς
επίσης και  τη συμμόρφωση του κατόχου με τις  υποχρεώσεις που απορρέουν από την
άδεια αυτή. 

Οι ΕΛΥΤ ενημερώνονται περί των εκδοθεισών αδειών.

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, προτάσεις από τον κάτοχο της άδειας, προτάσεις
από τις τελωνειακές αρχές των Κ-Μ (εθνικές ή άλλων κρατών μελών) στα οποία η εγγύηση
είναι έγκυρη, και άλλες καταστάσεις που μπορεί να έχουν επίπτωση στην εγκυρότητα και
(ή)  το  περιεχόμενο  της  άδειας,  η  αρμόδια  τελωνειακή  αρχή  διαχείρισης  της  άδειας
συνολικής εγγύησης μπορεί να λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις:

 Να αναστείλει την άδεια,

 Να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την άδεια.

Οι παραπάνω αποφάσεις λαμβάνονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, μόνον κατόπιν
διαβούλευσης με το σύνολο των αρμόδιων τελωνειακών αρχών των άλλων κρατών μελών
όπου η εγγύηση είναι έγκυρη, (όταν η γεωγραφική ισχύς της άδειας συνολικής εγγύησης
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός Κ-Μ της Ε.Ε.), στο πλαίσιο της παρακολούθησης ή/και
της  επαναξιολόγησης  των  προϋποθέσεων  που  πρέπει  να  πληρούνται  για  τη
χορήγηση/διατήρηση της σχετικής άδειας συνολικής εγγύησης (άρθρο 14 IA).

Εάν δεν  έχουν συμπληρωθεί  τρία  έτη  από την  έναρξη της  σχετιζόμενης  με  την  άδεια
δραστηριότητας  του  κατόχου  της,  η  αρμόδια  τελωνειακή  αρχή διενεργεί  αυστηρή
παρακολούθηση της εκπλήρωσης των όρων, κριτηρίων και υποχρεώσεων του κατόχου της
άδειας, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά τη χορήγησή της. [άρθρο 23.5 ΕνΤΚ]. 

Επισημαίνεται ότι ειδικά για την πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 84(1.στ), 84(2.ζ)
και 84(3.ιβ) των  DA, κατά τη διάρκεια ισχύος εκδοθείσας άδειας συνολικής εγγύησης  με
πλεονεκτήματα  (μειώσεις  σε  σχέση  με  το  ποσό αναφοράς,  συμπεριλαμβανόμενης  της
απαλλαγής), η τελωνειακή αρχή διαχείρισης της άδειας συνολικής εγγύησης θα πρέπει να
ελέγχει, τουλάχιστον σε ετήσια βάση και κατ’ αναλογία με τα αναφερόμενα στο σημείο 8.2
της ενότητας Ι της παρούσας, την ύπαρξη επαρκών οικονομικών πόρων του κατόχου της
άδειας  για  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του,  σχετικά  με  το  τμήμα  του  ποσού
αναφοράς που δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση.

Εξυπακούεται ότι και ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να παρακολουθεί την τήρηση της
ως άνω προϋπόθεσης, βάσει της οποίας του χορηγήθηκε άδεια συνολικής εγγύησης με
πλεονεκτήματα-μειώσεις  σε  σχέση  με  το  ποσό  αναφοράς,  συμπεριλαμβανόμενης  της
απαλλαγής,  κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

2. Επανεξέταση άδειας

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να επανεξετάζει τη χορηγηθείσα άδεια, όταν θεωρεί
αρχικά ότι δεν πρέπει να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί, στις περιπτώσεις που ορίζονται
στο άρθρο 23.4 ΕνΤΚ και 15 των DA.
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3. Αναστολή της άδειας 

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει  σε  αναστολή της άδειας,  αντί  της ανάκλησης ή
τροποποίησής της, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 23.4 του ΕνΤΚ και 16 των DA. 

Για τη διάρκεια αναστολής της άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης, καθώς και το πέρας της
αναστολής αυτής, λαμβάνονται υπόψη τα άρθρα 17 και 18 των DA αντίστοιχα.

4. Παρακολούθηση  ποσού  αναφοράς  συνολικής  εγγύησης  (καθορισμένου
στην άδεια συνολικής εγγύησης). 

Σύμφωνα με το άρθρο 156 των ΙΑ,  το πρόσωπο που πρέπει  να παρέχει  τη  συνολική
εγγύηση εξασφαλίζει, μέσω επιτήρησης, ότι το ποσό των εισαγωγικών δασμών και των
λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται σε σχέση με την εισαγωγή εμπορευμάτων, το οποίο
είναι πληρωτέο ή ενδέχεται να καταστεί πληρωτέο, δεν υπερβαίνει το ποσό αναφοράς. 

Το πρόσωπο αυτό ενημερώνει την αρμόδια τελωνειακή αρχή σε περίπτωση που, από τα
αποτελέσματα της επιτήρησης, το διαθέσιμο ποσό αναφοράς δεν επαρκεί ή πρόκειται να
μην επαρκεί για την κάλυψη των πράξεών του. Η σχετική  ενημέρωση και ανάλογα με την
περίπτωση,  η  παροχή  συμπληρωματικής  εγγύησης,  θα  πρέπει  να  γίνει  πριν  από την
υπέρβαση του καθορισμένου ποσού αναφοράς. 

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόσωπο που παρέχει την συνολική εγγύηση τηρεί αρχείο με τα
στοιχεία της κάθε διασάφησης που έχει υποβάλλει καθώς και το ποσό των δασμών και
άλλων επιβαρύνσεων, που γεννήθηκαν ή ενδέχεται να γεννηθούν.

Αυτό  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  στην  περίπτωση  όπου  ο  κάτοχος  της  άδειας  χρήσης
συνολικής  εγγύησης  λειτουργεί  ως  τελωνειακός  αντιπρόσωπος.  Οι  τελωνειακοί
αντιπρόσωποι οφείλουν να ενημερώνουν την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην περίπτωση
συμπερίληψης  νέων  εκπροσωπούμενων  προσώπων,  ώστε  να  πραγματοποιείται
επανακαθορισμός του ποσού αναφοράς της συνολικής εγγύησης καθώς και του ύψους
αυτής (τροποποίηση της άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης, καθώς και των αδειών που
την χρησιμοποιούν).

4.1Γεννηθείσες τελωνειακές οφειλές 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  157.1  των  ΙΑ  η  αρμόδια  τελωνειακή  αρχή  προβαίνει  στην
παρακολούθηση  του  μέρους  του  ποσού  αναφοράς  που  καλύπτει  το  ποσό  των
εισαγωγικών δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται σε σχέση με την εισαγωγή
εμπορευμάτων, το οποίο καθίσταται ή θα καταστεί πληρωτέο όσον αφορά εμπορεύματα
που τίθενται στα καθεστώτα που αναφέρονται στο σημείο 7 της ενότητας Ι της παρούσης. 

Στα πλαίσια άδειας χρήσης απλουστευμένης διαδικασίας  για υπαγωγή εμπορευμάτων στα
συγκεκριμένα  τελωνειακά  καθεστώτα,  η  παρακολούθηση  του  ποσού  αναφοράς της
άδειας συνολικής εγγύησης θα εξασφαλίζεται βάσει :

 των συμπληρωματικών/ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων, καθώς και 

 της  εκτίμησης του  κάτοχου της  άδειας  συνολικής  εγγύησης σχετικά με  το  συνολικό
ποσό των πληρωτέων δασμολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που θα οφείλονται σε
σχέση με την εισαγωγή εμπορευμάτων μέχρι την 16η ημέρα του επόμενου μήνα από
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εκείνον  που  αφορούν  οι  απλουστευμένες  διασαφήσεις/γνωστοποιήσεις  λογιστικών
εγγραφών  (μήνας  αναφοράς)  και  για  τις  οποίες  έχει  υποβληθεί  το
συμπληρωματικό/ανακεφαλαιωτικό παραστατικό.

Η  συγκεκριμένη  εκτίμηση  θα  αποστέλλεται  από  τον  κάτοχο  της  άδειας  στην  αρμόδια
τελωνειακή αρχή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Ο  έλεγχος της επάρκειας του ποσού αναφοράς της συνολικής εγγύησης συνίσταται
στην πραγματοποίηση του ελέγχου του αθροίσματος :

i) του συνολικού ποσού των δασμολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν
στα εμπορεύματα που τέθηκαν σ’ αυτά τα τελωνειακά καθεστώτα και βεβαιώθηκαν ως
τελωνειακές οφειλές έως την 10η ημέρα του επόμενου μήνα (μήνας ελέγχου) από το
μήνα υποβολής των απλουστευμένων διασαφήσεων/γνωστοποιήσεων των λογιστικών
εγγραφών  (μήνας  αναφοράς),  επί  τη  βάσει  όλων  των
συμπληρωματικών/ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων,

ii) και  της εκτίμησης του συνολικού ύψους των πληρωτέων δασμολογικών και  λοιπών
επιβαρύνσεων  που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν ως τελωνειακή οφειλή σε σχέση με την
εισαγωγή εμπορευμάτων μέχρι την 16η ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον που
αφορούν οι απλουστευμένες διασαφήσεις/λογιστικές εγγραφές (μήνας αναφοράς). 

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή θα πρέπει να ελέγχει εάν το εν λόγω άθροισμα των ποσών
αυτών [ i) + ii)] είναι μικρότερο του εκάστοτε καθορισμένου ποσού αναφοράς.

Ο έλεγχος της επάρκειας του ποσού αναφοράς της συνολικής εγγύησης  πραγματοποιείται
εξωσυστημικά.
 
Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  από  την  τελωνειακή  αρχή  ότι  το  ανωτέρω  άθροισμα
ξεπερνά το καθορισμένο στην άδεια συνολικής εγγύησης  ποσό αναφοράς, η εν λόγω
τελωνειακή αρχή  προβαίνει  αφενός σε  διαδικασίες αναστολής της άδειας συνολικής
εγγύησης  και αναστολής  της  άδειας  χρήσης  των απλουστευμένων διαδικασιών,
αφετέρου  ενημερώνει  άμεσα  τον  κάτοχο  της  άδειας  συνολικής  εγγύησης  για  την
ενεργοποίηση  της  υποχρέωσής  του  να  προβεί  άμεσα  σε  παροχή  συμπληρωματικής
εγγύησης (νέος εγγυητικός τίτλος, με εγγυημένο ποσό το επιπρόσθετο που θα καθορισθεί
από τον ανακαθορισμό του ποσού αναφοράς) ή παροχή άλλης μεγαλύτερου εγγυημένου
ποσού (νέος διακριτός εγγυητικός τίτλος με εγγυημένο ποσό μεγαλύτερο από το αρχικό),
μετά τον ανακαθορισμό του ποσού αναφοράς (τροποποίηση άδειας συνολικής εγγύησης
και άδειας απλουστευμένων).

Υπενθυμίζεται ότι και ο κάτοχος της άδειας συνολικής εγγύησης και απλουστευμένων
διαδικασιών για τα συγκεκριμένα τελωνειακά καθεστώτα, παρακολουθεί τη διαμόρφωση
του ποσού αναφοράς της συνολικής εγγύησης για τα ανωτέρω τελωνειακά καθεστώτα με
ανάλογο τρόπο κατά τα προαναφερόμενα. 

Επιπλέον, με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που πραγματοποιεί, προβαίνει,
κατ’ αναλογία με τα προαναφερόμενα, σε ενημέρωση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
έκδοσης και διαχείρισης της άδειας συνολικής εγγύησης για την αναθεώρηση του ποσού
αναφοράς της, προκειμένου να πληρούται η υποχρέωσή του που απορρέει από το άρθρο
156 των ΙΑ.
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Η αρμόδια  τελωνειακή  αρχή  δύναται  να  ζητεί  ανά  πάσα  στιγμή  την  προσκόμιση  των
υποστηρικτικών  πληροφοριακών  δεδομένων  με  βάση  τα  οποία  ο  κάτοχος  της  άδειας
συνολικής εγγύησης και  απλουστευμένων διαδικασιών για  τα συγκεκριμένα τελωνειακά
καθεστώτα  πραγματοποιεί  την  παρακολούθηση  του  ποσού  αναφοράς  της  συνολικής
εγγύησης, το οποίο αναφέρεται στη συγκεκριμένη άδεια.

4.2 Ενδεχόμενες να γεννηθούν τελωνειακές οφειλές 

Ο  έλεγχος  του  ποσού  αναφοράς  στη  περίπτωση  αυτή  (ενδεχόμενες  να  γεννηθούν
τελωνειακές  οφειλές)  θα  πρέπει  να  βασίζεται  κυρίως  σε  έλεγχο  όλων  των  σχετικών
πληροφοριών που παρέχονται από τον οικονομικό φορέα και τίθενται στη διάθεση των
τελωνειακών αρχών. Εκτός όμως από τα έγγραφα και  το πληροφοριακό σύστημα που
διαθέτει το πρόσωπο που κάνει χρήσης της συνολικής εγγύησης, η σύνδεση του αριθμού
αναφοράς της εγγύησης που τέθηκε στην τελωνειακή διασάφηση, μπορεί να χρησιμεύσει
ως αποδεικτικό στοιχείο σε αυτούς τους ελέγχους. 

Ο  έλεγχος  του  ποσού  αναφοράς  θα  μπορούσε  επίσης  να  συνδυαστεί  με  επιτόπιους
ελέγχους στις εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων ή στους χώρους αποθήκευσης των
εμπορευμάτων, να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα άλλων ελέγχων, να συνδυάζεται και
να  συντονίζεται  με  άλλες  δραστηριότητες  ελέγχου  (π.χ.  έλεγχος  αδειών,  η  χρήση των
οποίων απαιτεί  την παροχή συνολικής εγγύησης),  ενδεχομένως και  να εντάσσεται  στα
πλαίσια  ολοκληρωμένων  ελέγχων  του  συνόλου  ή  μέρους  των  δραστηριοτήτων  του
οικονομικού φορέα (π.χ. έλεγχος ειδικού καθεστώτος, έλεγχος της άδειας ΑΕΟ).

Επισημαίνεται  ότι  σε  αυτό  το  στάδιο  δεν  ελέγχεται  η  ορθή  διαμόρφωση  του  ποσού
αναφοράς  που  αφορά  κάθε  συναλλαγή  (σε  όρους  δασμολογητέας  αξίας,  κανόνων
καταγωγής, δασμολογικών συντελεστών και άλλων παραγόντων) ή εάν ορθώς χορηγείται
μείωση του ποσοστού της παρεχόμενης εγγύησης.

Ο  προγραμματισμός  των  ελέγχων  του  ποσού  αναφοράς  της  συνολικής  εγγύησης  θα
πρέπει :

α) να διαμορφώνεται  λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση του κινδύνου που θεωρούν οι
τελωνειακές αρχές ότι υφίσταται από την υπέρβασή του από το ποσό των δασμολογικών
και  λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εμπορεύματα που βρίσκονται  σε  ειδικό
καθεστώς (ή προσωρινή εναπόθεση) και για τα οποία δεν έχει γίνει η εκκαθάριση αυτού (ή
λήξη της επιτήρησης στην περίπτωση της προσωρινής εναπόθεσης), 

β) να διασφαλίζει μεν τη νομική συμμόρφωση του προσώπου (από το οποίο απαιτείται η
παροχή συνολικής εγγύησης) με τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά να λαμβάνει υπόψη και το
κόστος  σε  όρους  οικονομικών  μεγεθών  και  χρόνου  που  θα  πρέπει  να  διαθέσει  το
πρόσωπο αυτό και οι τελωνειακές αρχές για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων.

Όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα και την προσωρινή εναπόθεση, η παρακολούθηση του
ποσού αναφοράς από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εξασφαλίζεται μέσω τακτικού και
κατάλληλου ελέγχου. 

Ειδικότερα:

Τακτικός έλεγχος:
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Ο έλεγχος  αυτός θα πρέπει  να πραγματοποιείται  όποτε  απαιτηθεί  και  τουλάχιστον μία
φορά  το  έτος,  λαμβανομένου  υπόψη  ότι  ο  καθορισμός  του  ποσού  αναφοράς
πραγματοποιείται επί τη βάσει πληροφοριακών δεδομένων που ανάγονται σε ένα χρονικό
διάστημα  δώδεκα  μηνών  στο  παρελθόν  ή/και  στο  μέλλον,  από  το  χρονικό  σημείο
καθορισμού του (έκδοση της άδειας  συνολικής εγγύησης),

Στις  περιπτώσεις  που  πραγματοποιείται  χρήση  άδειας  ειδικού  καθεστώτος  ή  άλλης
διαδικασίας (πχ. άδεια προσωρινής εναπόθεσης) και κατά συνέπεια χρήσης της συνολικής
εγγύησης  για  πρώτη  φορά  και  ο  υπόχρεος  παροχής  της  εγγύησης  δεν  διαθέτει
πληροφοριακά δεδομένα του παρελθόντος αλλά και εμπειρία στη χρήση της συνολικής
εγγύησης, ενδείκνυται ο έλεγχος του ποσού αναφοράς να πραγματοποιείται  εντός τριών
μηνών από  την  έναρξη  της  άδειας  συνολικής  εγγύησης,  προκειμένου  να  εξεταστεί  η
ορθότητα του καθορισμένου στην εκδοθείσα άδεια ποσού αναφοράς αυτής. 

Πέραν  των  ως άνω περιπτώσεων τακτικού  προγραμματισμού  ελέγχων,  ο  έλεγχος  του
ποσού αναφοράς πρέπει να πραγματοποιείται όταν υπάρχουν ενδείξεις για επέκταση των
δραστηριοτήτων του υπόχρεου να παρέχει τη συνολική εγγύηση, γεγονός που δύναται να
οδηγήσει σε αυξημένο αριθμό συναλλαγών, ή ενδείξεις για παραβάσεις και παρατυπίες
όσον αφορά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

Κατάλληλος έλεγχος:

Η  έννοια  του  κατάλληλου  ελέγχου  σχετίζεται  με  την  αξιοπιστία  των  πληροφοριακών
δεδομένων που χρησιμοποιούνται  για τη διαπίστωση της επάρκειας του καθορισθέντος
ποσού αναφοράς σε κάθε χρονική στιγμή.

Το εύρος του ελέγχου περιλαμβάνει το σύνολο των κινήσεων που καλύπτονται από την
εγγύηση και τα στοιχεία των οποίων προκύπτουν από τις σχετικές διασαφήσεις υπαγωγής
στο ειδικό καθεστώς/θέσης σε προσωρινή εναπόθεση και εκκαθάρισης αυτού/λήξης της
προσωρινής εναπόθεσης.

Ο έλεγχος του καθορισμένου ποσού αναφοράς της συνολικής εγγύησης στην εκδοθείσα,
(στα  πλαίσια  έκδοσης  και  χρήσης  αδειών  ειδικών  καθεστώτων  και  προσωρινής
εναπόθεσης), άδεια συνολικής εγγύησης, πραγματοποιείται:

Α) Από τον κάτοχο της άδειας συνολικής εγγύησης, ο οποίος οφείλει να παρακολουθεί
το  ποσό  αναφοράς  και  να  εξασφαλίζει  ότι  το  ποσό  των  ενδεχόμενων  να  γεννηθούν
τελωνειακών οφειλών δεν υπερβαίνει το καθορισθέν στην άδεια συνολικής εγγύησης ποσό
αναφοράς. 

Σε  περίπτωση  όπου  από  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  του  προκύψει  υπέρβαση  ή
επικείμενη υπέρβαση του ποσού αναφοράς, ο κάτοχος της άδειας ενημερώνει  άμεσα το
Τελωνείο  Ελέγχου  του  καθεστώτος  και την  αρμόδια  τελωνειακή  αρχή  διαχείρισης  της
άδειας  συνολικής  εγγύησης,  και  προβαίνει,  εφόσον  απαιτείται,  στην  παροχή
συμπληρωματικής εγγύησης.

Β) Από το Τελωνείο Ελέγχου/Αρμόδιο Τελωνείο, ως αρμόδιας αρχής παρακολούθησης
του ειδικού καθεστώτος/της προσωρινής εναπόθεσης, τουλάχιστον μια φορά το έτος
και σε χρονικές στιγμές που επιλέγει κατά την κρίση του με βάση τα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή του (λογιστική αποθήκης, κατάσταση αποθεμάτων,  διασαφήσεις αποταμίευσης
και  ανάλωσης  από  αποταμίευση  κλπ)  και  λαμβάνοντας  υπόψη  πιθανούς  παράγοντες
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κινδύνου (π.χ. εποχικότητα, υπαγωγή στο καθεστώς εμπορευμάτων που υπόκεινται  σε
δασμούς  anti-dumping κλπ).  Η  εν  λόγω  τελωνειακή  αρχή  ενημερώνει  την  αρμόδια
τελωνειακή αρχή διαχείρισης της άδειας (τελωνείο εγγύησης)  για  τα αποτελέσματα του
ελέγχου του ποσού αναφοράς, εντός δέκα ημερών από την διενέργεια αυτού. 

Σε  περίπτωση  που  από  τον  διενεργηθέντα  κατά  τα  ανωτέρω  έλεγχο  του  Τελωνείου
Ελέγχου προκύψει  ότι  το  ποσό των  ενδεχόμενων να  γεννηθούν τελωνειακών οφειλών
(οφειλές που διακυβεύονται), το οποίο και αναλογεί στα εμπορεύματα που βρίσκονται ανά
πάσα στιγμή εντός του  τελωνειακού καθεστώτος  (δεν έχει  ακόμη γίνει  εκκαθάριση του
καθεστώτος  στο  οποίο  υπήχθησαν)  ή  της  προσωρινής  εναπόθεσης  (δεν  έχει  λήξει  η
επιτήρησή τους ) υπερέβη ή υπερβαίνει το καθορισθέν ποσό αναφοράς στην εκδοθείσα
άδεια  χρήση  συνολική  εγγύησης,  το  Τελωνείο  Ελέγχου/Αρμόδιο  Τελωνείο  του  ειδικού
καθεστώτος/λήξης της επιτήρησης της προσωρινής εναπόθεσης, ενημερώνει  άμεσα την
αρμόδια τελωνειακή αρχή διαχείρισης της άδειας συνολικής εγγύησης. 

Στη συνέχεια η τελωνειακή αρχή διαχείρισης της άδειας ενημερώνει άμεσα τον κάτοχο της
άδειας  συνολικής  εγγύησης,  με  τα  σχετικά  αποτελέσματα  του  ελέγχου,  προκειμένου  ο
τελευταίος να προβεί, εφόσον απαιτείται, στην παροχή συμπληρωματικής εγγύησης (νέος
διακριτός εγγυητικός τίτλος με το συμπληρωματικό ποσό) ή αντικατάστασης της εγγύησης
με  νέα  μεγαλύτερου  ποσού  (νέος  διακριτός  εγγυητικός  τίτλος  με  εγγυημένο  ποσό
μεγαλύτερο από το αρχικό). 

Η χρήση των πιστοποιημένων διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), που
είναι καταγεγραμμένες στην άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης, θα πραγματοποιείται για
τους  σκοπούς  της  άμεσης  προαναφερόμενης  ενημέρωσης  μεταξύ  των  εμπλεκόμενων
μερών  στην  υποχρέωση  παρακολούθησης  του  καθορισμένου  στην  άδεια  αυτή  ποσού
αναφοράς της παρασχεθείσας συνολικής εγγύησης.

5. Αποτελέσματα  παρακολούθησης  του  καθορισμένου  στην  άδεια  χρήσης
συνολικής εγγύησης ποσού αναφοράς αυτής 

Με βάση τα ανωτέρω, διακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται
ότι το ποσό των αναλογουσών γεννηθεισών ή ενδεχόμενων να γεννηθούν δασμολογικών
και λοιπών επιβαρύνσεων,  υπερέβη ή πρόκειται να υπερβεί το ποσό αναφοράς που
καθορίζεται στην άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης: 

1)     Υπέρβαση που συντελέστηκε ή πρόκειται να συντελεστεί και διαπιστώνεται
από το πρόσωπο που παρέχει την εγγύηση.

Σε αυτή την περίπτωση, ο κάτοχος της άδειας γνωστοποιεί, άμεσα και εγγράφως, τη
συντελεσθείσα  ή  αναμενόμενη  υπέρβαση  του  ποσού  αναφοράς  στην  αρμόδια
τελωνειακή αρχή,  η οποία εξετάζει  και  κρίνει  εάν απαιτείται  ο επανακαθορισμός του
ποσού  αναφοράς  και  η  άμεση  παροχή  συμπληρωματικής  εγγύησης  ή  όχι  και,
ενδεχομένως,  προβαίνει  στις  ενέργειες  που  περιγράφονται  στα  σημεία  (Α)-(Β)  της
περίπτωσης (2) που ακολουθεί.

2) Υπέρβαση του ποσού αναφοράς διαπιστωθείσα από την αρμόδια τελωνειακή
αρχή. 

Εφόσον, διαπιστωθεί υπέρβαση του ποσού αναφοράς από την αρμόδια τελωνειακή
αρχή  στα πλαίσια διενέργειας σχετικού ελέγχου από την ίδια ή από άλλη τελωνειακή
αρχή (π.χ. το τελωνείο ελέγχου ειδικού καθεστώτος ή την αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ.)-, κατόπιν
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σχετικής  ενημέρωσής  της,  η  αρμόδια  τελωνειακή  αρχή  προβαίνει σε  διαδικασίες
αναστολής της άδειας συνολικής εγγύησης, ενέργεια η οποία συνεπάγεται  και την
αναστολή

 της  άδειας  του  ειδικού  καθεστώτος  ή  της  άδειας  χρήσης  αποθήκης
προσωρινής εναπόθεσης, 

 της άδειας χρήσης των απλουστευμένων διαδικασιών, 
 της άδειας χρήσης άλλης διαδικασίας, 

από την αρμόδια για την έκδοση αυτής Τελωνειακή Αρχή, ώστε να ενεργοποιηθεί η
υποχρέωση  του  κατόχου  της  άδειας  συνολικής  εγγύησης  να  προβεί  σε  παροχή
συμπληρωματικής εγγύησης ή αντικατάστασης της ήδη υπάρχουσας από άλλη με
μεγαλύτερο εγγυημένο ποσό.

Η αναστολή της άδειας συνολικής εγγύησης περατώνεται: 

α)  είτε  με  την παροχή συμπληρωματικής εγγύησης (προσκόμιση νέου εγγυητικού
τίτλου),  ή  αντικατάστασης  της  ήδη  υπάρχουσας  με  νέα  μεγαλύτερου εγγυημένου
ποσού  (παροχή  νέου  εγγυητικού  τίτλου),  κατόπιν  της  αναθεώρησης  του  ποσού
αναφοράς,  καθώς και  την  τροποποίηση της  άδειας  συνολικής  εγγύησης  και,  κατ’
επέκταση, τροποποίηση της 

 της  άδειας  του  ειδικού  καθεστώτος  ή  της  άδειας  χρήσης  αποθήκης
προσωρινής εναπόθεσης, 

 της άδειας χρήσης των απλουστευμένων διαδικασιών, 
 της άδειας χρήσης άλλης διαδικασίας, 

για τη χρήση της οποίας έγινε η παροχή της συνολικής εγγύησης, 

β) είτε με την ανάκληση της άδειας συνολικής εγγύησης, στις περιπτώσεις: 

 αδυναμίας παροχής συνολικής εγγύησης σύμφωνης με το αναθεωρημένο και
επαναπροσδιορισμένο ποσό αναφοράς, (άρθρο 15 των ΙΑ)

 διαπίστωσης συστηματικής υπέρβασης του υφιστάμενου ποσού αναφοράς,

 κατά  τον  ίδιο  έλεγχο  (υπέρβαση  ποσού  αναφοράς  για
περισσότερες  της  μίας  φορές  σε  μία  δεδομένη  ελεγχόμενη
περίοδο), ή 

 σε διαφορετικούς ελέγχους (υπέρβαση ποσού αναφοράς για μία
φορά,  αλλά  παρατηρούμενη  σε  περισσότερους  του  ενός
διακριτούς ελέγχους του ποσού αναφοράς). 

[άρθρο 28.1.α του ΕνΤΚ], 
και, κατ’ επέκταση, τροποποίηση ή ανάκληση της 

 της  άδειας  του  ειδικού  καθεστώτος  ή  της  άδειας  χρήσης
αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, 

 της άδειας χρήσης των απλουστευμένων διαδικασιών, 
 της άδειας χρήσης άλλης διαδικασίας, 

για τη χρήση της οποίας εκδόθηκε η άδεια  συνολικής εγγύησης.

Σε περιπτώσεις αντίθετα όπου από τον έλεγχο προκύπτει ότι το ποσό των αναλογουσών
γεννηθέντων, ή ενδεχόμενων να γεννηθούν δασμολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων,
υπολείπεται σημαντικά του ποσού αναφοράς που καταγράφεται στην άδεια συνολικής
εγγύησης, δύναται να πραγματοποιείται, με αίτηση τροποποίησης της άδειας συνολικής
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εγγύησης,  αναθεώρηση  του  ποσού  αναφοράς  αυτής  και  αντικατάσταση  της  ήδη
υπάρχουσας συνολικής εγγύησης με νέα  μικρότερου εγγυημένου ποσού στα πλαίσια
τροποποίησης της άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης, 
γεγονός που επιφέρει, κατ’ επέκταση, τροποποίηση : 

 της  άδειας  του  ειδικού  καθεστώτος  ή  της  άδειας  χρήσης  αποθήκης
προσωρινής εναπόθεσης, 

 της άδειας χρήσης των απλουστευμένων διαδικασιών τελωνισμού, 
 της άδειας χρήσης άλλης διαδικασίας, 

για τη χρήση της οποίας εκδόθηκε η άδεια  συνολικής εγγύησης. 

6 Ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας    

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης δύναται να
ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την άδεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις : 

ΕνΤΚ : άρθρα 23.3 και 28 

DA : άρθρο 18.1.γ) 

ΙΑ : άρθρο 15 

6.1Μη πλήρωση προϋποθέσεων κατά τη χρήση  της άδειας  συνολικής εγγύησης –

-Ανάκληση της άδειας

H μη εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται  στο  σημείο  5,  της  ενότητας  Ι
(διαδικασία  αίτησης)  της  παρούσας,  κατά  τη  χρησιμοποίηση  της  άδειας  συνολικής
εγγύησης, οδηγεί την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης και παρακολούθησης αυτής σε
αυτεπάγγελτη, ή κατόπιν αίτησης του δικαιούχου, ανάκλησή της. 

Ιδιαίτερη  προσοχή πρέπει  να  δίδεται  από  την  αρμόδια  τελωνειακή  αρχή  έκδοσης  και
διαχείρισης της άδειας συνολικής εγγύησης στην πλήρωση της προϋπόθεσης που αφορά
το κριτήριο της συμμόρφωσης [πλήρωση του κριτηρίου του άρθρου 39.α) του ΕνΤΚ] κατά
τη διάρκεια ισχύος της (εφαρμογή αυτής).

Με βάση τα προαναφερόμενα, και λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 9.3 της ενότητας Ι της
παρούσας, εφόσον  για  ένα  πρόσωπο,  ήδη  κάτοχο  άδειας  συνολικής  εγγύησης,  δεν
πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τη διατήρηση της άδειας συνολικής
εγγύησης  (σημεία  5.1,  5.2,  5.3,  της  ενότητας  Ι  της  παρούσης,  -π.χ.  ιστορικό
συμμόρφωσης-), θα ανακαλούνται όλες οι ανάλογες άδειες συνολικής εγγύησης που έχουν
εκδοθεί στο συγκεκριμένο πρόσωπο, γεγονός που θα επιφέρει μεταβολές στις άδειες για
το ειδικό καθεστώς, κατάσταση ή διαδικασία, οι οποίες χρησιμοποιούν τις άδειες συνολικής
εγγύησης που ανακαλούνται. 

6.2Μη εκπλήρωση προϋποθέσεων χρήσης άδειας συνολικής εγγύησης με μειωμένο
ποσό εγγύησης σε σχέση με το καθοριζόμενο ποσό αναφοράς ή απαλλαγής από
την υποχρέωση σύστασης εγγύησης –  Ανάκληση της  άδειας  και  επανέκδοση
νέας.  

Η μη εκπλήρωση μίας εκ των κοινών προϋποθέσεων που αποτυπώνονται στον  «Πίνακα
αναφοράς  προϋποθέσεων  για  τη  χορήγηση  άδειας  χρήσης  συνολικής  εγγύησης  με
μειωμένο ποσό εγγύησης σε σχέση με το καθοριζόμενο ποσό αναφοράς ή απαλλαγής από
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την υποχρέωση σύστασης συνολικής εγγύησης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5) της παρούσας, κατά τη
χρησιμοποίηση της άδειας συνολικής εγγύησης με μειωμένο ποσό εγγύησης σε σχέση με
το καθοριζόμενο ποσό αναφοράς ή απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης,
επιφέρει  ανάκληση της  άδειας  συνολικής  εγγύησης  με  την  παροχή  των  εν  λόγω
πλεονεκτημάτων στον κάτοχο της άδειας. Χρησιμοποίηση συνολικής εγγύησης, χωρίς την
παροχή  των  εν  λόγω  πλεονεκτημάτων  στον  κάτοχο  της  άδειας,  δύναται  να
πραγματοποιηθεί με νέα άδεια συνολικής εγγύησης. Σε μια τέτοια περίπτωση το ποσό της
παρεχόμενης συνολικής εγγύησης πρέπει να ισούται με το ποσό αναφοράς αυτής. 

Η μη εκπλήρωση μίας εκ των προϋποθέσεων β)  ,    γ)  ,    ε)  ,    στ)   και    η), που αποτυπώνονται
στην τρίτη στήλη (απαλλαγή) του προαναφερόμενου Πίνακα, κατά τη χρησιμοποίηση της
άδειας  συνολικής  εγγύησης  με  απαλλαγή  από  την  υποχρέωση  σύστασης  εγγύησης,
επιφέρει  ανάκληση της  άδειας  συνολικής  εγγύησης  με  απαλλαγή.  Χρησιμοποίηση
συνολικής εγγύησης,  χωρίς την παροχή του εν λόγω πλεονεκτήματος στον κάτοχο της
άδειας, δύναται να πραγματοποιηθεί με νέα άδεια συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού.
Σε  μια  τέτοια  περίπτωση  το  ποσό  της  παρεχόμενης  συνολικής  εγγύησης  δύναται  να
ισούται με 30% ή (και εφόσον δεν πληρείται και η προϋπόθεση γ) της δεύτερης στήλης του
πίνακα), με το 50% του ποσού αναφοράς αυτής. 

Η  μη εκπλήρωση της προϋπόθεσης  γ) που αποτυπώνεται στην  δεύτερη στήλη (μείωση
ποσού  παρεχόμενης  συνολικής  εγγύησης  στο  70%  του  ποσού  αναφοράς)  του
προαναφερόμενου  Πίνακα,  κατά  την  εφαρμογή/χρησιμοποίηση  της  άδειας  συνολικής
εγγύησης  με  μείωση  ποσού  παρεχόμενης  συνολικής  εγγύησης  στο  70%  του  ποσού
αναφοράς,  επιφέρει  ανάκληση της  άδειας  συνολικής  εγγύησης  με  το  συγκεκριμένο
πλεονέκτημα.  Χρησιμοποίηση  συνολικής  εγγύησης,  χωρίς  την  παροχή  του  εν  λόγω
πλεονεκτήματος  στον  κάτοχο  της  άδειας,  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  νέα άδεια
συνολικής  εγγύησης  μειωμένου  ποσού.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση  το  ποσό  της
παρεχόμενης συνολικής εγγύησης δύναται να ισούται με 50% του ποσού αναφοράς αυτής.

Με βάση τα προαναφερόμενα, και λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 9.3 της ενότητας Ι της
παρούσας, σε περίπτωση που για ένα πρόσωπο, ήδη κάτοχο άδειας συνολικής εγγύησης,
δεν  πληρούνται  οι  απαιτήσεις  και  προϋποθέσεις  για  τη  χορήγηση  άδειας  συνολικής
εγγύησης με μειωμένο ποσό σε σχέση με το ποσό αναφοράς αυτής ή απαλλαγής από την
υποχρέωση σύστασης εγγύησης, θα  ανακαλούνται όλες οι  ανάλογες άδειες συνολικής
εγγύησης που έχουν χορηγηθεί στο ίδιο πρόσωπο, γεγονός που θα επιφέρει μεταβολές
στις  άδειες  για  το  συγκεκριμένο  ειδικό  καθεστώς,  κατάσταση  ή  διαδικασία,  οι  οποίες
χρησιμοποιούν τις άδειες συνολικής εγγύησης που ανακαλούνται.

Τέλος, η μη εκπλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 95.3 του ΕνΤΚ, καθόσον η άδεια
ΑΕΟ-C έχει  ανασταλεί  ή  ανακληθεί από την  αρμόδια τελωνειακή αρχή  έκδοσης της,
(γεγονός  που  θα  γνωστοποιείται  άμεσα,  εγγράφως  και  με  μήνυμα  ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας,  από  την  εν  λόγω  τελωνειακή  αρχή  στην  αρμόδια  τελωνειακή  αρχή
διαχείρισης  της  άδειας  συνολικής  εγγύησης),  η  άδεια  συνολικής  εγγύησης  μειωμένου
ποσού σε σχέση με το ποσό αναφοράς, η οποία εκδόθηκε για τη διενέργεια πράξεων
υπαγωγής στα τελωνειακά καθεστώτα και διαδικασίες που αναφέρονται στο σημείο 7 της
ενότητας  Ι  της  παρούσης,  αναστέλλεται  ή  ανακαλείται.  Χρησιμοποίηση  συνολικής
εγγύησης,  χωρίς  την  παροχή  του  εν  λόγω  πλεονεκτήματος  στον  κάτοχο  της  άδειας,
δύναται να πραγματοποιηθεί με νέα άδεια συνολικής εγγύησης. Σε μια τέτοια περίπτωση
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το ποσό της παρεχόμενης συνολικής εγγύησης πρέπει να ισούται με το ποσό αναφοράς
αυτής. 

ΙΙΙ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  παρακαλούνται  οι  αρμόδιες  Τελωνειακές  Αρχές  έκδοσης  και
παρακολούθησης των αδειών χρήσης ειδικών καθεστώτων, προσωρινής εναπόθεσης και
απλουστευμένων  διαδικασιών,  όπως  ενημερώσουν  τους  οικονομικούς  φορείς-κατόχους
των ως άνω αδειών προκειμένου να προβούν στην έκδοση αδειών συνολικής εγγύησης.
Διευκρινίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών συνολικής
εγγύησης η χρήση των ως άνω αδειών θα γίνεται κατά τα ισχύοντα. 

Εξυπακούεται ότι με την έκδοση των αδειών συνολικής εγγύησης θα ενημερώνονται και οι
άδειες που συνδέονται με τη χρήση αυτών. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α.  ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης 
2. Τελωνεία:  Πατρών, Βόλου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Ρόδου, Σύρου, Μυτιλήνης.

Β.  ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

1.1 Όλα τα Τελωνεία της χώρας (μέσω Τελωνειακών Περιφερειεών)
1.2 Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου.
1.3 Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ Αττικής - Θεσσαλονίκης)

2. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα)
3. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Μητροπόλεως 12-14, 10562 Αθήνα)
4. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα)
5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29, 54624 Θεσ/νίκη)
6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Λουδοβίκου 1 – Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς)
7. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 18,  10671 Αθήνα)
8. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη)
9. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Καραΐσκου 111, 18532 Πειραιάς)
10. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, 18532 Πειραιάς)
11. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Τσαμαδού 38, 18531 Πειραιάς)
12. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13,  54625 Θεσ/νίκη)  
13. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα)
14. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σ.Ε.Β. (Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα)
15. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Αμερικής 10,  10671 Αθήνα)
16. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσ/νίκη)
17. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 4, 38221 Βόλος)
18. Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Μ.Αντύπα 2, 41222 Λάρισα)
19. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Αγ. Σοφίας 21 & Κόνδρου 3, Ν. Ψυχικό)
20. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Καποδιστρίου 24,

10682 Αθήνα)
21. Εμπορευματική Κοινότητα Δ.Α.Α. (19004 Σπάτα)
22. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (Αμερικής 10, 10671 Αθήνα)
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Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
2. Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ 
3.  Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ- Τμήμα Γ’ Τελωνειακών Εφαρμογών
4.  Δ/νσεις:  Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων, 
Ηλεκτρονικού Τελωνείου, Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, 
5. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών (όλα τα Τμήματα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Πληροφορίες : Σ. Παπαγιάννη, Α. Κατρινάκη, Κ. Μιχαλακόπουλος,

Χ. Νασοπούλου, Δ. Ντουντουνάκης, 
Χ. Γεώργα, Δ. Ζορμπάνος
Α. Καστριώτη, Ν. Αυθίνος  

Τηλέφωνο : 210-6987457/447/438
210-6987507/508
210-6987409/469
210-4802496

Fax : 210-6987459/506/408
210-4802449/469

E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr, ipr@otenet.gr , vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
secr_icis@gsis.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

 
Αντίγραφο

για τον
δικαιούχο(1)

Αντίγραφο
για το τελωνείο

εγγύησης(1)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

συμπεριλαμβανομένης τυχόν μείωσης ή απαλλαγής
(πλην ειδικού καθεστώτος της

ενωσιακής διαμετακόμισης / κοινής διαμετακόμισης)
1/1 Κωδικός είδους αίτησης: CGU

(*)

(1)  Επιλέγετε ανάλογα με √ 
(*) Συμβουλευθείτε τις επεξηγηματικές σημειώσεις πριν συμπληρώσετε την αίτηση

1.
Είδος αίτησης : 

1 Πρώτη αίτηση 

2 Αίτηση τροποποίησης της άδειας 

3 Αίτηση ανανέωσης της άδειας  (προσοχή· δεν επιλέγεται)

4  Αίτηση ανάκλησης της  άδειας 

  
1.(α)     Αριθμός αναφοράς / αριθμός πρωτοκόλλου και ημ/νια παρούσης αίτησης…………………………………...
1.(β) Αριθμός αναφοράς / αριθμός πρωτοκόλλου και ημ/νια προηγούμενης αίτησης ………………………………..
1.(γ) Αριθμός αναφοράς / αριθμός πρωτοκόλλου και ημ/νια αρχικής αίτησης ……………………………………….

2. Αριθμός αναφοράς απόφασης:

3. Γεωγραφική ισχύς – 
Ένωση

1 1.  Ευρωπαϊκή Ένωση (όλα τα Κράτη 
Μέλη)

Γεωγραφική ισχύς 
σε όλα τα Κράτη Μέλη

2 2.  Περισσότερα του ενός Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην περίπτωση 
αυτή καταγράφονται τα Κράτη Μέλη που 
αιτείται η άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης να 
έχει γεωγραφική ισχύ) 

3 3.  Ένα Κράτος Μέλος (στην περίπτωση 
αυτή καταγράφεται το Κράτος Μέλος που 
αιτείται η άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης να 
έχει γεωγραφική ισχύ)

4. Αρμόδια για την έκδοση της άδειας (λήψη απόφασης) τελωνειακή αρχή:
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5. Συνημμένα 
Τύπος Εγγράφου Αριθμός Εγγράφων Αρ. Πρωτοκόλλου Ημ/νία Έκδοσης

6. Αιτών/ δικαιούχος της άδειας:

Τηλέφωνο: Email: Fax:

7. Αριθμός αναγνώρισης του αιτούντος/κατόχου της άδειας (EORI):

8. Αντιπρόσωπος:

Τηλέφωνο: Email: Fax:

8Α. Τελωνειακός αντιπρόσωπος – Τελωνειακά Αντιπροσωπευόμενοι
Στοιχεία Τελωνειακά Αντιπροσωπευόμενων
Ονομασία EORI ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Ταχ. Δ/νση Τηλέφωνο Fax Email Στοιχεία 

εξουσιοδότησης
Είδος 
τελωνειακής 
αντιπροσώ
πευσης

8Β. Φορολογικός αντιπρόσωπος – Φορολογικά Αντιπροσωπευόμενοι
Στοιχεία Φορολογικού Αντιπρόσωπου

Στοιχεία Φορολογικά Αντιπροσωπευόμενων
Ονομασία ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Ταχ. Δ/νση Τηλέφωνο Fax Email Στοιχεία 

εξουσιοδότησης

9. Αριθμός αναγνώρισης αντιπροσώπου (EORI):

10. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου για τελωνειακά θέματα προσώπου

Τηλέφωνο: Email: Fax:

11. Υπεύθυνος επικοινωνίας σχετικά με την αίτηση (εάν διαφορετικός του αρμόδιου για τελωνειακά θέματα προσώπου)

Τηλέφωνο: Email: Fax:

12. Πρόσωπο που διοικεί την αιτούσα εταιρεία ή ελέγχει τη διοίκησή της
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Τηλέφωνο: Email: Fax:

13. Τόπος  όπου  τηρούνται  ή  είναι  διαθέσιμες  οι  κύριες
λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς

14. Είδος κύριων λογιστικών καταχωρίσεων για 
τελωνειακούς σκοπούς

15. Τόπος τήρησης αρχείων 16. Είδος λογιστικών καταχωρίσεων

17. [Αιτούμενη] Ημερομηνία έναρξης της απόφασης:

18. Είδος τελωνειακού 
καθεστώτος/προσωρινή εναπόθεση   (α1)
Διαδικασίες/Καθεστώτα 
«Ενδεχόμενες να γεννηθούν 
τελωνειακές οφειλές»

Αριθμός 
πράξεων 
(β) 

Ύψος δασμού 
και άλλων 
επιβαρύνσεων (γ)

Μέσο χρονικό 
διάστημα που 
μεσολαβεί από την 
υπαγωγή των 
εμπορευμάτων στο
καθεστώς έως τη 
λήξη του 
καθεστώτος (δ)

Προθεσμία 
πληρωμής (ε)

Σ Α
Προσωρινή Εναπόθεση
Αριθμός Άδειας:
Τελωνειακή Αποταμίευση
Αριθμός Άδειας:

Προσωρινή Εισαγωγή με ολική 
απαλλαγή από δασμούς
Αριθμός Άδειας:
Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή:
Αριθμός Άδειας:
Ειδικός Προορισμός
Αριθμός Άδειας:
Άλλη διαδικασία

Διαδικασίες/Καθεστώτα         (α2)

«Γεννηθείσες - Υπάρχουσες 
τελωνειακές οφειλές»

Ελεύθερη κυκλοφορία με 
απλουστευμένη διασάφηση
Αριθμός Άδειας:
Ελεύθερη κυκλοφορία  με εγγραφή
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στις λογιστικές καταχωρήσεις του 
διασαφιστή
Αριθμός Άδειας:

Ειδικός Προορισμός (για το τμήμα 
της οφειλής που δεν απαλλάσσεται 
και οφείλεται 
-μόνο με απλουστευμένη 
διαδικασία-)
Αριθμός Άδειας:
Προσωρινή Εισαγωγή με μερική 
απαλλαγή από δασμούς (για το 
τμήμα της οφειλής που δεν 
απαλλάσσεται και οφείλεται 
-μόνο με απλουστευμένη 
διαδικασία-)
Αριθμός Άδειας:
Άλλη διαδικασία

19. Μορφή της εγγύησης
Χρηματική Παρακαταθήκη
Τριτεγγύηση

Ονοματεπώνυμο Επωνυμία και τα στοιχεία διεύθυνσης του τριτεγγυητή :

20. Ειδικές μνείες / Πρόσθετες Πληροφορίες

ΕΑΝ ΑΙΤΕΙΣΤΕ 
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΟΣΌ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ / 

ΑΠΑΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

22. Διαδικασίες/Καθεστώτα 
«Ενδεχόμενες να γεννηθούν 
τελωνειακές οφειλές»

Ποσό 
Αναφοράς

Ποσό Συνολικής 
Εγγύησης στο 
50% του Ποσού 
Αναφοράς

Ποσό Συνολικής 
Εγγύησης στο 
30% του Ποσού 
Αναφοράς

Ποσό Συνολικής
Εγγύησης στο
0% του Ποσού

Αναφοράς
(Απαλλαγή)
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Προσωρινή Εναπόθεση
Αριθμός Άδειας:

0

Τελωνειακή Αποταμίευση
Αριθμός Άδειας:

0

Προσωρινή Εισαγωγή με ολική 
απαλλαγή από δασμούς
Αριθμός Άδειας: 0

Τελειοποίηση προς 
επανεξαγωγή (για όλο ή το 
τμήμα της οφειλής που 
υφίσταται απαλλαγή και δεν 
οφείλεται):
Αριθμός Άδειας:

0

Ειδικός Προορισμός
Αριθμός Άδειας:

0

Άλλη διαδικασία 0

23. Διαδικασίες/Καθεστώτα 
«Γεννηθείσες - Υπάρχουσες 
τελωνειακές οφειλές»

Ποσό 
Αναφοράς

Ποσό Συνολικής 
Εγγύησης στο 
30% του Ποσού 
Αναφοράς

Ελεύθερη κυκλοφορία με 
απλουστευμένη διασάφηση
Αριθμός Άδειας:
Ελεύθερη κυκλοφορία με 
εγγραφή στις λογιστικές 
καταχωρήσεις του διασαφιστή
Αριθμός Άδειας:

Ειδικός Προορισμός (για το 
τμήμα της οφειλής που δεν 
απαλλάσσεται και οφείλεται 
-μόνο με απλουστευμένη 
διαδικασία-)
Αριθμός Άδειας:
Προσωρινή Εισαγωγή με 
μερική απαλλαγή από δασμούς 
(για το τμήμα της οφειλής που 
δεν απαλλάσσεται και 
οφείλεται 
-μόνο με απλουστευμένη 
διαδικασία-)
Αριθμός Άδειας:
Άλλη διαδικασία

24. Ύψος εγγύησης:

25. Υπογραφή

26. Τόπος _________________________________                       27. Ημερομηνία___________________________________
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
συμπεριλαμβανομένης τυχόν μείωσης ή απαλλαγής

(πλην ειδικού καθεστώτος της ενωσιακής διαμετακόμισης / κοινής διαμετακόμισης)

1
1/3

Είδος αίτησης : 
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί (αριθμός και όνομα):

1. Πρώτη αίτηση 
2. Αίτηση τροποποίησης της άδειας 
3. Αίτηση ανανέωσης της άδειας (προσοχή· δεν επιλέγεται)
4. Αίτηση ανάκλησης της  άδειας 

Σε περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση για τροποποίηση ή, ανάλογα με την περίπτωση, για ανανέωση άδειας, αναφέρετε επίσης τον
αντίστοιχο αριθμό της άδειας στη θέση 2  Αριθμός αναφοράς άδειας/απόφασης. Επιλέξτε με τικ την επιλογή  στη στήλη αριστερά
των αριθμών επιλογής. 

1.(α)
1.(β)
1.(γ)

Αριθμοί αναφοράς της παρούσας αίτησης,  της προηγούμενης αυτής, καθώς και της αρχικής.
Καταγράφονται  τα  σχετικά  πληροφοριακά  δεδομένα.  Η  ημερομηνία  υποβολής  της  παρούσας  αίτησης  καταγράφεται  και  στο
στοιχείο 27.

2
1/6

Αριθμός αναφοράς απόφασης
Καταγράφεται  ο  αριθμός  της  άδειας  που  χορηγείται  από  την  αρμόδια  τελωνειακή  αρχή  μόνο στην  περίπτωση  αίτησης  για
τροποποίηση, ανανέωση ή ανάκληση της άδειας.

3
1/4

Γεωγραφική ισχύς – Ένωση
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 του κώδικα, αναφέρετε αν η ισχύς της άδειας περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη,
επισημαίνοντας ρητά το (τα) εν λόγω κράτος(-η) μέλος(-η).
Η γεωγραφική ισχύς της άδειας θα περιορίζεται στα ακόλουθα  (ένα ή περισσότερα) κράτη μέλη της Ε.Ε. :
αναγράφονται τα εξής (αριθμός και όνομα): 
1.  Ευρωπαϊκή Ένωση (όλα τα Κράτη Μέλη)
2.  Περισσότερα του ενός Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην περίπτωση αυτή καταγράφονται τα Κράτη Μέλη που
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αιτείται η άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης να έχει γεωγραφική ισχύ) 
3.  Ένα Κράτος Μέλος (στην περίπτωση αυτή καταγράφεται το Κράτος Μέλος που αιτείται η άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης
να έχει γεωγραφική ισχύ)
Επιλέξτε με τικ την επιλογή  στη στήλη αριστερά των αριθμών επιλογής.

4
1/7
ΑΙΤ

Αρμόδια για την έκδοση της άδειας (λήψη απόφασης) τελωνειακή αρχή
Καταγράφεται ο Αριθμός αναγνώρισης, η ονομασία και διεύθυνση της τελωνειακής αρχής που κάνει αποδεκτή την αίτηση

5
2/4

Συνημμένα έγγραφα
Παρέχετε  πληροφορίες  σχετικά με  το είδος και,  ανάλογα με την περίπτωση,  τον αριθμό αναγνώρισης και/ή την ημερομηνία
έκδοσης του(των) εγγράφου(-ων) που επισυνάπτονται στην αίτηση.

Αναφέρετε επίσης τον συνολικό αριθμό των συνημμένων εγγράφων.
Εάν το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες αποτελούν συνέχεια των πληροφοριών που παρέχονται σε άλλο σημείο της
αίτησης, προσθέστε παραπομπή για το αντίστοιχο στοιχείο.

6
3/1

Αιτών/ κάτοχος της άδειας
Αναγράψτε το  όνομα και διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ., του ενδιαφερομένου (αιτούντος) που υποβάλλει αίτηση στις τελωνειακές
αρχές για έκδοση άδειας.

7
3/2

Αριθμός αναγνώρισης του αιτούντος/κατόχου της άδειας
Συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (αριθμός EORI) του αιτούντος/ενδιαφερόμενου
για έκδοση άδειας (εφόσον διαθέτει ο αιτών την άδεια). 
 (Για έντυπη αίτηση, συμπληρώνεται απαραίτητα στη θέση  6 τα στοιχεία του αιτούντος, ακόμη και εάν συμπληρωθεί ο αριθμός
καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (αριθμός EORI) του αιτούντος/ενδιαφερόμενου για έκδοση άδειας/κατόχου της
άδειας). 

8
3/3

Αντιπρόσωπος
Εάν είστε ο αιτών την άδεια στη θέση 6, ή το πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο 7, και διαθέτετε τελωνειακό αντιπρόσωπο,
αναφέρετε σχετικές πληροφορίες για τον τελωνειακό αντιπρόσωπο.
Προσκομίστε  αντίγραφο  σχετικής  σύμβασης,  πληρεξουσίου  ή  όποιου  άλλου  εγγράφου  συνιστά  αποδεικτικό  στοιχείο  της
εξουσιοδότησης για την ιδιότητα του τελωνειακού αντιπροσώπου

8Α.

Τελωνειακός αντιπρόσωπος – Τελωνειακά αντιπροσωπευόμενοι
Εάν είστε ο αιτών την άδεια στο στοιχείο 6, ή το πρόσωπο που αναφέρεται στη θέση 7, και, ως τελωνειακός αντιπρόσωπος, αιτείστε
την άδεια συνολικής εγγύησης, για την διασφάλιση της καταβολής της τελωνειακής οφειλής από δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις,
κατά την εισαγωγή, που γεννάται με την υπαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, καταγράψτε τα στοιχεία
των  τελωνειακά  αντιπροσωπευόμενων  σας,  καθώς  και  το  είδος  της  τελωνειακής  αντιπροσώπευσης  ως  εξής  :  1=άμεση
αντιπροσώπευση,  2=έμμεση αντιπροσώπευση
Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εγγυητικός τίτλος που θα προσκομιστεί για τη θέση σε ισχύ της άδειας συνολικής
εγγύησης θα αποτυπώνει ότι η παρεχόμενη συνολική εγγύηση καλύπτει την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής από δασμούς και λοιπές
επιβαρύνσεις,  που  γεννάται  κατά  την  εισαγωγή  με  την  υπαγωγή  μη  ενωσιακών  εμπορευμάτων  σε  ελεύθερη  κυκλοφορία, στο
πρόσωπο του  οφειλέτη,  ή  του  ενδεχόμενου να καταστεί  οφειλέτης,  καθώς και  του  τελωνειακού  αντιπροσώπου  που ανέλαβε  την
οικονομική υποχρέωση να καταβάλλει την εν λόγω οφειλή για λογαριασμό του οφειλέτη, παρέχοντας την συνολική εγγύηση αντί αυτού.
Ο εγγυητικός τίτλος που θα προσκομιστεί πρέπει να αναφέρει, ως πρόσωπο το οποίο παρέχει την συνολική εγγύηση, τον αιτούντα την
άδεια τελωνειακό αντιπρόσωπο, πέραν των τελωνειακά αντιπροσωπευόμενων προσώπων και υπόχρεων (ως οφειλετών), έναντι των
τελωνειακών αρχών για την καταβολή της τελωνειακής οφειλής.

8Β.

Φορολογικός αντιπρόσωπος – Φορολογικά αντιπροσωπευόμενοι
Εάν είστε ο αιτών την άδεια στο στοιχείο 6, ή το πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο 7, και,  ως τελωνειακός αντιπρόσωπος
εγκατεστημένος  στην  Ελλάδα,  αιτείστε  για  λογαριασμό  μη  εγκαταστημένου  στη  χώρα  μας  προσώπου  την  άδεια  συνολικής
εγγύησης, για την διασφάλιση της καταβολής της τελωνειακής οφειλής από δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις, κατά την εισαγωγή,
που  γεννάται  με  την  υπαγωγή  μη  ενωσιακών  εμπορευμάτων  σε  ελεύθερη  κυκλοφορία  και  ανάλωση, σε  περίπτωση  ορισμού
φορολογικού αντιπροσώπου, καταγράψτε τα στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου και των φορολογικά αντιπροσωπευόμενων
σας, οι οποίοι σας εξουσιοδότησαν να λειτουργείτε ως φορολογικός αντιπρόσωπος κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
Εφόσον οι τελωνειακά αντιπροσωπευόμενοι είναι εγκατεστημένοι εκτός ενωσιακού τελωνειακού εδάφους ο κάτοχος της άδειας, για
την υπαγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων και θέση αυτών σε  ελεύθερη κυκλοφορία, ή ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση,
δραστηριοποιείται  ως  έμμεσος τελωνειακός  αντιπρόσωπος  γι’  αυτούς.  Για  εγκατεστημένα  εκτός  Ε.Ε.  πρόσωπα,  ο  ορισμός
φορολογικού αντιπροσώπου είναι υποχρεωτικός για σκοπούς ΦΠΑ. 
Επισημαίνεται ότι 
 στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εγγυητικός τίτλος που θα προσκομιστεί για τη θέση σε ισχύ της άδειας συνολικής εγγύησης θα

αποτυπώνει  ότι  η  παρεχόμενη  συνολική  εγγύηση  καλύπτει  την  πληρωμή  της  τελωνειακής  οφειλής,  που  γεννάται  κατά  την
εισαγωγή  με  την  υπαγωγή  μη  ενωσιακών  εμπορευμάτων  που  υπόκεινται  σε  εισαγωγικό  δασμό  & λοιπές  επιβαρύνσεις  σε
ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, στο πρόσωπο του οφειλέτη, καθώς και του τελωνειακού & φορολογικού αντιπροσώπου που
ανέλαβε την οικονομική υποχρέωση να καταβάλλει την εν λόγω οφειλή για λογαριασμό του οφειλέτη, παρέχοντας την συνολική
εγγύηση αντί αυτού. Ο εγγυητικός τίτλος που θα προσκομιστεί πρέπει να αναφέρει, ως πρόσωπο το οποίο παρέχει την συνολική
εγγύηση,  τον  αιτούντα  την  άδεια  τελωνειακό  αντιπρόσωπο,  πέραν  των  τελωνειακά  και  φορολογικά  αντιπροσωπευόμενων
προσώπων και υπόχρεων (ως οφειλετών), έναντι των τελωνειακών αρχών για την καταβολή της τελωνειακής οφειλής.

 εφόσον οι τελωνειακά αντιπροσωπευόμενοι σας είναι εγκατεστημένοι εκτός ενωσιακού τελωνειακού εδάφους θα πρέπει, για την
υπαγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων και θέση αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία, ή ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, να
δραστηριοποιείστε  ως  έμμεσος τελωνειακός  αντιπρόσωπος  γι’ αυτούς. Για  εγκατεστημένα  εκτός  Ε.Ε.  πρόσωπα,  ο  ορισμός
φορολογικού αντιπροσώπου είναι υποχρεωτικός για σκοπούς ΦΠΑ. 

9
3/4

Αριθμός αναγνώρισης αντιπροσώπου
Εάν είστε ο αιτών την άδεια στο στοιχείο 6 ή το πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο 7, και διαθέτετε τελωνειακό αντιπρόσωπο,
συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (αριθμός EORI) του τελωνειακού αντιπρόσωπου. 
(Για έντυπη αίτηση, συμπληρώνεται απαραίτητα στο στοιχείο 8 το ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αντιπρόσωπου, ακόμη και εάν
συμπληρωθεί ο αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (αριθμός EORI) του αντιπρόσωπου).
Προσκομίστε  αντίγραφο  σχετικής  σύμβασης,  πληρεξουσίου  ή  όποιου  άλλου  εγγράφου  συνιστά  αποδεικτικό  στοιχείο  της
εξουσιοδότησης για την ιδιότητα του τελωνειακού αντιπροσώπου.

10
3/5

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου για τελωνειακά θέματα προσώπου
Καταγράψτε τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου αριθμού φαξ, εάν υπάρχει, του ενδιαφερομένου, τα οποία μπορούν
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να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με τελωνειακά θέματα. 

11
3/6

Υπεύθυνος επικοινωνίας σχετικά με την αίτηση
Καταγράψτε τον υπεύθυνο επικοινωνίας  που είναι   αρμόδιος  για την επικοινωνία με τις  τελωνειακές  αρχές όσον  αφορά την
αίτηση.
Η πληροφορία αυτή παρέχεται μόνο εάν το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τελωνειακά θέματα, όπως προβλέπεται στο στοιχείο
10, είναι διαφορετικό.
Αναγράψτε  το  όνομα  του  υπευθύνου  επικοινωνίας  και  οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες  πληροφορίες:  αριθμός  τηλεφώνου,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (κατά προτίμηση λειτουργικής ταχυδρομικής θυρίδας) και, εάν υπάρχει, αριθμό φαξ.

12
3/7

Πρόσωπο που διοικεί την αιτούσα εταιρεία ή ελέγχει τη διοίκησή της
Αναγράψτε  το(τα)  όνομα(ονόματα)  και  τα  πλήρη  στοιχεία  του(των)  σχετικού(-ών)  προσώπου(-ων)  ανάλογα  με  τη  νομική
σύσταση/μορφή της  αιτούσας εταιρείας,  συγκεκριμένα:  του  διευθυντή/διαχειριστή της  εταιρείας,  των μελών του  συμβουλίου
διευθυντών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στα πλήρη στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται: ονοματεπώνυμο και
διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και αριθμός εθνικού δελτίου ταυτότητας. 

13
4/3

Τόπος όπου τηρούνται ή είναι διαθέσιμες οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς
Αναγράψτε την πλήρη διεύθυνση του τόπου, καθώς και το κράτος μέλος στο οποίο θα τηρούνται ή θα είναι προσβάσιμες οι
λογιστικές καταχωρίσεις.
Οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς, όπως αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του
κώδικα, είναι οι καταχωρίσεις που πρέπει να θεωρούνται από τις τελωνειακές αρχές ως οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις και οι
οποίες επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να ελέγχουν και να παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τη
σχετική άδεια. Υφιστάμενο εμπορικό, φορολογικό ή άλλου είδους λογιστικό υλικό μπορεί να γίνει δεκτό ως κύριες λογιστικές
καταχωρίσεις εφόσον διευκολύνει τους λογιστικούς ελέγχους.

14
8/1

Είδος κύριων λογιστικών καταχωρίσεων για τελωνειακούς σκοπούς
Προσδιορίστε το είδος των κύριων λογιστικών καταχωρίσεων παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού.

15
4/4

Τόπος τήρησης αρχείων
Αναγράψτε την πλήρη διεύθυνση του(των) τόπου(-ων),  καθώς και το(τα) κράτος(-η) μέλος(-η) όπου τηρούνται ή πρόκειται  να
τηρούνται τα αρχεία του αιτούντος

16
8/2

Είδος λογιστικών καταχωρίσεων
Προσδιορίστε το είδος των καταχωρίσεων παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία για το σύστημα που πρόκειται  να χρησιμοποιηθεί,
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού.
Οι εν λόγω καταχωρίσεις απαιτείται να επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να επιτηρούν το σχετικό καθεστώς, ιδίως όσον αφορά
την  εξακρίβωση  της  ταυτότητας  των  εμπορευμάτων  που  έχουν  υπαχθεί  σε  αυτό,  τον  τελωνειακό  τους  χαρακτήρα  και  την
κυκλοφορία τους.

17
4/6

[Αιτούμενη] Ημερομηνία έναρξης της απόφασης
Καταγράψτε συγκεκριμένη ημερομηνία  την οποία αιτείστε για την έναρξη ισχύος της άδειας.
Ωστόσο,  για  τον  καθορισμό  της  ημερομηνίας  αυτής  λαμβάνονται  υπόψη  οι  προθεσμίες  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  22
παράγραφοι 2 και 3 του Κώδικα ενώ η αιτούμενη ημερομηνία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που αναφέρεται
στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του Κώδικα.

18 α. 7/2  Είδος τελωνειακού καθεστώτος/προσωρινή εναπόθεση
Αναφέρεται το σχετικό τελωνειακό καθεστώς (ή προσωρινή εναπόθεση) για το οποίο επιθυμεί ο αιτών να υποβάλει αίτηση. 
Αναγράψτε τον αριθμό αναφοράς της αντίστοιχης άδειας εάν είναι αδύνατο να συναχθεί από άλλα στοιχεία της αίτησης. 
Σε περίπτωση που η αντίστοιχη άδεια δεν έχει χορηγηθεί ακόμη, αναφέρεται ο αριθμός καταχώρισης της σχετικής αίτησης.
Επιλέξτε με τικ την επιλογή αριστερά των καθεστώτων/διαδικασιών.

Επιλέξτε στην περιοχή ¨ (α1) «Ενδεχόμενες να γεννηθούν τελωνειακές οφειλές»¨ με τικ την επιλογή στη στήλη με επικεφαλίδα 
Σ (Σ= Συνήθης Διαδικασία) αριστερά των ειδικών καθεστώτων, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
Αναφέρεται επιπλέον εάν το τελωνειακό σχετικό καθεστώς λειτουργεί στα πλαίσια απλουστευμένων διαδικασιών τελωνισμού.
Επιλέξτε με τικ την επιλογή  στη στήλη με επικεφαλίδα Α (Α= Απλουστευμένη Διαδικασία) αριστερά των 
διαδικασιών/καθεστώτων.
Αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς της αντίστοιχης άδειας εάν είναι αδύνατο να συναχθεί από άλλα στοιχεία της αίτησης.  
Σε περίπτωση που η αντίστοιχη άδεια δεν έχει χορηγηθεί ακόμη, αναφέρεται ο αριθμός καταχώρισης της σχετικής αίτησης.
Εφόσον τα ειδικά καθεστώτα της περιοχής ¨ (α1) «Ενδεχόμενες να γεννηθούν τελωνειακές οφειλές»¨ χρησιμοποιούνται με την 
Συνήθη Διαδικασία και την Απλουστευμένη Διαδικασία ταυτόχρονα  , επιλέξτε με τικ τόσο την επιλογή στη στήλη με επικεφαλίδα  Σ
(Σ= Συνήθης Διαδικασία) όσο και την επιλογή  στη στήλη με επικεφαλίδα Α (Α= Απλουστευμένη Διαδικασία), αριστερά των 
ειδικών καθεστώτων.
Επιλέξτε στην περιοχή ¨ (α2) «Γεννηθείσες - Υπάρχουσες τελωνειακές οφειλές»¨ με τικ, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
Αναφέρεται επιπλέον  η άδεια των απλουστευμένων διαδικασιών, καθώς και η άδεια του ειδικού καθεστώτος εφόσον συντρέχει 
περίπτωση.

β. 7/4   Αριθμός πράξεων
Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η συνολική εγγύηση για την κάλυψη υφιστάμενων τελωνειακών οφελών ή για την υπαγωγή 
εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς, αναγράψτε τον αριθμό των πράξεων/παραστατικών που πραγματοποιήθηκαν/κατατέθηκαν 
τους τελευταίους 12 μήνες.
γ. VI/1. Ύψος δασμού και άλλων επιβαρύνσεων
Αναφέρατε το υψηλότερο ποσό δασμού και άλλων επιβαρύνσεων που επιβλήθηκε σε οποιαδήποτε μεμονωμένη πράξη εισαγωγής 
εμπορευμάτων τους τελευταίους 12 μήνες. Εάν η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη, αναφέρατε το υψηλότερο ποσό δασμού και
άλλων επιβαρύνσεων που πρόκειται να επιβληθεί σε οποιαδήποτε μεμονωμένη πράξη εισαγωγής τους επόμενους 12 μήνες.
δ. VI/2.  Μέσο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς έως τη λήξη του 
καθεστώτος
Αναφέρατε το μέσο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς έως τη λήξη του 
καθεστώτος (λήξη της επιτήρησης –ειδικός προορισμός) ους τελευταίους 12 μήνες. 
Αναφέρατε το μέσο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την θέση των εμπορευμάτων στην προσωρινή εναπόθεση έως τη λήξη 
της επιτήρησης τους εντός αυτής τους τελευταίους 12 μήνες.
Η πληροφορία αυτή παρέχεται μόνο εφόσον θα χρησιμοποιηθεί η συνολική εγγύηση για την υπαγωγή/θέση των εμπορευμάτων σε 
ειδικό καθεστώς/προσωρινή εναπόθεση (υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση της προσωρινής εναπόθεσης -ιδιωτική αποθήκη- η 
συνολική εγγύηση είναι υποχρεωτική).
ε. VI/6. Προθεσμία πληρωμής

[39]



Όταν η συνολική εγγύηση παρέχεται για την κάλυψη του καταβλητέου εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού, εάν πρόκειται για 
εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία ή εμπορεύματα ειδικού προορισμού 
(για το ποσό του  καταβλητέου εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που οφείλεται κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή), αναφέρατε κατά 
πόσον η εγγύηση θα καλύψει: 
Για υπαγωγή στο καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας -με ή χωρίς ανάλωση- με την απλουστευμένη διαδικασία και με 
αναβολή πληρωμής δασμών και των άλλων επιβαρύνσεων. 

19
VI/4.

Μορφή της εγγύησης
Αναφέρατε ποια μορφή θα έχει η εγγύηση.   
Σε περίπτωση που η εγγύηση παρέχεται με τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή, αναφέρατε το ονοματεπώνυμο/την 
επωνυμία και τα στοιχεία διεύθυνσης του τριτεγγυητή. 
Εάν η εγγύηση ισχύει σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, αναφέρατε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των αντιπροσώπων του 
τριτεγγυητή στα άλλα κράτη μέλη.

20
8/5

Ειδικές μνείες
Εισάγετε οποιεσδήποτε ειδικές μνείες, εφόσον θεωρούνται χρήσιμες

22
VI/5.

Ποσό αναφοράς 
Αναφέρατε πληροφορίες σχετικά με το ποσό αναφοράς (σε Ευρώ) που καλύπτει όλες τις διασαφήσεις ανά αιτούμενο καθεστώς ή τη 
προσωρινή εναπόθεση του αιτούντος, για οφειλές ενδεχόμενες να γεννηθούν. Επιλέξτε με τικ την επιλογή  στη στήλη αριστερά των 
διαδικασιών/καθεστώτων.
Αναφέρατε το ποσό της συνολικής εγγύησης σε σχέση με ποσό αναφοράς
Αναφέρατε, σε περίπτωση που η αιτούμενη άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης ζητείται να  έχει γεωγραφική ισχύ σε περισσότερα του 
ενός Κράτη Μέλη, τα τμήματα αυτού για κάθε Κ-Μ εξ αυτών (κατανομή του ποσού αναφοράς μεταξύ των Κ-Μ)., σε ιδιαίτερη σειρά 
εντός του ίδιου πεδίου.

23
VI/5.

Ποσό αναφοράς
Αναφέρατε πληροφορίες σχετικά με το ποσό αναφοράς (σε Ευρώ) που καλύπτει όλες τις διασαφήσεις ανά αιτούμενο καθεστώς ή 
τη προσωρινή εναπόθεση του αιτούντος, για γεννηθείσες οφειλές.. Αναφέρατε το ποσό της συνολικής εγγύησης σε σχέση με το ποσό 
αναφοράς 
Αναφέρατε, σε περίπτωση που η αιτούμενη άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης ζητείται να  έχει γεωγραφική ισχύ σε περισσότερα του 
ενός Κράτη Μέλη, τα τμήματα αυτού για κάθε Κ-Μ  εξ αυτών (κατανομή του ποσού αναφοράς μεταξύ των Κ-Μ)., σε ιδιαίτερη σειρά 
εντός του ίδιου πεδίου.

24
VI/3.

Ύψος εγγύησης
Αναφέρατε 
εάν το ύψος της εγγύησης που πρόκειται να καλύψει υπάρχουσες τελωνειακές οφειλές και, κατά περίπτωση, άλλες επιβαρύνσεις
αντιστοιχεί στο 100 % ή 30 % του σχετικού μέρους του ποσού αναφοράς, για γεννηθείσες οφειλές, 
ή 
αν το ύψος της εγγύησης που πρόκειται να καλύψει ενδεχόμενες τελωνειακές οφειλές και, κατά περίπτωση, άλλες επιβαρύνσεις
αντιστοιχεί στο 100 %, 50 %, 30 % ή 0 % του σχετικού μέρους του ποσού αναφοράς, για οφειλές ενδεχόμενες να γεννηθούν.
Η τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις, εάν χρειάζεται.

25
1/2

Υπογραφή
Υπογράφεται από το  πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση. Ο υπογράφων πρέπει να προσθέσει την ιδιότητά του.

26
4/1

Τόπος 
Καταγράψτε τον τόπο  στον οποίο υπογράφηκε  η αίτηση.

27
4/2

Ημερομηνία
Καταγράψτε την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών υπέγραψε  την αίτηση.

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης της έντυπης αίτησης.
Οι  έντυπες  αιτήσεις  συμπληρώνονται  από  τον  αιτούντα  ευανάγνωστα  και  κατά  ανεξίτηλο  τρόπο  και,  κατά  προτίμηση,  με  τη  χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δεν πρέπει να φέρουν ούτε ξέσματα ούτε προσθήκες.
Τροποποιήσεις που ενδεχομένως επέρχονται στις αιτήσεις πρέπει να γίνονται με διαγραφή και προσθήκη των επιθυμητών ενδείξεων με
τρόπο τέτοιο ώστε το διαγραφέν κείμενο να είναι εμφανές και διακριτό. 
Κάθε τροποποίηση που γίνεται με τον προαναφερόμενο τρόπο πρέπει να εγκρίνεται από τον αιτούντα και να θεωρείται από την τελωνειακή
αρχή χορήγησης της άδειας/απόφασης. (Τελωνείο Εγγύησης).

[40]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 2 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

i) Αντίγραφο  Αστυνομικής  Ταυτότητας  των  φυσικών  προσώπων  με  σκοπό  την
αυτεπάγγελτη  αναζήτηση  του  Ποινικού  Μητρώου  (Αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου
γενικής  ή  δικαστικής  χρήσης)  από  την  αρμόδια  αρχή  καθώς  και  τον  Αριθμό
Φορολογικού  Μητρώου,  τον  αριθμό  καταχώρισης  και  αναγνώρισης  οικονομικών
φορέων  (αριθμός  EORI,  εφόσον  ο  αιτών  διαθέτει  έγκυρο  αριθμό  EORI)  για  τα
ακόλουθα πρόσωπα:
 τον αιτούντα,
 το πρόσωπο που διοικεί ή ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον είναι διαφορετικό

πρόσωπο από τον αιτούντα,
 του προσώπου του αρμόδιου για τελωνειακά θέματα του αιτούντος, καθώς και του

υπεύθυνου επικοινωνίας σχετικά με την αίτηση (εφόσον αυτός είναι διαφορετικός
από τον προηγούμενο αρμόδιο για τελωνειακά θέματα). 

ii) Τελευταίο εν ισχύ δημοσιευμένο καταστατικό της εταιρείας και το ΦΕΚ δημοσίευσης
αυτού ή της ανακοίνωσης του ΓΕ.ΜΗ., προκειμένου περί ΑΕ και ΕΠΕ.

iii) Πρακτικά  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  περί  εκπροσώπησής Α.Ε. και  το  Φ.Ε.Κ.
δημοσίευσης αυτών.

iv) Καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο, προκειμένου περί Ο.Ε.
και Ε.Ε.

v) Στοιχεία  του  προσώπου  του  τελωνειακού  αντιπροσώπου του  (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης), καθώς και τον -εφόσον
είναι διαθέσιμος- αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (αριθμός
EORI) του τελωνειακού αντιπροσώπου.

vi) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν.1599/86 του αιτούντος με την οποία δηλώνει ότι: 
 «δεν  έχει  υποβάλει  αίτηση  για  χορήγηση  άδειας  συνολικής  εγγύησης  σε  άλλη

αρμόδια αρχή της χώρας ή άλλου Κ-Μ» 
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 την εκ μέρους του έγκαιρη ειδοποίηση της τελωνειακής αρχής χορήγησης μετά την
έκδοση  της  άδειας  συνολικής  εγγύησης,  για  ενδεχόμενες  μεταβολές  στις
δραστηριότητες, στην οργάνωση και στις διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρία».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 3

Παράδειγμα  υπολογισμού  του  ποσού  αναφοράς  (απλουστευμένες
διαδικασίες-θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία)

Έστω ότι ο μήνας εντός του εξεταζόμενου δωδεκαμήνου που παρουσιάζει το  υψηλότερο
ποσό δασμολογικών και  λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν (βεβαιώθηκαν και  είναι
πληρωτέες,  επί  τη  βάσει  των  συμπληρωματικών/ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων  που
υποβλήθηκαν, για αυτόν τον μήνα) σε εμπορεύματα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία
σ’ αυτόν τον μήνα είναι ο μήνας Μάιος και το ποσό αυτό είναι  100.000 Ευρώ, ενώ τα
ανάλογα δεδομένα για τον επόμενο μήνα (Ιούνιο) είναι τα ακόλουθα: 

Ημερομηνία Αναβολή
βεβαίωσης

&
πληρωμής

Υπόλοιπο

Τέλος Μαΐου 100,000 100,000

1.06

Νέα (χρέωση) 15,000
115,000Εκκαθάριση 

(πίστωση)
0

3.06
Νέα (χρέωση) 12,000

127,000Εκκαθάριση 
(πίστωση)

0

9.06
Νέα (χρέωση) 7,000

134,000Εκκαθάριση 
(πίστωση)

0
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16.06

Νέα (χρέωση) 3,000 137,000
Εκκαθάριση 
(πίστωση)/
πληρωμή 
βεβαιώσεων του 
προηγούμενου 
μήνα  

100.000 37,000

19.06
Νέα (χρέωση) 20,000

57,000Εκκαθάριση 
(πίστωση)

0

23.06
Νέα (χρέωση) 10,000

67,000Εκκαθάριση 
(πίστωση)

0

29.06
Νέα (χρέωση) 20,000

87,000Εκκαθάριση 
(πίστωση)

0

Τέλος Ιουνίου 87,000 87,000

Το  ποσό  αναφοράς,  που  πρέπει  να  υφίσταται  ως  εγγύηση  για  την  κάλυψη  σε  κάθε
δεδομένη στιγμή της τελωνειακής οφειλής από δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις για το
μήνα  Ιούνιο  είναι  εκείνο  των  137.000 Ευρώ.  Έστω  ότι  στις  5/6  υποβλήθηκε
συμπληρωματική/ανακεφαλαιωτική  διασάφηση  με  την  οποία  βεβαιώθηκε  το  ποσό  των
100.000 €, το οποίο καταβλήθηκε στις 16/6. Το ποσό των 100.000 € αποτελεί το ποσό των
δασμολογικών  και  λοιπών  επιβαρύνσεων,  που  αντιστοιχεί  στα  εμπορεύματα  που
τελωνίσθηκαν το μήνα Μάϊο.  

Ο υπολογισμός του ποσού αναφοράς θα λαμβάνει υπόψη πάντα τη μέγιστη προθεσμία
πληρωμής της τελωνειακής οφειλής.   

Με  βάση  τα  προαναφερόμενα,  το  ποσό  αναφοράς  που  υπολογίζεται  με  βάση  τα
πληροφοριακά δεδομένα του παρελθόντος (προηγούμενο δωδεκάμηνο της αίτησης) είναι
το ποσό των 137.000 Ευρώ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 4

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ  ΠΟΣΟΥ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΣΤΑ  ΕΙΔΙΚΑ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ

Α) Ειδικό καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

Σύμφωνα με τους όρους για τη χορήγηση άδειας για την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή,
η μέγιστη περίοδος εκκαθάρισης είναι έξι μήνες. 

Για  την  εκτίμηση  των  αξιών  των  εμπορευμάτων  που  τίθενται  στο  καθεστώς  και
εκκαθαρίζονται, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα του παρελθόντος, μαζί με την
εκτίμηση  του  όγκου  των  επικείμενων  πράξεων τελωνισμού,  συμπεριλαμβανομένων  σε
κάθε περίπτωση ένα κατάλληλο περιθώριο -όσο χρειάζεται να είναι αυτό- έτσι ώστε το
οικονομικό συμφέρον της ΕΕ και των Κ-Μ να προστατεύεται δεόντως .

Έστω ότι:

 Συνολική αξία των εμπορευμάτων που μπορούν να τεθούν υπό Τελειοποίηση προς
επανεξαγωγή κατά τη διάρκεια πενταετίας: 600.000 € 

 Δασμός: 10% 
 Ποσοστό ΦΠΑ: 24% (ο συντελεστής είναι ενδεικτικός και είναι ο υψηλότερος ισχύων

στο Κ-Μ σύστασης της εγγύησης)
 Μέγιστη Περίοδος εκκαθάρισης: έξι μήνες 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τα πληροφοριακά δεδομένα
των  προηγούμενων  της  αίτησης  12  μηνών (στο  παράδειγμα  κατά  τη  διάρκεια  του
προηγουμένου  έτους)  η  εξέλιξη  του  ύψους  της  Δασμολογητέας  Αξίας  των
εμπορευμάτων εντός του καθεστώτος ήταν η ακόλουθη:

Ημερομηνί
α

Δ.Α. 
εμπορευμάτων:
Θέση στο 
καθεστώς
Ποσά σε €

Δ.Α. 
εμπορευμάτω
ν:
Εκκαθάριση 
του 
καθεστώτος 
Ποσά σε €

Ποσό Δ.Α. που 
διακυβεύεται (εάν 
υπάρξει γένεσης 
οφειλή τελωνειακής 
οφειλής) –at stake-  
Ποσά σε €

1 Ιαν 45.000 0 45.000
1 Φεβ 10.000 15.000 40.000
1 Μαρτ 5.000 10.000 35.000
1 Απριλ 12.000 5.000 42.000
1 Μαί 8.000 0 50.000
1 Ιουν 5.000 8.000 47.000
1 Ιουλ 5.000 5.000 45.000
1 Αυγ 0 5.000 40.000
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1 Σεπτ 5.000 10.000 35.000
1 Οκτ 15.000 10.000 40.000
1 Νοεμ 15.000 12.000 42.000
1 Δεκ 8.000 5.000 45.000

προκύπτει ότι η μέγιστη Δασμολογητέα Αξία που διακυβεύεται επί των εμπορευμάτων που
τελούν  υπό  καθεστώς  τελειοποίησης  προς  επανεξαγωγή,  σε  κάθε  δεδομένη  χρονική
στιγμή κατά το εξεταζόμενο δωδεκάμηνο, και  σύμφωνα με την παραγωγική δυναμικότητα
του κατόχου της άδειας, είναι 50.000 ευρώ. 

Κατ’ επέκταση:

• Εισαγωγικός δασμός: € 50.000 Χ 10% = 5.000 €

• Φ.Π.Α.-Λοιπές επιβαρύνσεις: € 55.000 Χ 24% = 13.200 €

Κατά  συνέπεια  το  ποσό  αναφοράς  είναι  το  μέγιστο  ποσό  δασμών  και  φόρων  που
διακυβεύεται στη εξεταζόμενη 12μηνη περίοδο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτής, και
είναι 18.200 €. 

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό των τελωνειακών οφειλών που αναλογούν στα
εμπορεύματα που βρίσκονταν υπό το καθεστώς της   τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και
τα οποία  δεν είχαν αποδεσμευθεί για ένα επακόλουθο τελωνειακό καθεστώς  /προορισμό
(τεθεί  σε  άλλο  τελωνειακό  καθεστώς/προορισμό  με  εκκαθάριση  του  καθεστώτος  της
τελειοποίησης  προς  επανεξαγωγή),  σε  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή  στο  εξεταζόμενο
δωδεκάμηνο. 

Επισημαίνεται ότι το ύψος του δασμολογικού συντελεστή 10% στο παράδειγμα αφορά ένα
εμπόρευμα το οποίο τίθεται στο καθεστώς και εμπλέκεται στις εργασίες τελειοποίησης. 

Όταν περισσότερα του ενός εμπορεύματα τίθενται στο εν λόγω τελωνειακό καθεστώς, η
προαναφερόμενη  προσέγγιση  προσδιορισμού  του  ποσού  αναφοράς  θα  πρέπει  να
ακολουθείται για κάθε εμπόρευμα που τίθεται στο καθεστώς.

Το άθροισμα των επιμέρους ποσών αναφοράς που θα προκύψουν θα αποτελεί  και  το
ποσό αναφοράς της συνολικής εγγύησης που θα πρέπει να συσταθεί.

Εναλλακτικά, στο προαναφερόμενο παράδειγμα, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι στη μέγιστη
Δασμολογητέα  Αξία των εμπορευμάτων που τέθηκαν υπό καθεστώς τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή το  εξεταζόμενο δωδεκάμηνο,  το  ποσό των 50.000 €  αποτελείται  από το
άθροισμα της Δ.Α. τριών εμπορευμάτων/πρώτων υλών που συντελούν στη παραγωγή του
τελειοποιημένου εμπορεύματος και η εν λόγω Δασμολογητέα Αξία αναλύεται ως εξής:

Πρώτη ύλη Δασμολογητέ
α Αξία

Δασμ/κος
Συντελεστής
%

Δασμός  που
διακυβεύεται 

Α 10.000 € 15 1.500 €
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Β 20.000 € 5 1.000 €
Γ 20.000 € 10 2.000 €

Σύνολα 50.000 € 4.500 € 

Έτσι οι λοιπές επιβαρύνσεις θα είναι : 54.500 € Χ 24% = 13.080 €

Κατά συνέπεια το ποσό αναφοράς, το οποίο είναι το μέγιστο ποσό δασμών και φόρων που
διακυβεύεται στη εξεταζόμενη 12μηνη περίοδο και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτής,
είναι(4.500+13.080)€ = 17.580 €.

Στο προαναφερόμενο παράδειγμα το προκύπτων ποσό αναφοράς αντιστοιχεί στο ποσό
της τελωνειακής οφειλής (δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις) που ενδέχεται να γεννηθεί για
εμπορεύματα  που  έχουν  υπαχθεί  στο  ειδικό  καθεστώς  της  τελειοποίησης  προς
επανεξαγωγή για χρονικό διάστημα/περίοδο ενός μηνός. (ανάλογη εφαρμογή του πρώην
άρθρου 379.2.πρώτο εδάφιο του Καν.2454/93). 

Ανάλογη προσέγγιση για τον προσδιορισμό του ποσού αναφοράς θα μπορούσε να λάβει
υπόψη  δεδομένα  που  δύνανται  να  υπάρξουν  και  για  μικρότερο  χρονικό  διάστημα
(δεκαπενθήμερο ή εβδομάδα - χρονική βάση αναφοράς εντός του δωδεκαμήνου). Σε μια
τέτοια περίπτωση,  το ποσό αναφοράς είναι επίσης το μέγιστο ποσό δασμών και φόρων
που διακυβεύεται στη εξεταζόμενη 12μηνη περίοδο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτής,
ανεξάρτητα εάν το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη με βάση τα πληροφοριακά
δεδομένα  είναι  μικρότερο  του  μηνός,  όπως  στο  προαναφερόμενο  παράδειγμα.  Όσο
μικρότερο  το  χρονικό  διάστημα  για  το  οποίο  δύναται  να  υπάρξουν  πληροφοριακά
δεδομένα  (ως  χρονική  βάση  αναφοράς  εντός  του  δωδεκαμήνου),  τόσο  περισσότερο
δύναται  να  προσεγγιστεί  με  ακρίβεια  το  μέγιστο  ποσό  δασμών  και  φόρων  που
διακυβεύεται στη εξεταζόμενη 12μηνη περίοδο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτής και,
κατ’ επέκταση, το ποσό αναφοράς της συνολικής εγγύησης. 

Το ανωτέρω παράδειγμα υποδεικνύει ότι η εγγύηση πρέπει να παρέχεται μόνο για τα
εμπορεύματα  που  μπορούν  να  βρίσκονται  υπό  το  καθεστώς  σε  οποιαδήποτε
χρονική στιγμή   (με  την όσο το  δυνατότερο κοντινή  προσέγγιση αυτής,  αφού ελήφθη
υπόψη για το σκοπό του παραδείγματος ότι η μέση χρονική περίοδος εκκαθάρισης του
καθεστώτος  είναι  ο  μήνας)  και  όχι  για  τη  συνολική  ποσότητα  των εμπορευμάτων που
μπορούν θεωρητικά να τεθούν στο ειδικό τελωνειακό καθεστώς. [άρθρο 155.3.β των ΙΑ]

Για  το  σκοπό αυτό,  πέραν  των  στοιχείων του  παρελθόντος,  για  το  προσδιορισμό  του
ποσού αναφοράς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι  εκτιμήσεις που αφορούν τον
όγκο  των  επικείμενων  δραστηριοτήτων  τελειοποίησης  προς  επανεξαγωγή,  με  βάση
εμπορικά έγγραφα και άλλα στοιχεία του κατόχου ή αιτούντος την άδεια του συγκεκριμένου
τελωνειακού καθεστώτος.   [άρθρο 155.4 των ΙΑ].

Εφόσον  όμως υφίσταται  ισχυρή  αμφιβολία  όσον  αφορά  την  ακρίβεια  των  μελλοντικών
εκτιμήσεων  αυτών,  τα  υφιστάμενα  δεδομένα  του  παρελθόντος  θα  αποτελούν  τον
καθοριστικό  παράγοντα  για  τον  προσδιορισμό  του  ύψους  του  ποσού  αναφοράς  της
συνολικής εγγύησης.  
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Β) Τελωνειακή Αποταμίευση 

Στην περίπτωση της τελωνειακής αποταμίευσης, όπου υπάρχουν πληροφοριακά δεδομένα
του παρελθόντος, το ποσό αναφοράς θα πρέπει να καθορισθεί με βάση αυτά καθώς και τις
εκτιμήσεις  για  τις  δασμολογικές και  λοιπές επιβαρύνσεις  που αντιστοιχούν στα μηνιαία
αποθέματα της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης σε διάστημα δώδεκα μηνών (μηνιαία
κατάσταση  αποθεμάτων  που  προβλέπεται  στα  πλαίσια  λειτουργίας  του  καθεστώτος
τελωνειακής  αποταμίευσης  σχετική  η  αρ.πρωτ.ΔΔΘΤΟΚΔ5010763ΕΞ2015/14-5-2015
ΕΔΥΟ). 

Το μεγαλύτερο ποσό των δασμολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που παρουσιάζεται σε
ένα μήνα, με βάση τα προαναφερόμενα εντός της δωδεκάμηνης περιόδου πληροφοριακά
δεδομένα, θα είναι (ισούται) με το ποσό αναφοράς, τόσο για τους δασμούς όσο και για τις
λοιπές επιβαρύνσεις.

Επισημαίνεται  ότι  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  το  ποσό  αναφοράς  που  προκύπτει
αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό της τελωνειακής οφειλής (δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις)
που ενδέχεται να γεννηθεί κατά την εξεταζόμενη περίοδο για τα εμπορεύματα περίοδο που
έχουν υπαχθεί και παραμένουν στο καθεστώς στο τέλος του μηνός στον οποίο αναφέρεται
το απόθεμα των εμπορευμάτων. 

Παράδειγμα:

Μήνας

Αναφορά
ς

Εκτιμώμενες δασμολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, 

όπως προέκυψαν από τις μηνιαίες καταστάσεις αποθεμάτων

(όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τέλος κάθε μήνα)

1ος 32.000

2ος 35.000

3ος 27.000

4ος 41.000

5ος 39.000

6ος 45.000

7ος 55.000

8ος 49.000

9ος 42.000

10ος 50.000

11ος 52.000

12ος 48.000
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Το ποσό αναφοράς αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των εκτιμώμενων δασμών και λοιπών
επιβαρύνσεων του έβδομου μήνα και είναι 55.000 €. 

Εφόσον ο αιτών εκτιμά ότι πρόκειται να υπάρξει αύξηση της δραστηριότητας της αποθήκης
σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο (π.χ. λόγω αύξησης εμπορευματικής κίνησης,
επέκτασης  του  αποθηκευτικού  χώρου,  υπογραφής  εμπορικών  συμβάσεων  με  νέους
πελάτες για τη διαχείριση των εμπορευμάτων τους κλπ), τότε για τον καθορισμό του ποσού
αναφοράς  λαμβάνεται  υπόψη  και  η  εν  λόγω  εκτιμώμενη  αύξηση,  με  προσδιορισμό
ανάλογου  ποσοστού  επί  των  υψηλότερων  μηνιαίων  δασμοφορολογικών  και  λοιπών
επιβαρύνσεων του προηγούμενου δωδεκαμήνου.

Στη  περίπτωση  όμως  όπου  δεν  υπάρχουν  πληροφοριακά  δεδομένα  του  παρελθόντος
(χρήση του τελωνειακού καθεστώτος για πρώτη φορά), το ποσό αναφοράς θα πρέπει να
καθορισθεί με βάση την δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων που μπορεί να τελούν σε
καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, συνεκτιμώντας την
αποθηκευτική ικανότητα του αιτούντος την άδεια του καθεστώτος. 

Έτσι, εάν υποτεθεί ότι για μια νέα αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης:

 Εκτιμώμενη Δασμολογητέα Αξία των εμπορευμάτων που μπορεί να τελούν καθεστώς
τελωνειακής αποταμίευσης  σε μια δεδομένη χρονική στιγμή,  λαμβάνοντας υπόψη την
αποθηκευτική ικανότητα του αιτούντος -για πρώτη φορά- άδειας του εν λόγω ειδικού
καθεστώτος : 1.000.000 ευρώ

 Δασμοί: 10% 
 ΦΠΑ-Λοιπές επιβαρύνσεις: 24%
 Υπολογισμός ποσού αναφοράς για εισαγωγικούς δασμούς: 

1.000.000 ευρώ x 10% = 100.000 ευρώ.
 Υπολογισμός του ποσού αναφοράς για ΦΠΑ/λοιπές επιβαρύνσεις: 

1.100.000 ευρώ χ 24% = 264.000 ευρώ.

 Ποσό αναφοράς = 364.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το ύψος του δασμολογικού συντελεστή 10% στο παράδειγμα αφορά ένα
εμπόρευμα το οποίο τίθεται  στο συγκεκριμένο ειδικό καθεστώς. Όταν περισσότερα του
ενός  εμπορεύματα  τίθενται  σε  καθεστώς  τελωνειακής  αποταμίευσης,  ισχύουν,  κατ’
αναλογία, τα προαναφερόμενα για το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Η  εκτίμηση  του  είδους  των  εμπορευμάτων  και,  κατ’  επέκταση,  του  αντίστοιχου
δασμολογικού  συντελεστή αυτών,  αποτελεί  κρίσιμο  παράγοντα  για  το  καθορισμό  του
ποσού αναφοράς.

Στο  συγκεκριμένο  παράδειγμα  ελήφθη  υπόψη  η  αποθηκευτική  ικανότητα,  στο  σύνολο
αυτής,  του  αιτούντος.  Κατά  συνέπεια  ελήφθη  υπόψη  η  μέγιστη  εκτιμώμενη  Δ.Α.  που
δύναται  να  υφίσταται  ως  βάση υπολογισμού  του  ποσού  αναφοράς  σε  κάθε  δεδομένη
στιγμή.

Όμως εξυπακούεται ότι στη πράξη η Δασμολογητέα Αξία θα πρέπει να καθορισθεί με βάση
τον πραγματικό εκτιμώμενο όγκο των εμπορευμάτων που θα τεθούν και θα παραμένουν
στο  καθεστώς  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  αξιολογώντας
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προσκομιζόμενα  στοιχεία  του  αιτούντος  την  άδεια  του  συγκεκριμένου  τελωνειακού
καθεστώτος, τα οποία συνηγορούν στην εκτίμηση αυτή.

Γ) Προσωρινή εναπόθεση 

Για τον υπολογισμό του ποσού αναφοράς για τις αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, θα
μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  οι  ίδιες  μέθοδοι  με  εκείνες  των  αποθηκών  της
τελωνειακής  αποταμίευσης,  με  ανάλογη  προσέγγιση  όσον  αφορά  τον  καθορισμό  του
ποσού αναφοράς για τη συνολική εγγύηση. 

Ειδικότερα, στη περίπτωση όπου υφίστανται και είναι διαθέσιμα πληροφοριακά δεδομένα
του  παρελθόντος  (αλλά  και  εκτιμήσεις  για  το  μέλλον),  μπορεί  να  ακολουθηθεί  η
συγκεκριμένη προσέγγιση 

 Εκτιμώμενη  Δασμολογητέα  Αξία  των  εμπορευμάτων  σε  χρονικό  διάστημα  δώδεκα
μηνών:50.000.000 €.

 Δασμοί: 10% 
 ΦΠΑ-Λοιπές επιβαρύνσεις: 24%
 Μέση περίοδος παραμονής των εμπορευμάτων στην αποθήκη : 14 ημέρες* 
 Υπολογισμός ποσού αναφοράς για εισαγωγικούς δασμούς στη διάρκεια δώδεκα μηνών

(ετήσια): 50.000.000 ευρώ x 10% = 5.000.000 ευρώ.
 Υπολογισμός του ποσού αναφοράς για ΦΠΑ/λοιπές επιβαρύνσεις στη διάρκεια δώδεκα

μηνών (ετήσια): 55.000.000 ευρώ χ 24% = 13.200.000 ευρώ.
 Ποσό  αναφοράς  με  βάση  την  ετήσια έκθεση/διακύβευση  (at stake) =

13.200.000+5.000.000  =  18.200.000  ευρώ.  (δασμοί  και  λοιπές  επιβαρύνσεις  που
εκτιμάται ότι αναλογούν στα εναποτιθέμενα εμπορεύματα σε διάστημα δώδεκα μηνών)

 Ημερήσια έκθεση/διακύβευση για εισαγωγικούς δασμούς & ΦΠΑ/λοιπές επιβαρύνσεις:
18.200.000 € / 365 ημέρες το έτος = 49.863 €.

 Ποσό αναφοράς: 49.863 € Χ 14 ημέρες* =  698.082 €  

Στο  συγκεκριμένο  παράδειγμα  ελήφθη  υπόψη  ότι  η  μέση  περίοδος  παραμονής  των
εμπορευμάτων  στην  αποθήκη  είναι  οι  14 ημέρες,  ενώ  η  μέγιστη  περίοδος  λήξης  της
επιτήρησης της προσωρινής εναπόθεσης είναι εκ της νομοθεσίας είναι 90 ημέρες. 

Εάν υποτεθεί ότι η τελευταία είναι η μέση περίοδος εκκαθάρισης, τότε το ποσό αναφοράς
αυξάνει και ανέρχεται στα  4.487.670 €, με αποτέλεσμα να αυξάνει ανάλογα και το ποσό
της παρεχόμενης συνολικής εγγύησης. 

Το  γεγονός  αυτό  υποδεικνύει  το  σημαντικό  παράγοντα  του  όσο  το  δυνατόν  ακριβούς
προσδιορισμού της μέσης περιόδου λήξης της επιτήρησης της προσωρινής εναπόθεσης
για  τον  καθορισμό  του  ποσού  αναφοράς.  Αυτός  ο  προσδιορισμός  πρέπει  να
πραγματοποιείται  με  συνεργασία  της  τελωνειακής  αρχής  και  του  αιτούντος  την  άδεια
χρήσης της προσωρινής εναπόθεσης.   

[49]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 5

Πίνακας αναφοράς προϋποθέσεων
για τη χορήγηση άδειας  συνολικής εγγύησης

με μειωμένο ποσό εγγύησης σε σχέση με το καθοριζόμενο ποσό αναφοράς 
ή

 απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης (παροχής) εγγύησης

Άρθρο 84, παρ.1, 2 και 3 DA      (και συσχέτιση αυτών με τα άρθρα 25 και 26 των  ΙΑ)
παρ.1

Η άδεια για τη 
χρησιμοποίηση 
συνολικής εγγύησης με 
ποσό μειωμένο στο 
50 % 
του ποσού αναφοράς 

παρ.2
Η άδεια για τη 
χρησιμοποίηση 
συνολικής εγγύησης με 
ποσό μειωμένο στο 
70 % 
του ποσού αναφοράς 

παρ.3
Η άδεια για τη

χρησιμοποίηση συνολικής
εγγύησης με ποσό

μειωμένο στο
100 % 

του ποσού αναφοράς,
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χορηγείται εφόσον ο 
αιτών αποδεικνύει ότι 
πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

χορηγείται εφόσον ο 
αιτών αποδεικνύει ότι 
πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

ή άλλως
η απαλλαγή από την

σύσταση εγγύησης
χορηγείται εφόσον ο αιτών
αποδεικνύει ότι πληροί τις

ακόλουθες απαιτήσεις:

α) ο αιτών διατηρεί 
σύστημα λογιστικής 
σύμφωνο με τις γενικά 
αποδεκτές αρχές της 
λογιστικής που 
εφαρμόζονται στο κράτος
μέλος στο οποίο 
τηρούνται οι λογιστικές 
καταχωρίσεις και το 
οποίο επιτρέπει τη 
διενέργεια τελωνειακών 
λογιστικών ελέγχων και 
τηρεί ιστορικό αρχείο 
δεδομένων που 
καταγράφει τη διαδρομή 
του λογιστικού ελέγχου 
από τη στιγμή που τα 
δεδομένα καταχωρούνται
στον φάκελο· 
[άρθρο 25.1.α των ΙΑ]

β) ο αιτών διαθέτει 
διοικητική οργάνωση 
ανάλογη με το είδος και 
το μέγεθος της 
επιχείρησης, κατάλληλη 
για τη διαχείριση της 
ροής των εμπορευμάτων,
καθώς και σύστημα 
εσωτερικών ελέγχων 
μέσω των οποίων 
μπορούν να 
αποτρέπονται, να 
ανιχνεύονται και να 
διορθώνονται σφάλματα, 
αλλά και να 
αποτρέπονται και να 
ανιχνεύονται τυχόν 
παράνομες ή παράτυπες 
συναλλαγές·
 [άρθρο 25.1.στ των ΙΑ]

α) ο αιτών διατηρεί 
σύστημα λογιστικής 
σύμφωνο με τις γενικά 
αποδεκτές αρχές της 
λογιστικής που 
εφαρμόζονται στο κράτος 
μέλος στο οποίο 
τηρούνται οι λογιστικές 
καταχωρίσεις και το οποίο
επιτρέπει τη διενέργεια 
τελωνειακών λογιστικών 
ελέγχων και τηρεί 
ιστορικό αρχείο 
δεδομένων που 
καταγράφει τη διαδρομή 
του λογιστικού ελέγχου 
από τη στιγμή που τα 
δεδομένα καταχωρούνται 
στον φάκελο· 
[άρθρο 25.1.α των ΙΑ]

β) ο αιτών διαθέτει 
διοικητική οργάνωση 
ανάλογη με το είδος και 
το μέγεθος της 
επιχείρησης, κατάλληλη 
για τη διαχείριση της ροής
των εμπορευμάτων, 
καθώς και σύστημα 
εσωτερικών ελέγχων 
μέσω των οποίων 
μπορούν να 
αποτρέπονται, να 
ανιχνεύονται και να 
διορθώνονται σφάλματα, 
αλλά και να αποτρέπονται
και να ανιχνεύονται τυχόν
παράνομες ή παράτυπες 
συναλλαγές· 
[άρθρο 25.1.στ των ΙΑ]

α) ο αιτών διατηρεί 
σύστημα λογιστικής 
σύμφωνο με τις γενικά 
αποδεκτές αρχές της 
λογιστικής που 
εφαρμόζονται στο κράτος 
μέλος στο οποίο τηρούνται 
οι λογιστικές καταχωρίσεις 
και το οποίο επιτρέπει τη 
διενέργεια τελωνειακών 
λογιστικών ελέγχων και 
τηρεί ιστορικό αρχείο 
δεδομένων που 
καταγράφει τη διαδρομή 
του λογιστικού ελέγχου 
από τη στιγμή που τα 
δεδομένα καταχωρούνται 
στον φάκελο· 
[άρθρο 25.1.α των ΙΑ]

β) ο αιτών επιτρέπει 
στην τελωνειακή αρχή τη
φυσική πρόσβαση στα 
λογιστικά του συστήματα
και, κατά περίπτωση, 
στις εμπορικές και 
μεταφορικές 
καταχωρίσεις του· 
[άρθρο 25.1.γ των ΙΑ]

γ) ο αιτών διαθέτει 
σύστημα εφοδιαστικής 
διαχείρισης, το οποίο 
προσδιορίζει τα 
εμπορεύματα ως 
ενωσιακά ή μη ενωσιακά
και διευκρινίζει, κατά 
περίπτωση, την 
τοποθεσία τους· 
[άρθρο 25.1.ε των ΙΑ]

δ) ο αιτών διαθέτει 
διοικητική οργάνωση 
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γ) ο αιτών δεν τελεί υπό
διαδικασία πτώχευσης·
[άρθρο 26.1.α των ΙΑ]

δ) κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τριών ετών(*) 
που προηγούνται της 
υποβολής της αίτησης, ο 
αιτών έχει εκπληρώσει 
τις οικονομικές του 
υποχρεώσεις σχετικά με 
τις πληρωμές των 
τελωνειακών δασμών και
όλων των άλλων 
δασμών, φόρων ή 
επιβαρύνσεων που 
εισπράττονται για ή σε 
σχέση με την εισαγωγή ή
την εξαγωγή 
εμπορευμάτων· 
[άρθρο 26.1.β των ΙΑ]

ε) ο αιτών αποδεικνύει, 
με βάση τα διαθέσιμα 
στοιχεία και πληροφορίες
των τελευταίων τριών 
ετών που προηγούνται 
της υποβολής της 
αίτησης, ότι διαθέτει 
χρηματοοικονομική 
επάρκεια η οποία 
επιτρέπει την 
εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων και των 
δεσμεύσεών του, 
λαμβανομένων υπόψη 
του είδους και του όγκου 
της επιχειρηματικής του 
δραστηριότητας, καθώς 
και ότι δεν έχει αρνητική 
καθαρή θέση, εκτός αν 
αυτή μπορεί να καλυφθεί·
[άρθρο 26.1.γ των ΙΑ]

στ) ο αιτών δύναται να 
αποδείξει ότι διαθέτει 
επαρκείς οικονομικούς 

γ) ο αιτών φροντίζει να 
δοθεί στους 
ενδιαφερόμενους 
εργαζομένους η οδηγία 
να ενημερώνουν τις 
τελωνειακές αρχές 
οποτεδήποτε 
εντοπίζονται δυσκολίες 
σχετικές με τη 
συμμόρφωση και 
θεσπίζει διαδικασίες 
ενημέρωσης των 
τελωνειακών αρχών για
αυτού του είδους της 
δυσκολίες· 
[άρθρο 25.1.θ των ΙΑ]

δ) ο αιτών δεν τελεί υπό 
διαδικασία πτώχευσης· 
[άρθρο 26.1.α των ΙΑ]

ε) κατά τη διάρκεια των 
τριών ετών(*)  που 
προηγούνται της 
υποβολής της αίτησης, ο 
αιτών έχει εκπληρώσει τις
οικονομικές του 
υποχρεώσεις σχετικά με 
τις πληρωμές των 
τελωνειακών δασμών και 
όλων των άλλων 
δασμών, φόρων ή 
επιβαρύνσεων που 
εισπράττονται για ή σε 
σχέση με την εισαγωγή ή 
την εξαγωγή 
εμπορευμάτων· 
[άρθρο 26.1.β των ΙΑ]

στ) ο αιτών αποδεικνύει, 
με βάση τα διαθέσιμα 
στοιχεία και πληροφορίες 
των τελευταίων τριών 
ετών που προηγούνται 
της υποβολής της 
αίτησης, ότι διαθέτει 
χρηματοοικονομική 

ανάλογη με το είδος και το 
μέγεθος της επιχείρησης, 
κατάλληλη για τη 
διαχείριση της ροής των 
εμπορευμάτων, καθώς και 
σύστημα εσωτερικών 
ελέγχων μέσω των οποίων
μπορούν να αποτρέπονται,
να ανιχνεύονται και να 
διορθώνονται σφάλματα, 
αλλά και να αποτρέπονται 
και να ανιχνεύονται τυχόν 
παράνομες ή παράτυπες 
συναλλαγές·
[άρθρο 25.1.στ των ΙΑ]

ε) ο αιτών εφαρμόζει, 
ανάλογα με την 
περίπτωση, 
ικανοποιητικές 
διαδικασίες για τη 
διαχείριση αδειών και 
εγκρίσεων που 
χορηγούνται σύμφωνα 
με μέτρα εμπορικής 
πολιτικής ή σε σχέση με 
τις συναλλαγές 
γεωργικών προϊόντων· 
[άρθρο 25.1.ζ των ΙΑ]

στ) ο αιτών εφαρμόζει 
ικανοποιητικές 
διαδικασίες για την 
αρχειοθέτηση των 
στοιχείων και 
πληροφοριών της 
εταιρείας και για την 
προστασία έναντι της 
απώλειας πληροφοριών·
[άρθρο 25.1.η των ΙΑ]

ζ) ο αιτών φροντίζει να 
δοθεί στους 
ενδιαφερόμενους 
εργαζομένους η οδηγία να 
ενημερώνουν τις 
τελωνειακές αρχές 
οποτεδήποτε εντοπίζονται 
δυσκολίες σχετικές με τη 
συμμόρφωση και θεσπίζει 
διαδικασίες ενημέρωσης 
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πόρους για να 
ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, όσον 
αφορά το μέρος του 
ποσού αναφοράς που 
δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση.

επάρκεια η οποία 
επιτρέπει την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων και 
των δεσμεύσεών του, 
λαμβανομένων υπόψη 
του είδους και του όγκου 
της επιχειρηματικής του 
δραστηριότητας, καθώς 
και ότι δεν έχει αρνητική 
καθαρή θέση, εκτός αν 
αυτή μπορεί να καλυφθεί.
[άρθρο 26.1.γ των ΙΑ]

ζ) ο αιτών δύναται να 
αποδείξει ότι διαθέτει 
επαρκείς οικονομικούς 
πόρους για να 
ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, όσον 
αφορά το μέρος του 
ποσού αναφοράς που 
δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση.

των τελωνειακών αρχών 
για αυτού του είδους της 
δυσκολίες· 
[άρθρο 25.1.θ των ΙΑ]

η) ο αιτών διαθέτει 
κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας με σκοπό την 
προστασία του 
συστήματος 
πληροφορικής του 
αιτούντος από μη 
εξουσιοδοτημένη 
παρείσφρηση και τη 
διασφάλιση των 
εγγράφων του· 
[άρθρο 25.1.ι των ΙΑ]

θ) ο αιτών δεν τελεί υπό 
διαδικασία πτώχευσης· 
[άρθρο 26.1.α των ΙΑ]

ι) κατά τη διάρκεια των 
τριών ετών(*)  που 
προηγούνται της υποβολής
της αίτησης, ο αιτών έχει 
εκπληρώσει τις 
οικονομικές του 
υποχρεώσεις σχετικά με τις
πληρωμές των 
τελωνειακών δασμών και 
όλων των άλλων δασμών, 
φόρων ή επιβαρύνσεων 
που εισπράττονται για ή σε
σχέση με την εισαγωγή ή 
την εξαγωγή 
εμπορευμάτων· 
[άρθρο 26.1.β των ΙΑ]

ια) ο αιτών αποδεικνύει, με
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία
και πληροφορίες των 
τελευταίων τριών ετών που
προηγούνται της υποβολής
της αίτησης, ότι διαθέτει 
χρηματοοικονομική 
επάρκεια η οποία 
επιτρέπει την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων και των
δεσμεύσεών του, 
λαμβανομένων υπόψη του 
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είδους και του όγκου της 
επιχειρηματικής του 
δραστηριότητας, καθώς και
ότι δεν έχει αρνητική 
καθαρή θέση, εκτός αν 
αυτή μπορεί να καλυφθεί· 
[άρθρο 26.1.γ των ΙΑ]

ιβ) ο αιτών δύναται να 
αποδείξει ότι διαθέτει 
επαρκείς οικονομικούς 
πόρους για να 
ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, όσον 
αφορά το μέρος του ποσού
αναφοράς που δεν 
καλύπτεται από την 
εγγύηση.

(*) Άρθρο 84, παρ.4   DA : Όταν έχουν παρέλθει λιγότερα από τρία έτη από την 
έναρξη δραστηριότητας του αιτούντος, η απαίτηση της παραγράφου 1 στοιχείο δ), 
της παραγράφου 2 στοιχείο ε) και της παραγράφου 3 στοιχείο ι) ελέγχεται με βάση 
τα διαθέσιμα στοιχεία και τις πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6

Παράδειγμα προσδιορισμού  του  ποσού  μείωσης  της  συνολικής
εγγύησης  σε  σχέση  με  το  ποσό  αναφοράς,  στη  περίπτωση  μη
εκπλήρωσης της προϋπόθεσης του άρθρου 84(2.ζ) και 84(3.ιβ), των  DA.

Έστω αιτών την έκδοση άδειας χρήσης του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
αιτείται και την έκδοση άδειας συνολικής εγγύησης με απαλλαγή. Στην αίτησή του για την
άδεια συνολικής εγγύησης με απαλλαγή δηλώνει ποσό αναφοράς 1.000.000 Ευρώ.

Η εξέταση της αίτησης για το ποσό αναφοράς και για το δικαιολογημένο της απαλλαγής
δείχνει τα εξής:

 Το ποσό αναφοράς είναι όντως 1.000.000 Ευρώ.

 Όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας  συνολικής εγγύησης με απαλλαγή
πληρούνται εκτός από μία∙ ο αιτών δεν δύναται να καλύψει με ίδιες δυνάμεις όλο το
ποσό  αναφοράς  που  δεν  καλύπτεται  από  εγγύηση  (εν  προκειμένω  δύναται  να
καλύψει με ίδιες δυνάμεις μόνο τμήμα του συνολικού ποσού αναφοράς και όχι το
σύνολο αυτού).

Έστω ότι ο αιτών δύναται να καλύψει με ίδιες δυνάμεις μόνο το 85% του συνολικού ποσού
αναφοράς για το οποίο επιθυμεί να τύχει απαλλαγής (δηλ. δύναται να καλύψει 850.000
Ευρώ, ήτοι το 85% του 1.000.000 Ευρώ). 

Σε  μια  τέτοια  περίπτωση  ο  αιτών  ζητά  μείωση  στο  70%  του  ποσού  αναφοράς  του
1.000.000 Ευρώ. Μία άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης με ποσό συνολικής εγγύησης στο
30% του ποσού αναφοράς του 1.000.000 Ευρώ (μείωσης ποσού συνολικής εγγύησης στο
70% του ποσού αναφοράς) είναι δυνατόν να χορηγηθεί. 

Το ποσό της συνολικής εγγύησης θα είναι 300.000 Ευρώ, ποσό για το οποίο ο αιτών θα
παρέχει εγγύηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.7 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Αντίγραφο
για τον

δικαιούχο(1)

Αντίγραφο
για το

τελωνείο
εγγύησης(1)

ΑΔΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

συμπεριλαμβανομένης τυχόν μείωσης ή απαλλαγής
(πλην ειδικού καθεστώτος της 

ενωσιακής διαμετακόμισης / κοινής διαμετακόμισης)
1/1 Κωδικός είδους άδειας/απόφασης: CGU

(*)

(1)  Επιλέγετε ανάλογα με √ 
(*) Συμβουλευθείτε τις επεξηγηματικές σημειώσεις πριν συμπληρώσετε την έντυπη Άδεια

Μετά την υποβολή της αριθ.πρωτ. ………………………………………………… αίτησής σας 
και έχοντας υπόψη τα 

i. άρθρα 22 έως 32 & 89 έως 100 του Καν.(ΕΕ) αριθ.952/13 Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (ΕνΤΚ),
ii. άρθρα 8 έως 18 & 81 έως 84 του Καν.(ΕΕ) αριθ.2446/15 DA Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός του ΕνΤΚ,

iii. άρθρα 8 έως 15 & 147 έως 155 του Καν.(ΕΕ) αριθ.2447/15 ΙΑ Εφαρμοστικός Κανονισμός του ΕνΤΚ

Αποδεχόμαστε την αίτηση σας και 
1. Εκδίδουμε άδεια συνολικής εγγύησης                     
2. Τροποποιούμε την άδεια συνολικής εγγύησης    ……………………..     

1. Αριθμός αναφοράς άδειας (απόφασης):

          
1.(α)     …………  Τροποποιητική       -     Ημερομηνία Τροποποιητικής             ……………………..

2. Γεωγραφική  
ισχύς – Ένωση

1 1.  Ευρωπαϊκή Ένωση (όλα τα Κράτη 
Μέλη)

Γεωγραφική  ισχύς 
σε όλα τα Κράτη Μέλη

2 2.  Περισσότερα του ενός Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην 
περίπτωση αυτή καταγράφονται τα Κράτη 
Μέλη που αιτείται η άδεια χρήσης 
συνολικής εγγύησης να έχει γεωγραφική 
ισχύ) 

3 3.  Ένα Κράτος Μέλος (στην περίπτωση 
αυτή καταγράφεται το Κράτος Μέλος που 
αιτείται η άδεια χρήσης συνολικής 
εγγύησης να έχει γεωγραφική ισχύ)

3. Αρμόδια για την έκδοση της άδειας (λήψη απόφασης) τελωνειακή αρχή- Τελωνείο εγγύησης :

4. Συνημμένα 
Τύπος Εγγράφου Αριθμός Εγγράφων Αρ. Πρωτοκόλλου Ημ/νία Έκδοσης
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5. Δικαιούχος/(Κάτοχος) της άδειας:

Τηλέφωνο: Email: Fax:

6. Αριθμός αναγνώρισης του αιτούντος/κατόχου της άδειας (EORI):

7. Αντιπρόσωπος:
Τηλέφωνο: Email: Fax:

8. Αριθμός αναγνώρισης αντιπροσώπου (EORI):

8Α. Τελωνειακός αντιπρόσωπος – Τελωνειακά Αντιπροσωπευόμενοι
Στοιχεία Τελωνειακά Αντιπροσωπευόμενων
Ονομασία EORI ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Ταχ. 

Δ/νση
Τηλέφωνο Fax Email Στοιχεία 

εξουσιοδότησης
Είδος 
τελωνειακής 
αντιπροσώπευ
σης

8Β. Φορολογικός αντιπρόσωπος – Φορολογικά Αντιπροσωπευόμενοι
Στοιχεία Φορολογικού Αντιπρόσωπου

Στοιχεία Φορολογικά Αντιπροσωπευόμενων
Ονομασία ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Ταχ. 

Δ/νση
Τηλέφωνο Fax Email Στοιχεία 

εξουσιοδότηση
ς

9. Είδος τελωνειακού καθεστώτος/προσωρινή εναπόθεση για το οποίο εκδίδεται η άδεια Προθεσμία 
πληρωμής (β)

Καθεστώτα / Άλλη Διαδικασία 
(α) «Ενδεχόμενες να γεννηθούν τελωνειακές οφειλές»

Σ Α

Προσωρινή Εναπόθεση
Αριθμός Άδειας:
Τελωνειακή Αποταμίευση
Αριθμός Άδειας:
Προσωρινή Εισαγωγή με ολική απαλλαγή από δασμούς
Αριθμός Άδειας:
Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή:
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Αριθμός Άδειας:
Ειδικός Προορισμός (για το τμήμα της οφειλής που απαλλάσσεται και δεν οφείλεται)
Αριθμός Άδειας:
Άλλη διαδικασία

Καθεστώτα / Άλλη Διαδικασία 

(β) «Γεννηθείσες - Υπάρχουσες τελωνειακές οφειλές»
Ελεύθερη κυκλοφορία  με απλουστευμένη διασάφηση (με ή χωρίς ανάλωση)
Αριθμός Άδειας:

√

Ελεύθερη κυκλοφορία με εγγραφή στα λογιστικά αρχεία (με ή χωρίς ανάλωση)
Αριθμός Άδειας:

√

Ειδικός Προορισμός (για το τμήμα της οφειλής που δεν απαλλάσσεται και οφείλεται 
-μόνο με απλουστευμένη διαδικασία-)
Αριθμός Άδειας:
Προσωρινή Εισαγωγή με μερική απαλλαγή από δασμούς (για το τμήμα της οφειλής που 
δεν απαλλάσσεται και οφείλεται 
-μόνο με απλουστευμένη διαδικασία-)
Αριθμός Άδειας:
Άλλη διαδικασία

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ / ΑΠΑΛΑΓΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΑ

10. Καθεστώτα / Άλλη Διαδικασία 
«Ενδεχόμενες να γεννηθούν τελωνειακές 
οφειλές»

Ποσό
Αναφοράς

Ποσό Συνολικής 
Εγγύησης στο 
100% 
του Ποσού 
Αναφοράς

Ποσό Συνολικής 
Εγγύησης στο 
50% του Ποσού 
Αναφοράς

Ποσό Συνολικής 
Εγγύησης στο 
30% του Ποσού 
Αναφοράς

Ποσό
Συνολικής
Εγγύησης

στο
0% του
Ποσού

Αναφοράς
(Απαλλαγή)

Προσωρινή Εναπόθεση
Αριθμός Άδειας:

0

Τελωνειακή Αποταμίευση
Αριθμός Άδειας:

0

Προσωρινή Εισαγωγή με ολική 
απαλλαγή από δασμούς
Αριθμός Άδειας:

0

Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή:
Αριθμός Άδειας:

0

Ειδικός Προορισμός
Αριθμός Άδειας:

0

Άλλη διαδικασία 0

11. Καθεστώτα / Άλλη Διαδικασία 
«Γεννηθείσες - Υπάρχουσες τελωνειακές 
οφειλές»

Ποσό 
Αναφοράς

Ποσό Συνολικής 
Εγγύησης στο 
30% του Ποσού 
Αναφοράς

Ελεύθερη κυκλοφορία  με 
απλουστευμένη διασάφηση
Αριθμός Άδειας:
Ελεύθερη κυκλοφορία  με 
εγγραφή στις λογιστικές 
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καταχωρήσεις του διασαφιστή
Αριθμός Άδειας:

Ειδικός Προορισμός (για το 
τμήμα της οφειλής που δεν 
απαλλάσσεται και οφείλεται 
-μόνο με απλουστευμένη 
διαδικασία-)
Αριθμός Άδειας:
Προσωρινή Εισαγωγή με μερική 
απαλλαγή από δασμούς (για το 
τμήμα της οφειλής που δεν 
απαλλάσσεται και οφείλεται 
-μόνο με απλουστευμένη 
διαδικασία-)
Αριθμός Άδειας:
Άλλη διαδικασία

Εάν το ποσό αναφοράς που καθορίζεται από την αρμόδια για τη λήψη απόφασης τελωνειακή αρχή είναι διαφορετικό από το ποσό 
που αποτυπώνεται στην αίτηση, αναφέρονται οι λόγοι της διαφοράς:
…………………………………………………………………………………………………………….

12.  Εγγυητικοί Τίτλοι 
Πράξεις εγγύησης που έχουν γίνει αποδεκτές από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και έχουν λάβει τους κατωτέρω αριθμούς
καταχώρησης (αριθμοί αναφοράς εγγύησης):

 Τελωνειακό Καθεστώς 
(………………………..). 

 Προσωρινή Εναπόθεση.

 Άλλη Διαδικασία.

Ποσοστό
(%) 

επί του
ποσού

αναφοράς

Αριθμός 
Αναφοράς Εγγύησης 

(G.R.N.)

Είδος
διαδικασίας
για ειδικό
καθεστώς

Σ ή Α 

Ποσό 
Συνολικής Εγγύησης

(σε €)

………………………….
………..

Συνολικό Ποσό 
 (άθροισμα στήλης):→ ………………….  €. 

13. Ύψος εγγύησης:

14. Γενικές παρατηρήσεις:
Ως δικαιούχος της παρούσας άδειας έχετε την υποχρέωση:

1) Να τηρείτε βιβλίο στο οποίο θα καταγράφονται οι πράξεις θέσης σε προσωρινή εναπόθεση ή υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς,
καθώς και το ποσό αναφοράς που εκτιμάται ότι δεσμεύεται ή δεσμεύεται με βάση αυτές, σε σχέση με το εκάστοτε καθορισμένο
ποσό αναφοράς. Το βιβλίο αυτό θα προσκομίζεται στην Υπηρεσία μας όποτε ζητηθεί για την πραγματοποίηση του ελέγχου της
ορθής τήρησης των όρων της άδειας. 

2) Να ελέγχετε εάν το ποσό αναφοράς που υπολείπεται κάθε φορά από τις πράξεις θέσης σε προσωρινή εναπόθεση ή υπαγωγής στο
τελωνειακό καθεστώς επαρκεί για την κάλυψη νέων τέτοιων πράξεων.

3) Να ενημερώνετε την Υπηρεσία μας ανά πάσα στιγμή για τυχόν αύξηση του όγκου των πράξεων θέσης σε προσωρινή εναπόθεση ή
υπαγωγής  στο  τελωνειακό  καθεστώς,  οι  οποίες  πρόκειται  να  μεταβάλλουν  το  καθορισμένο  ποσό  αναφοράς,  έτσι  ώστε  να
αναπροσαρμόζεται  κατάλληλα το ποσό αναφοράς,  προκειμένου να παρασχεθεί  εκ μέρους  σας  συμπληρωματική  εγγύηση ή  να
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αντικατασταθεί η ήδη υπάρχουσα με νέα. 

4) Να προσκομίζετε νέα δήλωση τριτεγγύησης σε περίπτωση παραίτησης τριτεγγυητή από τις υποχρεώσεις του, ή ανάκλησης από την
Υπηρεσία μας της έγκρισης της ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή, καθώς και σε περίπτωση επικείμενης λήξης ισχύος του
εγγυητικού τίτλου της συνολικής εγγύησης. 

Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία μας θα προβαίνει στην  αναστολή και, ενδεχομένως, ανάκληση της άδειας.
5) Να ενημερώνετε την Υπηρεσία μας για κάθε περιστατικό το οποίο ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διατήρηση ή το περιεχόμενο της

άδειας.  Σε  περίπτωση  αντικατάστασης  της  πράξης  εγγύησης  με  νέα,  η  πράξη  εγγύησης  που  αντικαθίσταται  παραμένει  στην
Υπηρεσία μας μέχρι να αποδεσμευτεί, εφόσον υπάρχουν 

i. πράξεις θέσης σε προσωρινή εναπόθεση για τις οποίες δεν έχει λήξει η επιτήρηση τους,

ii. πράξεις υπαγωγής σε τελωνειακό καθεστώς για τις οποίες δεν έχει, κατά περίπτωση, πραγματοποιηθεί είτε η πληρωμή του
νομίμως οφειλόμενου ποσού τελωνειακής οφειλής εντός του καθεστώτος που υπήχθησαν, είτε η λήξη της επιτήρησης του
καθεστώτος ή της προσωρινής εναπόθεσης, είτε η εκκαθάριση του καθεστώτος,

οι οποίες και καλύπτονται από τη συγκεκριμένη πράξη εγγύησης.
6) Να λαμβάνετε υπόψη ότι, σε περίπτωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, το εν λόγω πρόσωπο έχει αλληλέγγυα ευθύνη για

οφειλή ΦΠΑ που γεννάται.

                  Η παρούσα άδεια εκδίδεται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο (για το δικαιούχο) και ισχύει από την ημερομηνία που
αναφέρεται στο στοιχείο  16. «Ημερομηνία έναρξης της απόφασης» της παρούσης άδειας, μετά την παραλαβή της από τον δικαιούχο
αυτής από την Υπηρεσία μας και την αποδοχή για την τήρηση των όρων της. 
Η παρούσα άδεια δύναται να αναστέλλεται ή να ανακαλείται όταν δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της, σύμφωνα
με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις. 
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου της άδειας, όπως περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, συνιστά επίσης λόγο ανάκλησης της.

3. Ανακαλούμε την άδεια συνολικής εγγύησης …………………………………………………………………
               για τους ακόλουθους λόγους……………………………………….

15. Ημερομηνία έναρξης της απόφασης 

16. Υπογραφή
ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
Παραλαμβάνω το αντίγραφο της παρούσας άδειας . 

Αποδέχομαι και θα τηρήσω τους όρους της.

Υπογραφή (Ονομ/μο - Επωνυμία πλήρης του δικαιούχου)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

17. Τόπος _________________________________                             18. Ημερομηνία ____________________
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
συμπεριλαμβανομένης τυχόν μείωσης ή απαλλαγής

(πλην ειδικού καθεστώτος της ενωσιακής διαμετακόμισης / κοινής διαμετακόμισης)

1
1/6

Αριθμός αναφοράς απόφασης
Καταγράφεται ο  μοναδικός αριθμός αναφοράς που χορηγείται στην άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. 
Στο πεδίο 1(α) καταγράφεται ο αύξων αριθμός τροποποίησης και η ημερομηνία τροποποίησης (ημερομηνία στοιχείου 17) της
αρχικής άδειας, εάν πρόκειται  για τροποποίηση αυτής (εάν όχι  καταγράφεται ο αριθμός 0  ενώ ημερομηνία τροποποίησης
καταγράφεται η ημερομηνία έκδοσης της αρχικής - ημερομηνία / στοιχείο 19). 

2
1/4

Γεωγραφική ισχύς – Ένωση
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 του κώδικα, αναφέρατε αν η ισχύς της άδειας περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη
μέλη, επισημαίνοντας ρητά το (τα) εν λόγω κράτος(-η) μέλος(-η).
Η γεωγραφική ισχύς της άδειας θα περιορίζεται στα ακόλουθα  (ένα ή περισσότερα) κράτη μέλη της Ε.Ε. :
αναγράφονται τα εξής (αριθμός και όνομα): 
1.  Ευρωπαϊκή Ένωση (όλα τα Κράτη Μέλη)
2.  Περισσότερα του ενός Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην περίπτωση αυτή καταγράφονται τα Κράτη Μέλη που
αιτείται η άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης να έχει γεωγραφική ισχύ) 
3.   Ένα Κράτος  Μέλος  (στην περίπτωση αυτή καταγράφεται  το Κράτος  Μέλος που  αιτείται  η  άδεια χρήσης συνολικής
εγγύησης να έχει γεωγραφική ισχύ)
Επιλέξτε με τικ την επιλογή  στη στήλη αριστερά των αριθμών επιλογής.

3
1/7 
4/12
ΑΠΟ

Αρμόδια για την έκδοση της άδειας (λήψη απόφασης) τελωνειακή αρχή -Τελωνείο εγγύησης
Καταγράφεται ο  Αριθμός αναγνώρισης η ονομασία και διεύθυνση της τελωνειακής αρχής που εκδίδει την άδεια και στην οποία
παρέχεται η συνολική εγγύηση. (προσκομίζεται και γίνεται αποδεκτός ο εγγυητικός τίτλος). 

4
2/4

Συνημμένα έγγραφα
Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το είδος και, ανάλογα με την περίπτωση, τον αριθμό αναγνώρισης και/ή την ημερομηνία
έκδοσης του(των) εγγράφου(-ων) που επισυνάπτονται στην αίτηση.
Αναφέρατε επίσης τον συνολικό αριθμό των συνημμένων εγγράφων.
Εάν το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες αποτελούν συνέχεια των πληροφοριών που παρέχονται σε άλλο σημείο της
αίτησης, προσθέστε παραπομπή για το αντίστοιχο στοιχείο.

5
3/1

Δικαιούχος/(Κάτοχος) της άδειας
Αναγράψτε το  όνομα και διεύθυνση, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ., του δικαιούχου/κατόχου της άδειας, δηλ. του προσώπου για το οποίο
εκδίδεται/τροποποιείται/ανακαλείται η άδεια.

6
3/2

Αριθμός αναγνώρισης του δικαιούχου/κατόχου της άδειας
Συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (αριθμός EORI) του κατόχου της άδειας, δηλ.
του προσώπου για το οποίο εκδίδεται η άδεια (εφόσον διαθέτει ο αιτών την άδεια). 

7
3/3

Αντιπρόσωπος
Εάν ο δικαιούχος/κάτοχος την/της άδεια  στο στοιχείο 5, ή το πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο 6, διαθέτει τελωνειακό
αντιπρόσωπο, συμπληρώνονται τα στοιχεία του τελωνειακού αντιπροσώπου με βάση την αίτηση.
Καταγράφεται το αντίγραφο σχετικής σύμβασης, πληρεξουσίου ή όποιου άλλου εγγράφου συνιστά αποδεικτικό στοιχείο της
εξουσιοδότησης για την ιδιότητα του τελωνειακού αντιπροσώπου.

8
3/4

Αριθμός αναγνώρισης αντιπροσώπου
Εάν ο δικαιούχος/κάτοχος την/της άδεια  στο στοιχείο 5, το πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο 6, διαθέτει τελωνειακό
αντιπρόσωπο, συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (αριθμός EORI) του τελωνειακού
αντιπρόσωπου.

8Α. Τελωνειακός αντιπρόσωπος – Τελωνειακά αντιπροσωπευόμενοι
Εάν ο  δικαιούχος/κάτοχος  της  άδειας  στο  στοιχείο  5,  ή  το  πρόσωπο που  αναφέρεται  στο  στοιχείο  6,  και,  ως  τελωνειακός
αντιπρόσωπος,  αιτήθηκε  την  άδεια  συνολικής  εγγύησης,  για  την  διασφάλιση  της  καταβολής  της  τελωνειακής  οφειλής  από
δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις, κατά την εισαγωγή, που γεννάται με την υπαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε ελεύθερη
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κυκλοφορία,  καταγράφονται  τα  στοιχεία  των  τελωνειακά  αντιπροσωπευόμενων  του,  καθώς  και  το  είδος  της  τελωνειακής
αντιπροσώπευσης ως εξής : 1=άμεση αντιπροσώπευση,  2=έμμεση αντιπροσώπευση

8Β.

Φορολογικός αντιπρόσωπος – Φορολογικά αντιπροσωπευόμενοι
Εάν ο δικαιούχος/κάτοχος της άδειας στη θέση 5,  ή το πρόσωπο που αναφέρεται στη θέση 6,  ως τελωνειακός αντιπρόσωπος
εγκατεστημένος  στην Ελλάδα, αιτήθηκε για λογαριασμό μη εγκαταστημένου στη χώρα μας  προσώπου την άδεια συνολικής
εγγύησης, για την διασφάλιση της καταβολής της τελωνειακής οφειλής από δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις, κατά την εισαγωγή,
που γεννάται με την υπαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, καταγράφονται τα στοιχεία
του φορολογικού αντιπροσώπου και των φορολογικά αντιπροσωπευόμενων του, οι οποίοι τον εξουσιοδότησαν να λειτουργεί ως
φορολογικός αντιπρόσωπος κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
Εφόσον οι  τελωνειακά αντιπροσωπευόμενοι του είναι  εγκατεστημένοι εκτός ενωσιακού τελωνειακού εδάφους ο κάτοχος της
άδειας, για την υπαγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων και θέση αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία, ή ελεύθερη κυκλοφορία και
ανάλωση,  δραστηριοποιείται  ως  έμμεσος τελωνειακός  αντιπρόσωπος γι’ αυτούς.  Για εγκαταστημένα εκτός  Ε.Ε.  πρόσωπα,  ο
ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου είναι υποχρεωτικός για σκοπούς Φ.Π.Α. 

9

α. 7/2  Είδος τελωνειακού καθεστώτος/προσωρινή εναπόθεση
Αναφέρεται το σχετικό τελωνειακό καθεστώς (ή προσωρινή εναπόθεση) για το οποίο εκδίδεται η άδεια. 
Αναγράψτε τον αριθμό αναφοράς της αντίστοιχης άδειας εάν είναι αδύνατο να συναχθεί από άλλα στοιχεία της αίτησης. 
Σε περίπτωση που η αντίστοιχη άδεια δεν έχει χορηγηθεί ακόμη, αναφέρεται ο αριθμός καταχώρισης της σχετικής αίτησης.
Επιλέξτε με τικ την επιλογή αριστερά των καθεστώτων/διαδικασιών.

Επιλέξτε στην περιοχή ¨ (α) «Ενδεχόμενες να γεννηθούν τελωνειακές οφειλές»¨ με τικ την επιλογή στη στήλη με επικεφαλίδα 
Σ (Σ= Συνήθης Διαδικασία) αριστερά των ειδικών καθεστώτων, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
Αναφέρεται επιπλέον εάν το τελωνειακό σχετικό καθεστώς λειτουργεί στα πλαίσια απλουστευμένων διαδικασιών 
τελωνισμού.
Επιλέξτε με τικ την επιλογή  στη στήλη με επικεφαλίδα Α (Α= Απλουστευμένη Διαδικασία) αριστερά των 
διαδικασιών/καθεστώτων.
Αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς της αντίστοιχης άδειας εάν είναι αδύνατο να συναχθεί από άλλα στοιχεία της αίτησης. Σε 
περίπτωση που η αντίστοιχη άδεια δεν έχει χορηγηθεί ακόμη, αναφέρεται ο αριθμός καταχώρισης της σχετικής αίτησης.
Εφόσον τα ειδικά καθεστώτα της περιοχής ¨ (α) «Ενδεχόμενες να γεννηθούν τελωνειακές οφειλές»¨ χρησιμοποιούνται με την 
Συνήθη Διαδικασία και την Απλουστευμένη Διαδικασία ταυτόχρονα  , επιλέξτε με τικ τόσο την επιλογή στη στήλη με επικεφαλίδα
Σ (Σ= Συνήθης Διαδικασία) όσο και την επιλογή  στη στήλη με επικεφαλίδα Α (Α= Απλουστευμένη Διαδικασία), αριστερά των 
ειδικών καθεστώτων.

Επιλέξτε στην περιοχή ¨ (β) «Γεννηθείσες - Υπάρχουσες τελωνειακές οφειλές»¨ με τικ, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
Αναφέρεται επιπλέον  η άδεια των απλουστευμένων διαδικασιών, καθώς και η άδεια του ειδικού καθεστώτος εφόσον 
συντρέχει περίπτωση.

β. VI/6. Προθεσμία πληρωμής
Όταν η συνολική εγγύηση παρέχεται για την κάλυψη του καταβλητέου εισαγωγικού δασμού, εάν πρόκειται για εμπορεύματα 
που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, (για το ποσό του  καταβλητέου εισαγωγικού δασμού που οφείλεται κατά την εισαγωγή), 
αναφέρεται κατά πόσο η εγγύηση θα καλύψει: 
Για υπαγωγή στο καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας -με ή χωρίς ανάλωση- με την απλουστευμένη διαδικασία και με 
αναβολή πληρωμής δασμών (ή  και των άλλων επιβαρύνσεων -με ανάλωση-).

10
VI/5

Ποσό αναφοράς-Προσδιορισμός ποσού συνολικής εγγύησης     
Αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με το ποσό αναφοράς (σε Ευρώ) που καλύπτει όλες τις διασαφήσεις ανά αιτούμενο καθεστώς 
ή τη προσωρινή εναπόθεση του αιτούντος. Επιλέξτε με τικ την επιλογή  στη στήλη αριστερά των διαδικασιών/καθεστώτων.

Αναφέρεται το ποσό της συνολικής εγγύησης σε σχέση με το ποσό αναφοράς

Αναφέρεται, σε περίπτωση που η αιτούμενη άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης ζητείται να  έχει γεωγραφική ισχύ σε περισσότερα του 
ενός Κράτη Μέλη, τα τμήματα αυτού για κάθε Κ-Μ  εξ αυτών (κατανομή του ποσού αναφοράς μεταξύ των Κ-Μ), σε ιδιαίτερη σειρά 
εντός του ίδιου πεδίου.

11
VI/5

Ποσό αναφοράς-Προσδιορισμός ποσού εγγύησης     
Αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με το ποσό αναφοράς (σε Ευρώ) που καλύπτει όλες τις διασαφήσεις ανά αιτούμενο 
καθεστώς ή διαδικασία του αιτούντος. Επιλέξτε με τικ την επιλογή  στη στήλη αριστερά των διαδικασιών/καθεστώτων.

Αναφέρεται το ποσό της συνολικής εγγύησης σε σχέση με το ποσό αναφοράς 

Αναφέρεται, σε περίπτωση που η αιτούμενη άδεια χρήσης συνολικής εγγύησης ζητείται να  έχει γεωγραφική ισχύ σε περισσότερα 
του ενός Κράτη Μέλη, τα τμήματα αυτού για κάθε Κ-Μ εξ αυτών (κατανομή του ποσού αναφοράς μεταξύ των Κ-Μ), σε ιδιαίτερη 
σειρά εντός του ίδιου πεδίου.

12

Εγγυητικοί Τίτλοι 
Καταγράφονται τα στοιχεία που αφορούν τους εγγυητικούς τίτλους, και το συνολικό ποσό της παρεχόμενης συνολικής εγγύησης,
εφόσον δεν έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την παροχή/σύσταση της. 
Εφόσον πρόκειται  για ειδικό καθεστώς, η άδεια του οποίου προβλέπει  τη χρήση συνήθους και απλουστευμένης διαδικασίας
ταυτόχρονα, αναγράφεται επιπλέον διακριτά εάν ο συγκεκριμένος εγγυητικός τίτλος χρησιμοποιείται για υπαγωγή εμπορευμάτων
στο εν λόγω καθεστώς με την συνήθη ή την απλουστευμένη διαδικασία.

13
VI/3.

Ύψος εγγύησης
Καταγράφεται το συνολικό ποσό της εγγύησης (αριθμητικώς και ολογράφως εκφρασμένο στο νόμισμα του εγγυητικού τίτλου)

Αναφέρεται εάν το ύψος της εγγύησης που πρόκειται να καλύψει υπάρχουσες τελωνειακές οφειλές και, κατά περίπτωση, άλλες
επιβαρύνσεις αντιστοιχεί στο 100 % ή 30 % του σχετικού μέρους του ποσού αναφοράς, για γεννηθείσες οφειλές,
ή 
αν το ύψος της εγγύησης που πρόκειται να καλύψει ενδεχόμενες τελωνειακές οφειλές και, κατά περίπτωση, άλλες επιβαρύνσεις
αντιστοιχεί στο 100 %, 50 %, 30 % ή 0 % του σχετικού μέρους του ποσού αναφοράς, για οφειλές ενδεχόμενες να γεννηθούν. 

Η τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις, εάν χρειάζεται.
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14
6/3

Γενικές παρατηρήσεις
Καταγράφονται οι γενικές παρατηρήσεις για τις υποχρεώσεις και/ή τις διατυπώσεις που απορρέουν από την άδεια.
Υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση ενημέρωσης της αρμόδιας για την έκδοση
της άδειας αρχή, όταν επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία και στις περιστάσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια.

15
4/6

Ημερομηνία έναρξης της απόφασης
Καταγράφεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη ισχύος της άδειας  

16
1/2

Υπογραφή
Υπογραφή των έντυπων αποφάσεων/αδειών (από την αρχή έκδοσης τους)
Υπογράφεται  για τους σκοπούς αποδοχής της έντυπης άδειας από το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση. 
Ο υπογράφων πρέπει να προσθέσει την ιδιότητά του.

17
4/1

Τόπος 
Καταγράφεται ο τόπος  στον οποίο εκδόθηκε η άδεια

18
4/2

Ημερομηνία
Καταγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η άδεια.  (ημερομηνία κατά την οποία ο δικαιούχος/κάτοχος της άδειας 
υπέγραψε  την παραλαβή του αντιγράφου της και την αποδοχή των όρων της).

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης της έντυπης άδειας/απόφασης. 
Οι έντυπες άδειες συμπληρώνονται από τελωνείο χορήγησης της άδειας ευανάγνωστα και κατά ανεξίτηλο τρόπο και, κατά προτίμηση, με τη
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Δεν πρέπει να φέρουν ούτε ξέσματα ούτε προσθήκες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.8

Στο Υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κινήσεις:

Επιλέγεται η ένδειξη  «Αιτήσεις» και ανοίγει η παρακάτω φόρμα 
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Επιλέγεται η ένδειξη «Δημιουργία αίτησης»
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Στην φόρμα δημιουργίας συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία και μετά ΟΚ

Στη λίστα «Τύπος άδειας» συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τύποι άδειας. Έστω ότι υποβάλλεται αίτηση 
για άδεια συνολικής εγγύησης που συνδέεται με άδεια ειδικού καθεστώτος τύπου 0, δηλαδή 
απαλλαγή από τη σύσταση εγγύησης.

Στο επόμενο παράθυρο, συμπληρώνονται τα «Γενικά Στοιχεία Αίτησης».
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Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των στοιχείων, από τις «Ενέργειες» επιλέγεται η «Υποβολή 
αίτησης»

Έπειτα, μετά από αναζήτηση και άνοιγμα της σχετικής αίτησης, από τις «Ενέργειες» επιλέγεται η 
«Αποδοχή Αίτησης».

[68]



Αφού η αίτηση γίνει αποδεκτή, από την Εισαγωγική Σελίδα του Υ/Σ Αδειών-Εγκρίσεων, επιλέγονται
οι «Άδειες»

Συμπληρώνεται το ΑΦΜ και με την «Αναζήτηση» εμφανίζεται η αίτηση σε status «Αίτηση σε 
επεξεργασία».
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 Επιλέγεται η αίτηση, ελέγχεται και από τις «Ενέργειες» επιλέγεται η «Έκδοση Άδειας».

Εάν η άδεια έχει ημερομηνία λήξης ισχύος την επιλέγουμε όπως κάτωθι:
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Η εκδοθείσα άδεια έχει την παρακάτω μορφή:

Στη συνέχεια από την «Εκτύπωση» λαμβάνουμε το ακόλουθο έντυπο:
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