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  Πότε απαιτείται πρόσθετη εγγυητική επιστολή, κατά τη διακίνηση οίνων που τελούν υπό
καθεστώς αναστολής του ΕΦΚ
  

Με αφορμή ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με απαίτηση των Τελωνείων για σύσταση
εγγυήσεων κατά τη διακίνηση οίνων επιπλέον του ποσού σύστασης εγγύησης για
Φορολογική Αποθήκη – Εγκεκριμένου Αποθηκευτή, διευκρινίζονται τα εξής:      

    
    -  Η σύσταση εγγύησης για Φορολογική Αποθήκη ορίσθηκε στα 1000 € ανά 1000 HL μέχρι
του ανώτερου ποσού των 40.000 €   
    -  Η σύσταση εγγύησης για διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ εκδίδεται όταν
για μια αποστολή μεταξύ Φορολογικών Αποθηκών, η εγγύηση της Φορολογικής Αποθήκης
εγκεκριμένου Αποθηκευτή, δεν καλύπτει την αξία του ΕΦΚ της συγκεκριμένης αποστολής
 
    -  Για να μην καλυφθεί ο ΕΦΚ από την ήδη κατατεθειμένη εγγύηση για τη λήψη άδειας
Φορολογικής Αποθήκης  - Εγκεκριμένου Αποθηκευτή, θα πρέπει για τη συγκεκριμένη
αποστολή να διακινηθεί προϊόν, από την ποσότητα του οποίου προκύπτει ΕΦΚ σε ευρώ,
μεγαλύτερος από την εγγύηση που έχει ήδη κατατεθεί στο Τελωνείο   
    -  Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται επιπλέον εγγύηση με τη διαφορά (Εγγύηση
εγκεκριμένου αποθηκευτή με αξία ΕΦΚ συγκεκριμένης διακίνησης), η οποία επιστρέφεται
μόλις ολοκληρωθεί η παραλαβή των προϊόντων (ενημερώνεται το Τελωνείο αποστολής από
το Τελωνείο παραλαβής)   

  

Ανάγκη δηλαδή επιπλέον κατάθεσης εγγύησης κατά τη διακίνηση οίνων που τελούν σε
αναστολή καταβολής ΕΦΚ (μεταξύ Φορολογικών Αποθηκών εξαγωγή κλπ) για ένα
οινοποιείο, προκύπτει όταν π.χ. το οινοποιείο έχει καταθέσει εγγύηση για τη σύσταση
Φορολογικής Αποθήκης 14.000 € (με Δήλωση παραγωγής 14.000 HL) και διακινεί οίνους στη
συγκεκριμένη αποστολή ποσότητα 1000 HL. Κατά συνέπεια ο ΕΦΚ της συγκεκριμένης
διακίνησης ανέρχεται σε (1000 HL x 20 €) 20.000 €. Τότε η επιπλέον εγγύηση που πρέπει να
κατατεθεί μέχρι το πέρας της αποστολής θα ανέλθει στα 6.000 €, εγγύηση η οποία θα
επιστραφεί όταν παραληφθούν τα προϊόντα και ενημερωθεί το Τελωνείο παραλαβής.
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