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Ειςαγωγι
Θ άδεια Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα (ΑΕΟ – Authorised Economic Operator) απευκφνεται ςε οικονομικοφσ φορείσ οι
οποίοι, ςτο πλαίςιο των οικονομικϊν τουσ δραςτθριοτιτων, διενεργοφν ςυναλλαγζσ που διζπονται από τθν τελωνειακι
νομοκεςία.

Οι Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ κεωροφνται αξιόπιςτοι επιχειρθματικοί εταίροι ςτθ διεκνι εφοδιαςτικι αλυςίδα. Θ
αξιοπιςτία τουσ αυτι πιςτοποιείται από τισ τελωνειακζσ Αρχζσ με τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ΑΕΟ, θ οποία προχποκζτει αλλά και
ςυνεπάγεται τθ ςτενι ςυνεργαςία των οικονομικϊν φορζων με τα Τελωνεία και τελικά, τθν ανάλθψθ εκ μζρουσ τουσ
ςθμαντικοφ μζρουσ τθσ ευκφνθσ των Τελωνείων, τόςο ωσ προσ τθ διαςφάλιςθ των δθμοςιονομικϊν ςυμφερόντων, όςο και ωσ
προσ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν υγεία και αςφάλεια των πολιτϊν.
Ωσ αντάλλαγμα, οι τελωνειακζσ Αρχζσ παρζχουν ςτουσ Εγκεκριμζνουσ Οικονομικοφσ Φορείσ ςθμαντικά οφζλθ, τα οποία
αφοροφν ςτθν ευκολότερθ ι και άμεςθ πρόςβαςι τουσ ςτισ τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ, ςτθν
ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των τελωνειακϊν τουσ ςυναλλαγϊν, ςτθν άμεςθ αποδζςμευςθ οικονομικϊν πόρων μζςω τθσ
μείωςθσ των εγγυιςεων ςτο πλαίςιο χριςθσ ςυγκεκριμζνων τελωνειακϊν κακεςτϊτων και διαδικαςιϊν, ςτθ διεκνι
αναγνϊριςι τουσ μζςω των ςυμφωνιϊν αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ ΑΕΟ που ςυνάπτει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με τρίτεσ χϊρεσ,
κακϊσ και ςτθν αναγνωριςιμότθτα τθσ αξιοπιςτίασ τουσ ςε διεκνζσ επίπεδο, μζςω του δικαιϊματοσ χριςθσ του λογότυπου
ΑΕΟ, με αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τουσ ςε ςχζςθ με το άνοιγμα νζων αγορϊν και τθν εφρεςθ νζων πελατϊν.
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Οριςμόσ
Εγκεκριμζνοσ είναι ο οικονομικόσ φορζασ ο οποίοσ κεωρείται αξιόπιςτοσ επιχειρθματικόσ εταίροσ ςτθ
διεκνι εφοδιαςτικι αλυςίδα και επομζνωσ δικαιοφται να απολαμβάνει ςυγκεκριμζνα οφζλη, ανάλογα με
τον τφπο τθσ άδειασ που του ζχει χορθγθκεί.
Το πρόγραμμα AEO είναι ανοιχτό ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μικρϊν και μεςαίων
επιχειριςεων και ανεξάρτθτα από τθ κζςθ τουσ ςτθ διεκνι εφοδιαςτικι αλυςίδα.
Δεν υπάρχει νομικι υποχρζωςθ των οικονομικϊν φορζων να πιςτοποιθκοφν ωσ ΑΕΟ, αλλά είναι κζμα επιλογισ των φορζων,
θ οποία βαςίηεται ςτθν ιδιαίτερθ κατάςταςι τουσ. Επιπλζον, δεν υπάρχει οποιαδιποτε νομικι υποχρζωςθ των ΑΕΟ να
απαιτοφν από τουσ επιχειρθματικοφσ εταίρουσ τουσ να αποκτιςουν τθν ιδιότθτα ΑΕΟ.
Θ ιδιότθτα ΑΕΟ ςυνίςταται ςε δφο είδθ άδειασ:
AEOC

Άδεια ΑΕΟ/Τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ (AEOC), θ οποία παρζχει ςτον κάτοχό τθσ διευκολφνςεισ ωσ προσ τισ
τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ, ςφμφωνα με τισ ενωςιακζσ διατάξεισ
Άδεια ΑΕΟ/Αςφάλεια και προςταςία (AEOS), θ οποία παρζχει ςτον κάτοχό τθσ διευκολφνςεισ
ωσ προσ τθν αςφάλεια και προςταςία

Ζνασ οικονομικόσ φορζασ δφναται να είναι κάτοχοσ ταυτόχρονα και των δφο ωσ άνω αδειών.

AEOS
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Οφζλθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ

Οφζλθ: Άμεςα/Ζμμεςα/Ειδικά/Εκνικά
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Λιγότεροι φυςικοί ζλεγχοι και ζλεγχοι εγγράφων
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Ρροτεραιότθτα κατά τθ διενζργεια των ελζγχων



Μειωμζνεσ εγγυιςεισ



Αναγνϊριςθ ΑΕΟ ωσ αςφαλοφσ επιχειρθματικοφ εταίρου







Αμοιβαία αναγνϊριςθ
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Οφζλθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ
Λιγότεροι φυςικοί ζλεγχοι και ζλεγχοι εγγράφων
Οι κάτοχοι άδειασ AEOC υπόκεινται ςε λιγότερουσ φυςικοφσ ελζγχουσ και ελζγχουσ εγγράφων από τουσ υπόλοιπουσ
οικονομικοφσ φορείσ, κατά τον τελωνιςμό των εμπορευμάτων. Αντίςτοιχα, οι κάτοχοι άδειασ AEOS υπόκεινται ςε λιγότερουσ
ελζγχουσ αςφάλειασ και προςταςίασ κατά τθν είςοδο και ζξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ.
(επιςτροφι)

Ευκολότερη πρόςβαςη ςε τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ
Ο Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ προβλζπει πλθκϊρα τελωνειακϊν απλουςτεφςεων, υπό μορφι τελωνειακϊν αποφάςεων
(αδειϊν), θ ζκδοςθ των οποίων προχποκζτει τθν τιρθςθ ενόσ ι περιςςότερων από τα κριτιρια χοριγθςθσ άδειασ ΑΕΟ. Αυτό
ςθμαίνει ότι, εάν ζνασ οικονομικόσ φορζασ – κάτοχοσ άδειασ ΑΕΟ αιτθκεί για μια εκ των ανωτζρω αδειϊν, τότε δε κα
επανελεγχκεί για τα κριτιρια, για τα οποία ζχει ιδθ ελεγχκεί ςτο πλαίςιο χοριγθςθσ τθσ άδειασ ΑΕΟ που κατζχει.
Επιπλζον, ο Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ κϊδικασ προβλζπει και άδειεσ για χριςθ τελωνειακϊν απλουςτεφςεων, θ απόκτθςθ των
οποίων προχποκζτει τθν κατοχι άδειασ ΑΕΟ. Ρρόκειται για τισ ακόλουκεσ τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ:
 Κεντρικόσ τελωνιςμόσ
 Υποβολι τελωνειακισ διαςάφθςθσ με τθ μορφι εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωρίςεισ του διαςαφιςτι, με απαλλαγι από
τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ των εμπορευμάτων
 Άδεια για χριςθ ςυνολικισ εγγφθςθσ μειωμζνου ποςοφ, για τθν κάλυψθ τελωνειακϊν οφειλϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων
που ζχουν γεννθκεί
 Αυτοαξιολόγθςθ (επιςτροφι)
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Οφζλθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ
Προτεραιότητα κατά τη διενζργεια των ελζγχων
Πταν με βάςθ τθ διενεργοφμενθ ανάλυςθ κινδφνου θ αρμόδια τελωνειακι Αρχι επιλζγει για ζλεγχο μια αποςτολι φορτίου
κατά τθν είςοδο ι ζξοδό τθσ από τθν ΕΕ ι κατά τον τελωνιςμό τθσ, θ ςυγκεκριμζνθ αποςτολι ελζγχεται κατά προτεραιότητα,
όταν θ ςχετικι διαςάφθςθ ζχει υποβλθκεί από κάτοχο άδειασ ΑΕΟ. (επιςτροφι)

Μειωμζνεσ εγγυήςεισ
Οι κάτοχοι άδειασ AEOC επωφελοφνται του ευεργετιματοσ τθσ μειωμζνησ εγγφηςησ, ζωσ και απαλλαγήσ – κατά περίπτωςη –
από την υποχρζωςη ςφςταςησ εγγφηςησ, ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςτο πλαίςιο τθσ άδειασ χριςθσ
ςυνολικισ εγγφθςθσ. (επιςτροφι)

Αναγνώριςη ωσ αςφαλοφσ επιχειρηματικοφ εταίρου
Ζνασ ΑΕΟ που πλθροί τα κριτιρια αςφάλειασ και προςταςίασ κεωρείται αςφαλισ εταίροσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα. Αυτό
ςθμαίνει ότι καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για να μειϊςει τουσ κινδφνουσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςτθν οποία
ςυμμετζχει. Θ άδεια ΑΕΟ, που παρζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ του – νομικά κατοχυρωμζνου – λογότυπου ΑΕΟ, αναβακμίηει
το κφροσ του διεκνϊσ. Τα ανωτζρω ζχουν ωσ ςυνζπεια ο εγκεκριμζνοσ οικονομικόσ φορζασ να προτιμάται ωσ επιχειρθματικόσ
εταίροσ (ζναντι εκείνων που δεν είναι εγκεκριμζνοι) από άλλουσ φορείσ οι οποίοι αναηθτοφν νζουσ επιχειρθματικοφσ
εταίρουσ. (επιςτροφι)
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Οφζλθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ

Αμοιβαία αναγνώριςη
Θ αμοιβαία αναγνϊριςθ των προγραμμάτων ΑΕΟ μεταξφ τθσ ΕΕ και τρίτων χωρϊν, παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ κατόχουσ
άδειασ τφπου AEOS να απολαμβάνουν τα οφζλθ των λιγότερων ελζγχων και των κατά προτεραιότθτα ελζγχων κατά τθν
είςοδο των εμπορευμάτων τουσ ςτισ τρίτεσ χϊρεσ, με τισ οποίεσ θ ΕΕ ζχει ςυνάψει ςχετικι ςυμφωνία. Μζχρι ςιμερα, θ ΕΕ
ζχει ςυνάψει παρόμοια ςυμφωνία με τθν Ελβετία, τθ Νορβθγία, τθν Ανδόρα, τθν Ιαπωνία, τισ ΘΡΑ και τθν Κίνα, ενϊ
ςυηθτιςεισ ζχουν ξεκινιςει με ωςία, Καναδά, Τουρκία, Χονγκ Κονγκ. (επιςτροφι)

Γνωςτοποίηςη για φυςικό ζλεγχο, πριν από την άφιξη του εμπορεφματοσ
Το πλεονζκτθμα αυτό ιςχφει για τουσ κατόχουσ άδειασ ΑΕΟS. Πταν το αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ κινδφνου που ζχει
διενεργθκεί υποδεικνφει ότι το εμπόρευμα για το οποίο ζχει υποβλθκεί ςυνοπτικι διαςάφθςθ από εγκεκριμζνο οικονομικό
φορζα πρζπει να ελεγχκεί περαιτζρω, τότε το Τελωνείο μπορεί, πριν από τθν άφιξθ/αναχϊρθςθ των εμπορευμάτων από το
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, να γνωςτοποιιςει ςτον εγκεκριμζνο φορζα τον επικείμενο ζλεγχο. Θ
γνωςτοποίθςθ αυτι κα γίνεται μόνο όταν δε διακυβεφεται το αποτζλεςμα του ελζγχου. Ωςτόςο, επιςθμαίνεται ότι, οι
τελωνειακζσ αρχζσ μποροφν να προχωριςουν ςτο φυςικό ζλεγχο των εμπορευμάτων χωρίσ τθ γνωςτοποίθςθ ςτον
εγκεκριμζνο φορζα. (επιςτροφι)
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Οφζλθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ
Επιλογή του τόπου ελζγχου
Ο εγκεκριμζνοσ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ηθτιςει ο τελωνειακόσ ζλεγχοσ να διενεργθκεί ςε μζροσ όπου το κόςτοσ και θ
κακυςτζρθςθ κα είναι αρκετά μικρι για τον εγκεκριμζνο. Ωςτόςο, αυτό το όφελοσ τελεί υπό τθν ζγκριςθ των τελωνειακϊν
Αρχϊν. (επιςτροφι)

Έμμεςα οφζλη
Κάκε εγκεκριμζνοσ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ζχει οφζλθ που δεν άπτονται άμεςα τθσ τελωνειακισ πτυχισ των
ςυναλλαγϊν του. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι επενδφςεισ που ενδεχομζνωσ κα πραγματοποιιςουν οι οικονομικοί φορείσ ςτα
κζματα αςφάλειασ και προςταςίασ μποροφν να αποδϊςουν κετικά αποτελζςματα ςε τομείσ όπωσ:
o Ρεριοριςμόσ κλοπϊν και απωλειϊν
o Μείωςθ των κακυςτεριςεων ςτισ αποςτολζσ εμπορευμάτων
o Βελτίωςθ του προγραμματιςμοφ
o Ενεργι ςυμμετοχι των υπαλλιλων
o Μείωςθ του κόςτουσ των ελζγχων των προμθκευτϊν
o Μείωςθ των προβλθμάτων μζςω του ζγκαιρου εντοπιςμοφ τουσ από τουσ υπαλλιλουσ
Επιπλζον, το γεγονόσ ότι τα κριτιρια χοριγθςθσ άδειασ ΑΕΟ βαςίηονται ςε πρότυπα ISO δφναται να ςυντελζςει ςθμαντικά
ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των εςωτερικών λειτουργιών και διαδικαςιών του αιτοφντα.
(επιςτροφι)
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Οφζλθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ – Εκνικά οφζλθ
Σε ςχζςη με την ΠΟΛ 1194/2015
Οι κάτοχοι άδειασ ΑΕΟ απολαμβάνουν το πλεονζκτθμα τθσ διευρυμζνθσ προκεςμίασ (36 μινεσ για τουσ ΑΕΟ, 18 μινεσ για
τουσ λοιποφσ οικονομικοφσ φορείσ) για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εξαγωγισ ι τθσ ενδοκοινοτικισ παράδοςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ
εφαρμογισ τθσ ΡΟΛ 1194/2015, περί τθσ διαδικαςίασ απαλλαγισ από το Φ.Ρ.Α. τθσ ειςαγωγισ αγακϊν που προορίηονται να
εξαχκοφν ι να παραδοκοφν ςε υποκείμενο ςτο Φ.Ρ.Α. πρόςωπο εγκατεςτθμζνο ςε άλλο ΚΜ τθσ ΕΕ. (επιςτροφι)

Μειωμζνη εγγφηςη ςτισ φορολογικζσ αποθήκεσ (ΕΦΚ)
Οι εγκεκριμζνοι αποκθκευτζσ προϊόντων υποκείμενων ςε ειδικό φόρο κατανάλωςθσ και οι εγκεκριμζνοι αποκθκευτζσ
κοινοτικϊν οχθμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειασ ΑΕΟ τφπου S, απολαμβάνουν το ευεργζτθμα μειωμζνθσ εγγφθςθσ κατά
30% ζωσ 50% κατά περίπτωςθ, ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςτο πλαίςιο τθσ ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017
(ΦΕΚ 2744/Β/4-8-2017) Α.Υ.Ο. και τθσ Φ.32/14/3.06.2003 (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) Α.Υ.Ο. αντίςτοιχα. (επιςτροφι)

Κατά προτεραιότητα και χωρίσ ζλεγχο επιςτροφή πιςτωτικοφ υπολοίπου των υποκειμζνων που ζχουν
δικαίωμα ζκπτωςησ του φόρου ειςροών τουσ
Σφμφωνα με τθν ΡΟΛ. 1103/7-7-2017 (ΦΕΚ 2536/Β/21-7-2017, ΑΔΑ: ΩΒΘΡ46ΜΡ3Η-2ΥΔ), οι κάτοχοι άδειασ Εγκεκριμζνου
Οικονομικοφ Φορζα εντάςςονται – υπό προχποκζςεισ – ςε κατάλογο υποκειμζνων και οι αιτιςεισ τουσ για επιςτροφι
πιςτωτικοφ υπολοίπου Φ.Ρ.Α. διεκπεραιϊνονται κατά προτεραιότθτα και χωρίσ ζλεγχο. (επιςτροφι)

Μειωμζνο ποςό πρόςθετησ εγγφηςησ ςτην τελωνειακή αποταμίευςη
Οι κάτοχοι άδειασ ΑΕΟ τφπου C απολαμβάνουν το ευεργζτθμα τθσ μειωμζνθσ εγγφθςθσ κατά 50%, όςον αφορά ςτθν
πρόςκετθ εγγφθςθ που απαιτείται για τθν προςωρινι ζξοδο των εμπορευμάτων από τθν αποκικθ τελωνειακισ
αποταμίευςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 παρ. 4 τθσ με Α.Ρ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017 / 27-1-2017 Απόφαςθσ του Διοικθτι
ΑΑΔΕ (ΦΕΚ/Β/810/2017, ΑΔΑ: 7ΜΘ5Θ-ΔΔ3). (επιςτροφι)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ OΦΕΛΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία

Κριτιρια απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ
Θ απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ προχποκζτει τθν τιρθςθ, από τον οικονομικό φορζα, ςυγκεκριμζνων κριτθρίων,
αναφορικά με τθ ςυμμόρφωςι του με τθν τελωνειακι και φορολογικι νομοκεςία, τθν αξιοπιςτία του λογιςτικοφ και
πλθροφοριακοφ του ςυςτιματοσ, τθν πλθρότθτα και ορκότθτα των εςωτερικϊν λειτουργικϊν του διαδικαςιϊν, τθν
ικανότθτά του να ανταποκρίνεται ςτισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ, τα μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ που ζχει
κεςπίςει και εφαρμόηει ςτο εςωτερικό τθσ επιχείρθςισ του αλλά και ςε ςχζςθ με τουσ επιχειρθματικοφσ του εταίρουσ και
τζλοσ, το επίπεδο εκπαίδευςθσ ι/και εμπειρίασ του ςτα τελωνειακά κζματα και διαδικαςίεσ.

AEOS

AEOC
√

 Ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ

√

√

 Ικανοποιθτικό ςφςτθμα καταχωρίςεων

√

√

 Χρθματοπιςτωτικι φερεγγυότθτα

√

√

 Ρρακτικά κριτιρια επάρκειασ ι
επαγγελματικϊν προςόντων
 Αςφάλεια και προςταςία

√

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ OΦΕΛΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία

Κριτιρια απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ
Κατάλλθλο ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ με τθν
τελωνειακι νομοκεςία και τουσ φορολογικοφσ
κανόνεσ

Το κριτιριο πλθρείται εάν κατά τα τρία
τελευταία χρόνια πριν από τθν κατάκεςθ τθσ
αίτθςθσ δεν ζχουν διαπραχκεί ςοβαρζσ ι
επανειλθμμζνεσ παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ
νομοκεςίασ και των φορολογικϊν κανόνων, από:
- τον αιτοφντα
- τα πρόςωπα που διοικοφν τθν εταιρεία ι
ελζγχουν τθ διοίκθςι τθσ
- τον υπεφκυνο τθσ εταιρείασ για τελωνειακά
κζματα

Νομικι Βάςθ:
Άρκρο 39 Καν. (ΕΕ) 952/2013
Άρκρο 24 Καν. (ΕΕ) 2015/2447

Νζεσ απαιτήςεισ βάςει Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κώδικα:

Κατάλλθλο ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ με τουσ
φορολογικοφσ κανόνεσ

Απουςία ποινικϊν αδικθμάτων και ποινικϊν διϊξεων,
ςχετιηόμενων με τθν οικονομικι δραςτθριότθτα του
αιτοφντα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ OΦΕΛΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία

Κριτιρια απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ
Ικανοποιθτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ εμπορικϊν
και κατά περίπτωςθ, μεταφορικϊν
καταχωρίςεων

Το κριτιριο πλθρείται όταν ο αιτϊν τθρεί
ικανοποιθτικό ςφςτθμα εμπορικϊν και κατά
περίπτωςθ, μεταφορικϊν καταχωρίςεων, το
οποίο επιτρζπει τθ διενζργεια κατάλλθλων
τελωνειακϊν ελζγχων. Οι απαιτιςεισ – μεταξφ
άλλων – αφοροφν:
- ςτο λογιςτικό ςφςτθμα
- ςτο ςφςτθμα εφοδιαςτικισ
- ςτισ προςβάςεισ και ςτθ γενικότερθ διαχείριςθ
- ςτθν αςφάλεια των πλθροφοριϊν
- ςτο προςωπικό
Νομικι Βάςθ:
Άρκρο 39 Καν. (ΕΕ) 952/2013
Άρκρο 25 Καν. (ΕΕ) 2015/2447

Νζεσ απαιτήςεισ βάςει Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κώδικα:

Ικανοποιθτικζσ διαδικαςίεσ για τθ διαςφάλιςθ των
απαγορεφςεων και περιοριςμϊν

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ OΦΕΛΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία

Κριτιρια απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ

Χρθματοπιςτωτικι φερεγγυότθτα

Νζεσ απαιτήςεισ βάςει Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κώδικα:

Θ υγιισ οικονομικι κατάςταςθ, θ οποία είναι
επαρκισ για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων
του αιτοφντα.

Πιςτοποιθτικό περί μθ πτϊχευςθσ και περί μθ κατάκεςθσ
αίτθςθσ πτϊχευςθσ

Το κριτιριο πλθρείται εάν θ φερεγγυότθτα
αποδεικνφεται για τα τρία τελευταία χρόνια πριν
από τθν αίτθςθ.

Νομικι Βάςθ:
Άρκρο 39 Καν. (ΕΕ) 952/2013
Άρκρο 26 Καν. (ΕΕ) 2015/2447

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ OΦΕΛΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία

Κριτιρια απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ

Πρακτικά κριτιρια επάρκειασ ι
επαγγελματικϊν προςόντων (μόνο για AEOC)

Το κριτιριο πλθροφται εάν ιςχφει ζνα από τα
ακόλουκα:
• Τριετισ αποδεδειγμζνθ πρακτικι εμπειρία ςε
τελωνειακά κζματα
• Συμμόρφωςθ με πρότυπο ποιότθτασ επί
τελωνειακϊν κεμάτων, υιοκετθμζνο από
Ευρωπαϊκό Οργανιςμό προτυποποίθςθσ
• Επιτυχισ ολοκλιρωςθ εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ επί κεμάτων τελωνειακισ
νομοκεςίασ.

Νομικι Βάςθ:
Άρκρο 39 Καν. (ΕΕ) 952/2013
Άρκρο 27 Καν. (ΕΕ) 2015/2447

Νζο κριτήριο / νζα απαίτηςη Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ
Κώδικα
Το εν λόγω κριτιριο οφείλει να πλθροφται είτε από τον
αιτοφντα, είτε από τον υπάλλθλο του αιτοφντοσ που είναι
υπεφκυνοσ για τα τελωνειακά κζματα αυτοφ, είτε από
τρίτο ςυμβαλλόμενο πρόςωπο, το οποίο είναι υπεφκυνο
για τα τελωνειακά κζματα του αιτοφντοσ, αρκεί αυτό να
αποδεικνφεται από τον αιτοφντα.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ OΦΕΛΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία

Κριτιρια απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ

Κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και
προςταςίασ (μόνο για AEOS)

Νζεσ απαιτήςεισ βάςει Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κώδικα:

Οι όροι αςφάλειασ και προςταςίασ κεωρείται ότι
πλθροφνται, εάν ο αιτϊν τθρεί ςυγκεκριμζνεσ
απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με:

- ο αιτϊν οφείλει να διαςφαλίηει ότι, οι επιχειρθματικοί
του εταίροι διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια του δικοφ τουσ
μεριδίου ςτθ διεκνι εφοδιαςτικι αλυςίδα

- τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων
- κατάλλθλουσ ελζγχουσ πρόςβαςθσ
- τθν αςφάλεια των φορτίων
- τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των
αδειϊν/εγκρίςεων
- τθν αςφάλεια των εμπορικϊν του εταίρων
- τθν αςφάλεια του προςωπικοφ
- τθν ενθμζρωςθ/εκπαίδευςθ του προςωπικοφ
ςε κζματα αςφάλειασ και προςταςίασ
Νομικι Βάςθ:
Άρκρο 39 Καν. (ΕΕ) 952/2013
Άρκρο 28 Καν. (ΕΕ) 2015/2447

- ο αιτϊν εφαρμόηει κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ αςφάλειασ
για όλουσ τουσ εξωτερικοφσ ςυμβεβλθμζνουσ παρόχουσ
υπθρεςιϊν
- ο αιτϊν ζχει ορίςει υπεφκυνο επικοινωνίασ/αρμόδιο για
κζματα αςφάλειασ και προςταςίασ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία

ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ OΦΕΛΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ ΑΕΟ
Θ διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ ΑΕΟ δφναται να διαρκζςει ζωσ και 120 θμερολογιακζσ θμζρεσ, προκεςμία που μπορεί να
παρατακεί με αίτθςθ του υποψιφιου ΑΕΟ, εάν κατά τθ διάρκεια εξζταςθσ των κριτθρίων διαπιςτϊςει ότι χρειάηεται
περιςςότερο χρόνο, προκειμζνου να προβεί ςε αλλαγζσ / βελτιϊςεισ με ςκοπό τθν τιρθςθ των κριτθρίων. Εάν οι
Τελωνειακζσ Αρχζσ δεν είναι ςε κζςθ να τθριςουν τθν προκεςμία των 120 θμερϊν,
το διάςτθμα αυτό δφναται να παρατακεί το πολφ κατά 60 θμζρεσ.
Ο αιτϊν ζχει τθ δυνατότθτα να αποςφρει τθν αίτθςι του
ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ και πάντωσ πριν
από τθν ζκδοςθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ ελζγχου από τισ
αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ, ενϊ δφναται να κατακζςει
νζα αίτθςθ οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι το επικυμεί.

Προετοιμαςία

Κατάκεςθ
αίτθςθσ

Ζλεγχοσ
αίτθςθσ και
αποδοχι

Διαδικαςία
ενθμζρωςθσ

Διαβοφλευςθ
με άλλα ΚΜ

Ζλεγχοσ
κριτθρίων

Απόρριψθ
Απόρριψθτθσ
αίτθςθσ

Δικαίωμα
ακρόαςθσ

Τελικι
απόφαςθ

Χοριγθςθ
Χοριγθςθ
άδειασ
άδειασ

Διατιρθςθ
ιδιότθτασ ΑΕΟ
Διαχείριςθ τθσ
άδειασ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία

ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ OΦΕΛΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προετοιμαςία πριν από τθν αίτθςθ
Θ ορκι και πλιρθσ ενθμζρωςθ του οικονομικοφ φορζα για το κεςμό του ΑΕΟ και ιδιαίτερα για τισ προχποκζςεισ που
πρζπει να πλθροί για τθν απόκτθςι του, κεωρείται πρωτεφουςασ ςθμαςίασ, τόςο για τθν προετοιμαςία τθσ αίτθςθσ, όςο
και για τθν αξιολόγθςθ τθσ ετοιμότθτάσ του ενόψει του επικείμενου ελζγχου. Βαςικά εργαλεία αποτελοφν:

• Θ ςχετικι ενωςιακι και εκνικι Νομοκεςία

• Θ αίτθςθ και οι επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ τθσ
• Το ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ
• Οι Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
• Οι θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ AEO eLearning
• Θ επικοινωνία με τθν αρμόδια αρχι
• Οριςμόσ ςθμείου επαφισ με τθν αρμόδια Αρχι

Θ ςχετικι νομοκεςία κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τελωνειακισ Υπθρεςίασ, ςτθ διαδρομι:
www.icisnet.gr
Υπθρεςίεσ για Οικονομικοφσ Φορείσ
Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ OΦΕΛΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία

Κατάκεςθ και αποδοχι τθσ αίτθςθσ
Ο φάκελοσ τθσ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ ΑΕΟ κατατίκεται ςε μία από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ ζκδοςθσ αδειϊν
ΑΕΟ, ιτοι:
Τελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ
Ρλατεία Αγίου Νικολάου, 18510, Ρειραιάσ
τθλ.:210 4511003, fax: 210 4511009,
e-mail: dta.gramateia@1985.syzefxis.gov.gr

Τελωνειακι Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ
Στρ. Μπραντοφνα 3, 54626, Θεςςαλονίκθ
τθλ.: 2313 334228 & 237, fax: 2313 334222,
e-mail: ditel.the@n3.syzefxis.gov.gr

Ο φάκελοσ τθσ αίτθςθσ περιλαμβάνει:
1. Το ζντυπο τθσ αίτθςθσ: ωσ ζντυπο αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ΑΕΟ χρθςιμοποιείται το ςχετικό υπόδειγμα τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τελωνειακισ Υπθρεςίασ.
2. Το ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ: Στόχοσ του ερωτθματολογίου αυτοαξιολόγθςθσ είναι να βοθκιςει τον
αιτοφντα να κατανοιςει τισ προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ και να παρζχει ςτισ τελωνειακζσ Αρχζσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επιχείρθςι του, πζραν εκείνων που παρζχονται ςτο ζντυπο τθσ αίτθςθσ. Οι δε
επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ του ερωτθματολογίου, ενθμερϊνουν τον αιτοφντα για τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ που
ζχουν ορίςει οι τελωνειακζσ Αρχζσ και τισ οποίεσ πρζπει να πλθροί, προκειμζνου να του χορθγθκεί θ άδεια ΑΕΟ.
3. Λοιπά δικαιολογθτικά: κατάλογοσ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν παρζχεται από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ ζκδοςθσ αδειϊν
ΑΕΟ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ OΦΕΛΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΕΝΩΙΑΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ
ΣΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προχποκζςεισ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ

Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία

Νομικι Βάςθ:
Άρκρο 11 Καν. (ΕΕ) 2015/2446
Άρκρο 26 Καν. (ΕΕ) 2015/2446

Οι τελωνειακζσ αρχζσ, χωρίσ κακυςτζρθςθ και το αργότερο 30 θμζρεσ από τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ, επαλθκεφουν εάν
πλθροφνται οι όροι/προχποκζςεισ αποδοχισ τθσ αίτθςθσ, ιτοι:
 Ο αιτϊν είναι κάτοχοσ αρικμοφ EORI
 Ο αιτϊν είναι οικονομικόσ φορζασ, εγκατεςτθμζνοσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
 Θ αίτθςθ ζχει κατατεκεί ςτθν αρμόδια – ςε επίπεδο ΕΕ – τελωνειακι Αρχι
 Ο φάκελοσ τθσ αίτθςθσ περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα και πλθροφορίεσ
 Ο οικονομικόσ φορζασ κατακζτει μία μόνθ αίτθςθ για τθν ιδιότθτα του AEO, θ οποία καλφπτει όλεσ τισ μόνιμεσ
επιχειρθματικζσ του εγκαταςτάςεισ εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ
 Θ αίτθςθ δεν αφορά άδεια ΑΕΟ του ιδίου αιτοφντα, θ οποία, κατά τθ διάρκεια περιόδου τριϊν ετϊν πριν τθν αίτθςθ,
ακυρϊκθκε ι ανακλικθκε επειδι ο αιτϊν δεν εκπλιρωςε μία ι περιςςότερεσ εκ των προχποκζςεων/κριτθρίων που
πρζπει να πλθροφνται για τθ χοριγθςθ ι τθ διατιρθςθ τθσ ιδιότθτασ ΑΕΟ που αφορά θ αίτθςθ.
Σε περίπτωςθ που οι τελωνειακζσ αρχζσ κρίνουν ότι θ αίτθςθ περιζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για να
μπορζςουν να λάβουν τθν απόφαςθ, κοινοποιοφν τθν αποδοχι τθσ ςτον αιτοφντα εντόσ 30 θμερϊν από τθν παραλαβι
τθσ.
Πταν θ τελωνειακι αρχι διαπιςτϊνει ότι θ αίτθςθ δεν περιζχει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, ηθτεί από τον
αιτοφντα να παράςχει τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ, θ οποία δεν υπερβαίνει τισ 30 θμζρεσ. Εάν ο
αιτϊν δεν προςκομίςει τισ πλθροφορίεσ που ηθτικθκαν από τισ τελωνειακζσ αρχζσ εντόσ τθσ προκεςμίασ που οι ίδιεσ
κακόριςαν για τον ςκοπό αυτό, θ αίτθςθ δε γίνεται αποδεκτι και ο αιτϊν ενθμερϊνεται ςχετικά.
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Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία
Υπόμνθμα:
UCC: Καν. (ΕΕ) 952/2013
UCC DA:Καν. (ΕΕ) 2015/2446
UCC IA: Καν. (ΕΕ) 2015/2447
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Διαχείριςθ τθσ άδειασ ΑΕΟ

Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία

Νομικι Βάςθ:
Άρκρο 23 Καν. (ΕΕ) 952/2013

Α. Οικονομικόσ φορζασ – κάτοχοσ άδειασ ΑΕΟ
Ο κάτοχοσ άδειασ ΑΕΟ ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν εν λόγω άδεια και κοινοποιεί χωρίσ
κακυςτζρθςθ ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ κάκε ςτοιχείο που ανακφπτει μετά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ και μπορεί να ζχει
επίπτωςθ ςτθ διατιρθςθ ι το περιεχόμενό τθσ. Ενδεικτικόσ κατάλογοσ των πλθροφοριϊν που οφείλει ο κάτοχοσ τθσ
άδειασ να κοινοποιεί ςτισ τελωνειακζσ Αρχζσ παρζχεται ςτο Ραράρτθμα 4 των Κατευκυντθρίων Οδθγιϊν ΑΕΟ, ζγγραφο
TAXUD/B2/047/2011 – Rev.6.
Β. Τελωνειακζσ Αρχζσ ζκδοςθσ αδειϊν ΑΕΟ
Οι τελωνειακζσ αρχζσ παρακολουκοφν τουσ όρουσ και τα κριτιρια που πρζπει να πλθροί ο κάτοχοσ τθσ άδειασ ΑΕΟ, κακϊσ
και τθ ςυμμόρφωςι του με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν άδεια αυτι.
Μποροφν επίςθσ, ανά πάςα ςτιγμι, να τθν ακυρϊςουν, να τθν τροποποιιςουν ι να τθν ανακαλζςουν, εφόςον δεν είναι
ςφμφωνθ με τθν τελωνειακι νομοκεςία.
Μια άδεια ΑΕΟ υπόκειται ςε επανεξζταςθ/επαναξιολόγθςθ, όταν υπάρχουν αλλαγζσ ςτθ ςχετικι ενωςιακι νομοκεςία
που επθρεάηουν τθν άδεια, όταν αυτό απαιτείται λόγω ςθμαντικϊν ευρθμάτων τθσ διενεργοφμενθσ παρακολοφκθςθσ, ι
όταν αυτό απαιτείται λόγω των πλθροφοριϊν που παραςχζκθκαν από το δικαιοφχο τθσ απόφαςθσ ι από άλλεσ αρχζσ.
Τζλοσ, οι τελωνειακζσ Αρχζσ προβαίνουν ςε αναςτολι μιασ άδειασ ΑΕΟ, όταν αυτι δεν πρζπει να ακυρωκεί, τροποποιθκεί
ι ανακλθκεί.
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Ελλθνικι
Τελωνειακι
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Νομικό πλαίςιο
Α. Ενωςιακό νομικό πλαίςιο
1. Διατάξεισ ΑΕΟ
Καν. (ΕΕ) 952/2013: Άρκρα 38, 39, 40, 41
Καν. (ΕΕ) 2015/2446: Άρκρα 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Καν. (ΕΕ) 2015/2447: Άρκρα 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Καν. (ΕΕ) 2016/341: Άρκρο 5
2. Οριηόντιεσ διατάξεισ τελωνειακϊν αποφάςεων
Καν. (ΕΕ) 952/2013: Άρκρα 22, 23, 24, 25, 27, 28
Καν. (ΕΕ) 2015/2446: Άρκρα 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Καν. (ΕΕ) 2015/2447: Άρκρα 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 127
Β. Εκνικό νομικό πλαίςιο και εγκφκλιεσ διαταγζσ
1. ΑΥΟΟ 5007905/955/Α0019/17-2-2009 (ΦΕΚ/Β/383)
2. ΑΥΟ Δ19Α 5053162 ΕΞ 2010 / 20-12-2010 (ΦΕΚ/Β/2252)
3. ΕΔΥΟΟ 5015967/1938/Α0019/23-4-2009
4. ΕΔΥΟ Δ19Α 5005788 ΕΞ 2011 / 8-2-2011
5. ΕΔΥΟ ΔΤΔ Γ 1068454 ΕΞ 2016 / 28-4-2016 (ΑΔΑ: 7ΧΟΞΘ-ΔΨ8)
6. ΕΔΔΑΑΔΕ ΔΤΔ Γ 1169008 ΕΞ 2017 / 3-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΡΣΘ-Η7Ρ)

Θ ςχετικι νομοκεςία κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τελωνειακισ Υπθρεςίασ, ςτθ διαδρομι:
www.icisnet.gr
Υπθρεςίεσ για Οικονομικοφσ Φορείσ
Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ
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Ελλθνικι
Τελωνειακι
Υπθρεςία

Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
Τμιμα Γ – Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων,
Εγκεκριμζνων Οικονομικϊν Φορζων
& Απαγορεφςεων και Ρεριοριςμϊν
Τθλ.: 210 6987442–445
E-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Web: www.aade.gr
Σφνδεςμοσ ιςτοςελίδασ ΑΕΟ:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?adreseeID=10001980
(επιλζγετε τθν ελλθνικι γλϊςςα και κατόπιν τισ Υπθρεςίεσ για Οικονομικοφσ Φορείσ)

