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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Π Α ΡΑ ΡΤΗ Μ Α V III
ΕΓΓΥ Η ΤΙΚ Η ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Η Α Ο ΡΙΣ ΤΟ Υ ΧΡΟ Ν Ο Υ
Π ΡΟ Σ
Α Ν ΕΞΑ ΡΤΗ ΤΗ ΑΡΧΗ Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν ΕΣΟ ΔΩΝ
ΓΕΝ ΙΚ Η Α/ΝΣΗ ΤΕΛ Ω Ν ΕΙΩ Ν & Ε .Φ .Κ .
Τ Ε Λ Ω Ν Ε ΙΟ ..............................

Αθήνα,

Ε ΓΓΥ Η ΤΙΚ Η ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Η N o ....................................................
Π Ο ΣΟ ΕΓΓΥΗ ΤΙΚΗ Σ Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η Σ ...........................................
Μ ε την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυώμαστε ως αυτοφειλέτες ανεπιφύλακτα και παραιτούμενοι
από
οποιαδήποτε ουσιαστική
και δικονομική
ένσταση
και μέχρι του
ποσού
ευρώ
............................................................. (αριθμητικά και ολογράφως), έναντι της Τελωνείου............................
(τελωνειακή αρχή στην οποία απευθύνεται η εγγυητική επιστολή) και υπέρ του διαχειριστή αποθήκης
τελωνειακής
αποθήκευσης
............................................................................................................................................................
(πλήρης
επωνυμία/ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ), για την κάλυψη κάθε αξίωσης του Ελληνικού Δημοσίου,
για την καταβολή ποσού ΦΠΑ και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που θα βεβαιωθούν και
θα καταλογιστούν από οποιαδήποτε αιτία στον ανωτέρω διαχειριστή και που αναλογούν επί των
αποθηκευμένων εμπορευμάτων στην αριθμ......................................................................... (αριθμός άδειας)
αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1184/2018
Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.
Εγγυώμαστε ότι θα καταβάλουμε τις παραπάνω επιβαρύνσεις με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................................... (αριθμητικά και ολογράφως) στα
αποθηκευμένα εμπορεύματα στην ανωτέρω αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης αν για οποιαδήποτε
αιτία καταστούν απαιτητές από εσάς και εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη, επί αποδείξει, εγγράφου
ειδοποίησής σας με την οποία θα κηρύσσετε την κατάπτωση της εγγύησης προς όφελος σας, μερικώς ή
ολικώς μέχρι ολόκληρο το ποσό που καλύπτει, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και
διαιρέσεως.
Σε περίπτωση μη καταβολής των επιβαρύνσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας υποχρεούμαστε να
καταβάλουμε και τις πέραν της προθεσμίας αυτής οφειλόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής,
έστω και αν αυτές υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ποσό των ευρώ ............................................ ,
παραιτούμενοι προς τούτο και για το επιπλέον αυτό ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως.
Σε περίπτωση καταβολής ολόκληρου του ποσού που οφείλεται, κατά τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία
σας, ύστερα από αίτησή μας, πρέπει να μας αποδεσμεύσει από την παρούσα εγγυητική επιστολή.
Επίσης, υποχρεούμαστε στην ανωτέρω καταβολή ανεξάρτητα αν η γενεσιουργός της απαίτησης αιτία
οφείλεται στην ύπαρξη δόλου ή αμέλειας του προσώπου υπέρ του οποίου εγγυώμαστε ή των
προστηθέντων του. Τυχόν διαφορά μεταξύ ημών και του προσώπου υπέρ του οποίου εγγυώμαστε, δεν
αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωσή μας για την καταβολή του ποσού της εγγύησης που
καταπίπτει.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή είναι αορίστου διάρκειας και καλύπτει όλες τις παραπάνω
αναφερόμενες απαιτήσεις του Δημοσίου που θα γεννηθούν μέχρι την ημερομηνία αποδέσμευσής της.
Αποσβεσθέντων των εκ της παρούσας εγγυητικής επιστολής δικαιωμάτων του Δημοσίου παρακαλούμε
να μας αποδεσμεύσετε, κατόπιν αιτήσεώς μας, από την παρούσα εγγυητική επιστολή.

Ο Εγγυητής
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ΕΓΓΥ Η ΤΙΚ Η ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Η Ο ΡΙΣΜ ΕΝ Ο Υ ΧΡΟ Ν Ο Υ
Π ΡΟ Σ
Α Ν ΕΞΑ ΡΤΗ ΤΗ ΑΡΧΗ Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν ΕΣΟ ΔΩΝ
ΓΕΝ ΙΚ Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ Ω Ν ΕΙΩ Ν & Ε .Φ .Κ .
Τ Ε Λ Ω Ν Ε ΙΟ ..............................

Αθήνα,

Ε ΓΓΥ Η ΤΙΚ Η ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Η N o ...............................................
Π ΟΣΟ ΕΓΓΥΗ ΤΙΚΗ Σ Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η Σ .......................................
Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυώμαστε ως αυτοφειλέτες ανεπιφύλακτα και παραιτούμενοι
από οποιαδήποτε ουσιαστική
και δικονομική
ένσταση
και μέχρι του
ποσού
ευρώ
............................................................. (αριθμητικά και ολογράφως), έναντι της Τελωνείου............................
(τελωνειακή αρχή στην οποία απευθύνεται η εγγυητική επιστολή) και υπέρ του διαχειριστή αποθήκης
τελωνειακής
αποθήκευσης
.............................................................................................................................................................
(πλήρης
επωνυμία/ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ), για την κάλυψη κάθε αξίωσης του Ελληνικού Δημοσίου,
για την καταβολή ποσού ΦΠΑ και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που θα βεβαιωθούν και
θα καταλογιστούν από οποιαδήποτε αιτία στον ανωτέρω διαχειριστή και που αναλογούν επί των
αποθηκευεμένων εμπορευμάτων στην αριθμ........................................................................ (αριθμός άδειας)
αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1184/2018
Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.
Εγγυώμαστε ότι θα καταβάλουμε τις παραπάνω επιβαρύνσεις με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................................... (αριθμητικά και ολογράφως) στα
αποθηκευμένα εμπορεύματα στην ανωτέρω αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης αν για οποιαδήποτε
αιτία καταστούν απαιτητές από εσάς και εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη, επί αποδείξει, εγγράφου
ειδοποίησής σας με την οποία θα κηρύσσετε την κατάπτωση της εγγύησης προς όφελος σας, μερικώς ή
ολικώς μέχρι ολόκληρο το ποσό που καλύπτει, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και
διαιρέσεως.
Σε περίπτωση μη καταβολής των επιβαρύνσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας υποχρεούμαστε να
καταβάλουμε και τις πέραν της προθεσμίας αυτής οφειλόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής,
έστω και αν αυτές υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ποσό των ευρώ ............................................ ,
παραιτούμενοι προς τούτο και για το επιπλέον αυτό ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως.
Σε περίπτωση καταβολής ολόκληρου του ποσού που οφείλεται, κατά τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία
σας, ύστερα από αίτησή μας, πρέπει να μας αποδεσμεύσει από την παρούσα εγγυητική επιστολή.
Επίσης, υποχρεούμαστε στην ανωτέρω καταβολή ανεξάρτητα αν η γενεσιουργός της απαίτησης αιτία
οφείλεται στην ύπαρξη δόλου ή αμέλειας του προσώπου υπέρ του οποίου εγγυώμαστε ή των
προστηθέντων του. Τυχόν διαφορά μεταξύ ημών και του προσώπου υπέρ του οποίου εγγυώμαστε, δεν
αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωσή μας για την καταβολή του ποσού της εγγύησης που
καταπίπτει.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει από ......................... έως ................................ και καλύπτει όλες τις
παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις του Δημοσίου που θα γεννηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης
της, έστω και αν η γενεσιουργός της απαίτησης αιτία διαπιστωθεί μετά την ημερομηνία αυτή.
Αποσβεσθέντων των εκ της παρούσας εγγυητικής επιστολής δικαιωμάτων του Δημοσίου παρακαλούμε
να μας αποδεσμεύσετε, κατόπιν αιτήσεώς μας, από την παρούσα εγγυητική επιστολή.

Ο Εγγυητής
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

=Τ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα

ΕΘΝΙΚΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Τηλ . Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:

webmaster.et@et.gr
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