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ΘΔΜΑ : Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο απνζεκάησλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηώηνο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο 
 

ρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο απνζεκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζεζηώηνο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ βαξύηεηά ηελ 

νπνία έρεη σο κέζν ειέγρνπ ηνπ θαζεζηώηνο, ππελζπκίδνπκε ηα θάησζη: 

 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2913/92 πεξί ηεο ζέζπηζεο θνηλνηηθνύ ηεισλεηαθνύ θώδηθα, 

ν δηαρεηξηζηήο ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο επζύλεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηελ απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην 

θαζεζηώο θαζώο θαη ηελ ηήξεζε ησλ εηδηθώλ όξσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο. 

 ην άξζξν 529, παξ.1 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93 γηα ηνλ θαζνξηζκό νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο 

ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2913/92, πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε θαηάζηαζεο απνζεκάησλ από ηνλ δηαρεηξηζηή 

ηεο απνζήθεο εληόο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο πνπ ζέηνπλ νη αξκόδηεο Σεισλεηαθέο Αξρέο. 

 ην ππόδεηγκα ηνπ εληύπνπ άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ην νπνίν 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 67 ηνπ ίδηνπ Καλνληζκνύ, ζπκπεξηιακβάλεηαη πεδίν όπνπ 

ζπκπιεξώλεηαη ππνρξεσηηθά ε πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε ηεο θαηάζηαζεο απνζεκάησλ (ζέζε 20 

ηεο άδεηαο). 

 ύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο αξηζκ. Σ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΤΟ «Λεηηνπξγία ηνπ θαζεζηώηνο 

ηεο Σεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο» (ΦΔΚ 468/Β/2002), ε θαηάζηαζε απνζεκάησλ ππνβάιιεηαη 

έσο ηελ πέκπηε εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα από ηνλ κήλα αλαθνξάο, παξνπζηάδεη δε ηα 

ππόινηπα ησλ δηαζαθήζεσλ απνηακίεπζεο, όπσο απηά εκθαλίδνληαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα 

αλαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεδεληθώλ ππνινίπσλ.  

 ην άξζξν 3, παξ.3 ηεο ίδηαο ΑΤΟ νξίδεηαη όηη ε παξαθνινύζεζε ηνπ απαηηνύκελνπ πνζνζηνύ 

θάιπςεο ησλ δαζκνθνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ από ηελ πξνζθνκηζζείζα εγγύεζε δηελεξγείηαη κε 

βάζε ηελ αλσηέξσ αλαθεξόκελε θαηάζηαζε απνζεκάησλ θαη ζε πεξίπησζε κε θάιπςεο ηνπ 

νξηδόκελνπ πνζνύ από ηελ εγγύεζε, απαηηείηαη πξνζθόκηζε ζπκπιεξσκαηηθήο εγγύεζεο ή 

αλάινγε κείσζε ησλ απνζεκάησλ. 

 ηελ αξηζκ. Π.6990/30/31-1-2007 ΔΓΤΟ «Αλάθιεζε ρνξεγεζείζαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο» θαηνλνκάδνληαη σο ελδεηθηηθνί ιόγνη αλάθιεζεο ηεο άδεηαο απνζήθεο 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ηόζν ε κε ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο απνζεκάησλ παξά ηηο ζπλερείο 

νριήζεηο ηνπ Σεισλείνπ Διέγρνπ όζν θαη ε κε πξνζθόκηζε ζπκπιεξσκαηηθήο εγγύεζεο ή ε κε 
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αλάινγε κείσζε ησλ απνζεκάησλ πξνθεηκέλνπ ε θαηαηεζείζα εγγύεζε λα θαιύπηεη ην απαηηνύκελν 

πνζνζηό ησλ δαζκνθνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ππάξρνληα απνζέκαηα. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζπκπεξαίλεηαη όηη ε θαηάζηαζε απνζεκάησλ, ε θαηάζεζε ηεο νπνίαο πξνθύπηεη 

από ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο, απνηειεί ζεκαληηθό κέζν ειέγρνπ ηνπ θαζεζηώηνο θαη ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηε δηελέξγεηα εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ θαζώο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ εγγπήζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη 

ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο απηνύ.  

Λόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ινηπόλ ε θαηάζηαζε απνζεκάησλ γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

ιόγνπο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ. Δηδηθόηεξα: 

Α) Η ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο απνζεκάησλ ζην Σεισλείν Διέγρνπ, ε νπνία πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη αλειιηπώο ζε κεληαία βάζε όπσο απηό νξίδεηαη από ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο, 

απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο πνπ απνξξέεη από ηελ 

θαηνρή ηεο άδεηαο θαη ηε ρξήζε ηνπ θαζεζηώηνο. Η κε νξζή ή ειιηπήο ζπκπιήξσζε απηήο, ε 

εθπξόζεζκε ππνβνιή θαη ε παξάιεηςε ππνβνιήο απνηεινύλ παξέθθιηζε από ηηο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ην θαζεζηώο θαη ζεσξνύληαη ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο πνπ αληηκεησπίδνληαη θαηά ηα 

πξνβιεπόκελα ζηνλ λ.2960/2001 «Δζληθόο Σεισλεηαθόο Κώδηθαο», αθόκε θαη κε αλάθιεζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο. 

Η θαηάζηαζε απνζεκάησλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηνλ αξηζκό ηεο δηαζάθεζεο 

απνηακίεπζεο, ηνλ αξηζκό ηεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο θαηαρώξεζεο, ηελ πεξηγξαθή ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ην ππόινηπν ηεο απνηακηεπκέλεο πνζόηεηαο, ηηο εθηηκώκελεο δαζκνθνξνινγηθέο 

επηβαξύλζεηο θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε θαηάζηαζε απνζεκάησλ επέρεη ζέζε 

δήισζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο, ν νπνίνο δεζκεύεηαη γηα ηα δεισζέληα ζε απηή ζηνηρεία. 

ην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο παξέρεηαη λέν ππόδεηγκα ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο απνζεκάησλ ην 

νπνίν αληηθαζηζηά εθείλν ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο αξηζκ. Σ.2130/22/Γ0019/1-5-2002 ΔΓΤΟ 

«Κνηλνπνίεζε ηεο Σ.1460/10/Γ0019/21-2-2002 ΑΤΟ – Παξνρή νδεγηώλ εθαξκνγήο». 

Β) Τπνγξακκίδεηαη όηη ην Σεισλείν Διέγρνπ θαηέρεη ελεξγό ξόιν ζηε ξύζκηζε ηεο νκαιήο ξνήο ηνπ 

θαζεζηώηνο ειέγρνληαο ηόζν ηα δεισζέληα ζηελ θαηάζηαζε ζηνηρεία όζν θαη ηελ θάιπςε ηνπ 

νξηδόκελνπ πνζνζηνύ ησλ δαζκνθνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ από ηελ πξνζθνκηζζείζα εγγύεζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Σεισλείν Διέγρνπ:  

- παξαθνινπζεί ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ απνζεκάησλ από ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ 

απνζεθώλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, 

- ζε πεξηπηώζεηο πνπ παξαηεξείηαη ειιηπήο ή κε νξζή ζπκπιήξσζε ηεο θαηάζηαζεο απνζεκάησλ, 

εθπξόζεζκε ππνβνιή ή παξάιεηςε ππνβνιήο απηήο, δεηά από ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο ηελ 

άκεζε ππνβνιή ή επαλππνβνιή ηεο θάλνληαο ηηο αλάινγεο ζπζηάζεηο γηα ηελ ζπκκόξθσζή ηνπ κε 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, 

- ζηελ πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ δηαρεηξηζηή κεηά από ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Σεισλείνπ Διέγρνπ 

γηα ηελ νξζή θαη εκπξόζεζκε ππνβνιή ηεο θαηάζηαζεο απνζεκάησλ, εθαξκόδεη ηηο πξνβιεπόκελεο 

δηαηάμεηο πεξί ηεισλεηαθώλ παξαβάζεσλ ηνπ λ.2960/2001 θαη εηζεγείηαη αθόκε θαη ηελ αλάθιεζε 

ηεο άδεηαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκόδηα Σεισλεηαθή 

Πεξηθέξεηα, 

- ειέγρεη ηελ πξνζθνκηζζείζα εγγύεζε σο πξνο ηελ θάιπςε ηνπ νξηδόκελνπ πνζνζηνύ ησλ 

δαζκνθνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα δεισζέληα απνηακηεπκέλα εκπνξεύκαηα, 

- εθόζνλ πξνθύπηνπλ ακθηζβεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ δηαρεηξηζηή όζνλ αθνξά ηηο 

δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ απνηακηεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ, 

πξνβαίλεη εθ λένπ ζε εθηίκεζε απηώλ θαη δεηά, εθόζνλ απαηηείηαη, ζπκπιεξσκαηηθή εγγύεζε ή 

αλάινγε κείσζε ησλ απνζεκάησλ, ζέηνληαο απζηεξή πξνζεζκία, 

- ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη δεηεζεί, παξαθνινπζεί ηελ εκπξόζεζκε πξνζθόκηζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

εγγύεζεο ή ηελ εκπξόζεζκε κείσζε ησλ απνηακηεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζην επίπεδν θάιπςεο ηνπ 

νξηδόκελνπ πνζνζηνύ ησλ δαζκνθνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ από ηελ ήδε θαηαηεζείζα εγγύεζε, 

ελώ, όηαλ ν δηαρεηξηζηήο δελ εθπιεξώλεη ηηο αλσηέξσ ππνρξεώζεηο ηνπ, ην Σεισλείν Διέγρνπ 

εηζεγείηαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ζηελ αξκόδηα Σεισλεηαθή 

Πεξηθέξεηα,  
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- δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο όζνλ αθνξά ηα δεισζέληα ζηελ θαηάζηαζε απνζεκάησλ 

αλνηρηά ππόινηπα ησλ δηαζαθήζεσλ απνηακίεπζεο ζε αληηπαξαβνιή κε ηα αλνηρηά ππόινηπα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην ICISnet, θαζώο θαη κε ηηο πξαγκαηνπνηνύκελεο εγγξαθέο ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο, 

αιιά θαη θπζηθνύο ειέγρνπο πξνο δηαπίζησζε ηεο ύπαξμεο ησλ δεισζέλησλ απνηακηεπκέλσλ 

ππνινίπσλ. 

Παξαθαινύκε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη αθελόο ε νξζή 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην θαζεζηώο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο θαη αθεηέξνπ ε 

απνθπγή πξνβιεκάησλ πνπ πεγάδνπλ από ηνλ πιεκκειή έιεγρν ησλ θαηαζηάζεσλ απνζεκάησλ θαη 

ηελ κε αλαπξνζαξκνγή ησλ θαηαηεζεηζώλ εγγπήζεσλ ή ηνπ ζπλόινπ ησλ απνηακηεπκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ. 

   

 

Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΣΡΙΑ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. 
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Α) ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Όιεο νη Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο (γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ Σεισλεηαθώλ Αξρώλ αξκνδηόηεηάο 
ηνπο) 

2. Όια ηα Σεισλεία Α΄ & Β΄ Σάμεο (γηα ελεκέξσζε ησλ δηαρεηξηζηώλ απνζεθώλ ηεισλεηαθήο 
απνηακίεπζεο ηύπνπ Α΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄) 

 

Β) ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. .Γ.Ο.Δ. Κεληξηθή Τπεξεζία 
2. Γ/λζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ  
3. ΔΛ.Τ.Σ. Αηηηθήο 
4. ΔΛ.Τ.Σ. Θεζζαινλίθεο 
5. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ 

- Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 
- Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο 
- Γεληθή Γξακκαηεία ηξαηεγηθώλ & Ιδησηηθώλ Δπελδύζεσλ 

6. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Αθαδεκίαο 7, 106 71 - Αζήλα) 
7. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (Αθαδεκίαο 7, 106 71 - Αζήλα) 
8. Δπαγγεικαηηθά & Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα (ζηηο έδξεο ηνπο) 
9. Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα (ζηηο έδξεο ηνπο) 
10. Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (3εο επηεκβξίνπ 36, 104 32 – Αζήλα) 
11. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηώλ Διιάδνο (Καξαΐζθνπ 82, 185 32 – Πεηξαηάο) 
12. ύιινγνο Δθηεισληζηώλ Αζελώλ-Πεηξαηώο (Σζακαδνύ 38, 185 31 – Πεηξαηάο) 
13. ύιινγνο Δθηεισληζηώλ Θεζ/λίθεο (Κνπληνπξηώηνπ 13, 546 25 – Θεζ/λίθε) 
14. ύιινγνη Δθηεισληζηώλ Παηξώλ, Βόινπ, Καιακάηαο, Καβάιαο, Αιεμαλδξνύπνιεο, Ηξαθιείνπ, 

Κέξθπξαο, Ρόδνπ, Μπηηιήλεο 
15. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ (Ξελνθώληνο 5, 105 57 – Αζήλα) 
16. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Αηηηθήο & Πεηξαηά (Ακεξηθήο 10, 106 71 –Αζήλα) 
17. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρόβνπ 1, 546 25 – Θεζ/λίθε) 
18. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Θεζζαιίαο & Κεληξηθήο Διιάδνο (Δι. Βεληδέινπ 4, 382 21 – Βόινο) 
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19. ύλδεζκνο Θεζζαιηθώλ Βηνκεραληώλ (Μ. Αληύπα 2, 412 22 – Λάξηζα) 
20. Έλσζε Δμαγσγέσλ Βηνκεραληθώλ Πξντόλησλ (Ξελνθώληνο 5, 105 57 – Αζήλα) 
21. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ (Κξαηίλνπ 11, 105 52 – Αζήλα) 
22. ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρόβνπ 1, 546 25 – Θεζ/λίθε) 
23. Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ (Μεηξνπόιεσο 42, 105 63 – Αζήλα) 
24. ύλδεζκνο Διιήλσλ Δμαγσγέσλ Νσπώλ Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ (Αηόινπ 104, 105 64 – Αζήλα) 
25. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Σξνθίκσλ (Αγ. νθίαο 21 & Κόδξνπ 3, 154 51 – Ν. Φπρηθό) 
26. ύλδεζκνο Δκπνξηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ Διιάδνο (Πι. Θεάηξνπ 24, 105 52 – Αζήλα) 
27. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Γηεζλνύο Γηακεηαθνξάο & Δπηρεηξήζεσλ Logistics Διιάδνο (Λεσθ. 

πγγξνύ 137, 171 21 – Ν. κύξλε) 
28. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Καπλνβηνκεραληώλ (Παλεπηζηεκίνπ 6, 106 74 – Αζήλα) 
29. Παλειιήληνο ύιινγνο Δθνδηαζηώλ Πινίσλ (Αθηή Μηανύιε 81, 185 38 – Πεηξαηάο) 
30. Απνζήθεο Γεληθέο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΠΑΔΓΑΔ) (Παλεπηζηεκίνπ 59 & Δκ. Μπελάθε 5, 105 64 – 

Αζήλα) 
 

Γ)  ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Βαιαβάλε 
2. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θ. αββαΐδνπ 
3. Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζύληξηαο Σεισλείσλ θαη ΔΦΚ θ. Γηαινύξε 
4. Γ/λζε Γαζκνινγηθώλ Θεκάησλ & Σεισλεηαθώλ Οηθνλνκηθώλ Καζεζηώησλ  
5. Γ/λζε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 
6. Γ/λζε ΔΦΚ & ΦΠΑ 
7. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθώλ Διέγρσλ & Παξαβάζεσλ 
8. Γ/λζε Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ 
9. Γ/λζε Ηιεθηξνληθνύ Σεισλείνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Τπόδεηγκα Μεληαίαο Καηάζηαζεο Απνζεκάησλ 

 

Καηάζηαζε Απνζεκάησλ Μελόο ….. Έηνπο ……. 

Α/Α 
Αξηζκ. 

Γηαζάθεζεο 
Απνηακίεπζεο 

Αξηζκ. Καηαρ. 
Λνγηζηηθήο 
Απνζήθεο 

Πεξηγξαθή εκπνξεπκάησλ 

Τπόινηπν 
πνζόηεηαο 

Δθηηκώκελεο 
δαζκ/θέο 

επηβαξύλζεηο 
Παξαηεξήζεηο

2
 

Βάξνο 
πκπι. 

Μνλάδεο
1
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    ύλνιν   

    Πνζό Δγγύεζεο
3
   

 

 

Ο θάησζη ππνγξάθσλ ______________________________ (θάηνρνο ηνπ αξηζκ. ___________________ πηζηνπνηεηηθνύ ΑΔΟ)
4
, δειώλσ όηη ηα ππόινηπα ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαλ απνηακηεπκέλα ζηελ απνζήθε ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο κε αξηζκό άδεηαο __________________ ζηηο ___/___/_____ είλαη ηα 

αλσηέξσ αλαθεξόκελα ηαμηλνκεκέλα αλά δηαζάθεζε απνηακίεπζεο, αξηζκό θαηαρώξεζεο ζηελ ινγηζηηθή απνζήθεο θαη πεξηγξαθή εκπνξεπκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζαθήζεσλ απνηακίεπζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη αλαισζεί ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο αιιά δελ έρνπλ ειεγρζεί από ηελ Τπεξεζία ζαο.  

 

      Ο Γηαρεηξηζηήο ηεο απνζήθεο
5
 

 

 

 Ηκεξνκελία, θξαγίδα & Τπνγξαθή 

 
1 
Γελ απνηειεί ππνρξεσηηθό πεδίν, όκσο ζπληζηάηαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ γηα ζθνπνύο δηεπθόιπλζεο ηνπ ειέγρνπ (π.ρ. ηεκάρηα, θόιια θιπ) 

2 
πληζηάηαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ όηαλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπλήζεηο εξγαζίεο  

3
 Γηα δηαρεηξηζηέο απνζεθώλ ηύπνπ Α΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄ πνπ δελ είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ ΑΔΟ ηύπνπ S ή F: 20% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαζκνθνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ 

  Γηα δηαρεηξηζηέο απνζεθώλ ηύπνπ Α΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄ πνπ είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ ΑΔΟ ηύπνπ S ή F: 10% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαζκνθνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ 
4
 πκπιεξώλεηαη εθόζνλ ν δηαρεηξηζηήο ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνύ ΑΔΟ ηύπνπ S ή F  

5  
Όηαλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν, ππνγξάθεη ν λόκηκνο εθπξνζώπνο ή ην νξηδόκελν από απηόλ πξόζσπν  
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