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Αθήνα,

31 Μαΐου 2016

Αριθ. Πρωτ:ΔΕΥΚΥ1082463ΕΞ2016

ΠΡΟ: Όπως Π.Δ.

Θ έ μ α :Κοινοποίηση διατάξεων του σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
ας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των
άρθρων 58, 60, 61, 66 και 67 του ψηφισθέντος από 22.5.2016 σχεδίου νόμου
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», με το οποίο επέρχονται
ορισμένες τροποποιήσεις στη φορολογία των ενεργειακών, καπνικών και
αλκοολούχων προϊόντων, επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο
και στον καφέ και επιπρόσθετα επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις σε διατάξεις του
ν. 2969/01 (ΥΕΚ.281/Α΄), του ν.δ. της 29-12-1923 (ΥΕΚ.384/Α΄) και του
ν.4303/2014 (ΥΕΚ.231/Α΄).
Ειδικότερα διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Ι . Βιομηχανοποιημένα καπνά (άρθρο 60, παράγραφος 1)
Α) Σσιγάρα
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, ο
προβλεπόμενος από τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 97
του ν.2960/2001 συντελεστής του αναλογικού φόρου που επιβάλλεται στα τσιγάρα και
τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά, ο οποίος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής
πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 Υορολογική Μονάδα), ορίζεται σε
ποσοστό 26%, αντί του 20% που ισχύει σήμερα.
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Β) Λεπτοκομμένος Καπνός
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, ο
προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του ν.2960/2001
συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Υ.Κ.), ο οποίος υπολογίζεται ανά
χιλιόγραμμο καθαρού βάρους, ορίζεται στα 170 ευρώ αντί των 156,70 ευρώ που
ισχύει σήμερα.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις στη φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών ισχύουν
από 1ης Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του
κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης των νέων
συντελεστών Ε.Υ.Κ., οι υπόχρεοι για την καταβολή του Ε.Υ.Κ. του άρθρου 101 του
ν.2960/2001 Ε.Σ.Κ., που επιβάλλεται στα τσιγάρα και στον λεπτοκομμένο καπνό,
θέτουν σε ανάλωση κάθε μήνα ποσότητα των εν λόγω προϊόντων, όχι μεγαλύτερη
από την ποσότητα που αντιστοιχεί στον μέσο όρο των μηνιαίων αναλώσεών τους
κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου
αυτού.
Για την εφαρμογή της εν λόγω μεταβατικής διάταξης, τα αρμόδια Σελωνεία για την
φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών, υποχρεούνται ανά μήνα να ελέγχουν
και να παρακολουθούν ανά υπόχρεο, τις αναλωθείσες ποσότητες των εν λόγω
προϊόντων, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου έως 31.12.2016, έτσι ώστε
οι ποσότητες αυτές να μην υπερβαίνουν το μέσο όρο των μηνιαίων αναλώσεών τους
κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.
Γ) ΥΠΑ (Βιομηχανοποιημένων Καπνών).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ως άνω σχεδίου νόμου, οι
οποίες σας κοινοποιήθηκαν με την αρ. ΠΟΛ. 1063/30.05.2016 ΔΤΟ,
ο
προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (ΥΕΚ 48/Α)
«Κύρωση Κώδικα Υόρου Προστιθέμενης Αξίας», συντελεστής του Υόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.), αναπροσαρμόζεται από 23% σε 24%. Ως εκ τούτου,
ο
διαμορφούμενος
συντελεστής
ΥΠΑ,
ο
οποίος
επιβάλλεται
στα
βιομηχανοποιημένα καπνά, αναπροσαρμόζεται από 18,70 % σε 19,35% επί της
τιμής λιανικής πώλησης.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις στη φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών αναφορικά
με τον Υ.Π.Α., ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 52 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου.
ΙΙ. Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά (άρθρο 60, παράγραφος 2)
Α) Αιθυλική αλκοόλη
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, ο
προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ν.2960/01
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μειωμένος κατά 50% συντελεστής Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης (Ε.Υ.Κ.) έναντι του
ισχύοντος κανονικού συντελεστή που εφαρμόζεται στην περιοχή Δωδεκανήσου για
την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται στα αλκοολούχα ποτά ή άλλα αλκοολούχα
προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από τα άλλα Κράτη Μέλη της Κοινότητας,
αποστέλλονται από φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδος ή εισάγονται στην
περιοχή αυτή από τρίτες χώρες, καταργείται από 1.1.2018. Από την ημερομηνία
αυτή εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΕΥΚ που προβλέπεται στην παράγραφο
2 του άρθρου 81 του ανωτέρω σχεδίου νόμου.
Β) Μπύρα
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου,
από 1.6.2016 ο συντελεστής Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης (ΕΥΚ) της μπύρας που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 του νόμου 2960/01 αυξάνεται από
δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60€) σε πέντε ευρώ (5€) ανά βαθμό PLATO κατά
όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου,
προβλέπεται αντίστοιχη αύξηση του μειωμένου κατά 50% συντελεστή Ειδικού
Υόρου Κατανάλωσης (ΕΥΚ) της μπύρας έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή
για τη μπύρα που παράγεται στη χώρα μας ή στα άλλα Κράτη-Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους
δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.
Ευνόητο είναι ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω συντελεστών θα λαμβάνεται
υπόψη η ημερομηνία κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με
το άρθρο 56 του ν.2960/01 και όχι η ημερομηνία βεβαίωσης και είσπραξης του
φόρου αυτού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 110 του ιδίου νόμου.

III. Ενεργειακά προϊόντα (άρθρο 60, παράγραφος 3 - άρθρο 61)
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου,
αυξάνονται οι συντελεστές του Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης των περιπτώσεων (β),
(γ) (στ), (ζ), (η), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ) και (κστ) των ενεργειακών προϊόντων της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001.
Ειδικότερα, οι συντελεστές ΕΥΚ των ως άνω περιπτώσεων αυξάνονται ως
ακολούθως:
- Βενζίνη χωρίς μόλυβδο (περιπτώσεις β, γ) από 670 σε 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
- Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (περιπτώσεις στ, ζ, η), από 330 σε 410 ευρώ ανά
1000 λίτρα,
- Υωτιστικό πετρέλαιο (περιπτώσεις ι, ια, ιβ,) από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
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- Τγραέριο κίνησης της περίπτωσης (ιγ), από 330 σε 430 ευρώ ανά 1000
χιλιόγραμμα.
- Βιοντίζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων της περίπτωσης (κστ), από 330 σε 410
ευρώ ανά 1000 λίτρα.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2017,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου.
Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου
νόμου, οι συντελεστές του Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης (DIESEL) και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη), των περιπτώσεων (ζ)
και (ια), τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο
από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου, αυξάνονται από 230 σε 280
ευρώ ανά 1000 λίτρα.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από 15 Οκτωβρίου 2016,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του ανωτέρω σχεδίου νόμου.
Με τις διατάξεις του άρθρου 61, του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου, ρυθμίζονται
θέματα αναφορικά με την επιβολή ΕΥΚ στο φυσικό αέριο.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 61, με τις οποίες
αντικαθίσταται η περίπτωση ζ), του άρθρου 78, του ν.2960/2001 (ΥΕΚ/Α’/265),
χορηγείται απαλλαγή στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 61, αναπροσαρμόζονται
οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΥΚ) του φυσικού αερίου των κωδικών
.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, των περιπτώσεων ιζ) και ιη), της παρ. 1 του
άρθρου 73, του ν.2960/2001, ως ακολούθως :
α) την περίπτωση ιζ) που αφορά στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως
καύσιμο θέρμανσης, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της οικιακής χρήσης και της
χρήσης από τους λοιπούς καταναλωτές. Όσον αφορά την οικιακή χρήση ο
συντελεστής ΕΥΚ μειώνεται από 1,5 σε 0,30€/Gigajoule, ενώ για την χρήση από
τους λοιπούς καταναλωτές παραμένει σε 1,50 €/Gigajoule.
β) την περίπτωση ιη) που αφορά στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες
χρήσεις (π.χ. βιομηχανική, κλπ) εκτός από αυτές που καθορίζονται στις
περιπτώσεις ιστ) και ιζ) της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001,
αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής ΕΥΚ και πλέον επιβάλλεται κλιμακωτά,
αναλόγως της κατανάλωσης που πραγματοποιείται, ως εξής:
-για ετήσια κατανάλωση >3.600.000 Gjoule (>1.000.000 Mwh), 0,30 €/Gigajoule
-για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως 3.600.000 Gjoule
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(από 500.001 έως 1.000.000 Mwh), 0,35 €/Gigajoule
-για ετήσια κατανάλωση από 360.001 έως 1.800.000 Gjoule
(από 100.001 έως 500.000 Mwh), 0,40 €/Gigajoule
-για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360.000 Gjoule
(από 10.000 έως 100.000 Μwh), 0,45 €/Gigajoule
-για ετήσια κατανάλωση < 36.000 Gjoule (<10.000 Μwh), 1,5 €/Gigajoule
Σέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 61, η περίπτωση ιβ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο έκτο του
ν. 4379/2016 (Α΄ 63), η οποία αφορά στην απαλλαγή από τον ΕΥΚ του φυσικού
αερίου που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους,
εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων, καταργείται από τότε που ίσχυσε.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61, ισχύουν από 1.6.2016,
ενώ οι διατάξεις της παρ. 2, ισχύουν από 1.1.2017, σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 61 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου.
ΙV. Ηλεκτρονικό Σσιγάρο-Kαφές (άρθρο 58)
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου,
προστίθεται στο ν.2960/01 άρθρο 53Α, με τις διατάξεις του οποίου επιβάλλεται
από 1.1.2017 φόρος κατανάλωσης στα οριζόμενα στο άρθρο αυτό προϊόντα, είτε
εισάγονται από τρίτες χώρες, προέρχονται από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή παράγονται εγχωρίως και συγκεκριμένα στα υγρά αναπλήρωσης που
περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στον καφέ και επιπλέον καθορίζεται η
βάση υπολογισμού του φόρου αυτού, οι συντελεστές, η διαδικασία, η χρονική
στιγμή βεβαίωσης και είσπραξης καθώς και ο υπόχρεος καταβολής του φόρου.
Ειδικότερα:
Α) Ηλεκτρονικό Σσιγάρο
Με τις εν λόγω διατάξεις του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου επιβάλλεται φόρος
κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά
τσιγάρα, ο οποίος ορίζεται στα δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml)
προϊόντος. Επισημαίνεται ότι οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου του κωδικού .Ο.
85437090 δεν υπόκεινται σε Υόρο Κατανάλωσης, εφόσον αποτελούνται μόνο από
την εξωτερική συσκευή και δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται μέσω
αυτής.
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Β) Καφές
Με τις εν λόγω διατάξεις του σχεδίου νόμου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στον
καφέ, οι συντελεστές του οποίου ορίζονται ανάλογα με το είδος αυτού ως
ακολούθως:
1. τον καβουρδισμένο καφέ των κωδικών .Ο. 0901 21 00 και 0901 22 00 ο
συντελεστής του φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα τρία (3) ευρώ ανά κιλό
καθαρού βάρους.
2. τον μη καβουρδισμένο καφέ των κωδικών .Ο. 0901 11 00 και 0901 12 00 ο
συντελεστής του φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα δύο (2) ευρώ ανά κιλό
καθαρού βάρους.
3. τον στιγμιαίο καφέ του κωδικού .Ο. ΕΦ 2101 11 00 ο συντελεστής του φόρου
κατανάλωσης ορίζεται στα τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
4. τα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα, ή
συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών .Ο. ΕΦ 2101 12
92 και 2101 12 98, ο συντελεστής του φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα
τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, που περιέχεται στο τελικό
προϊόν.
Επισημαίνεται ότι για τα ως άνω προϊόντα, τα οποία παράγονται εγχωρίως ή
παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη στο εσωτερικό της χώρας ή εισάγονται από
τρίτη χώρα, παρέχεται η δυνατότητα θέσης αυτών σε καθεστώς φορολογικής
αποθήκης με την εκ παραλλήλου αναστολή καταβολής του αναλογούντος φόρου
κατανάλωσης και του Υ.Π.Α., ήτοι το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα
από το μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις που τα προϊόντα αυτά είτε παράγονται εγχωρίως είτε
παραλαμβάνονται από άλλο Κράτος Μέλος, εκτός καθεστώτος αναστολής, η
βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης αυτών ενεργείται το αργότερο
εντός 10 ημερών από τη γένεση της σχετικής υποχρέωσης, ενώ όταν τα εν λόγω
προϊόντα εισάγονται από τρίτες χώρες, ο φόρος κατανάλωσης βεβαιώνεται και
εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι
λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
Γ) Όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Υ.Π.Α.
1. Με το φόρο κατανάλωσης των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου και
του καφέ βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή και ο Υ.Π.Α.
2. Η φορολογητέα αξία επιβολής του Υ.Π.Α. προσδιορίζεται κατ΄εφαρμογή του
άρθρου 19 του ν.2859/2000 με βάση την αξία πώλησης των προϊόντων
(τιμολογιακή αξία) στην ενδοκοινοτική απόκτηση, ενώ στην εισαγωγή
προσδιορίζεται από το άρθρο 20 του ν.2859/2000, με βάση την δασμολογητέα αξία

6

ΑΔΑ: 7Λ1ΣΗ-ΛΑΧ

προστιθεμένων των δασμών, φόρων κ.λ.π. καθώς και των παρεπόμενων εξόδων,
όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας κ.λ.π.
3. ημειώνεται ότι οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές των εν λόγω προϊόντων ασκούν το
δικαίωμα έκπτωσης του Υ.Π.Α. των εισροών τους με την υποβολή του
προβλεπόμενου παραστατικού στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, βάσει του άρθρου
30 του ν.2859/2000.
4. Σέλος, για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς φορολογικής
αποθήκης αναστέλλεται η καταβολή πέραν του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης
και του Υ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2859/2000 (ΥΕΚ
48/Α) «Κύρωση Κώδικα Υ.Π.Α.
V. Εργαλειοθήκη ΟΟΑ (άρθρο 66)
Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου
τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 2969/2001 (ΥΕΚ.281/Α΄) «Αιθυλική
αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» καθώς και του ν.δ. της 29ης -12-1923
(ΥΕΚ.384/Α΄) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του
ζύθου νόμων»
Ειδικότερα:
1. Με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου και για λόγους ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν.2969/01 με τις οποίες ελαττώνεται το προβλεπόμενο για τη χορήγηση της άδειας
άσκησης επαγγέλματος όριο ημερήσιας παραγωγικής δυναμικότητας των
οινοπνευματοποιείων Β΄ κατηγορίας από 15.000 σε 10.000 λίτρα ανύδρου
αλκοόλης.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 9 του
ν.δ. της 29-12-1923 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας
του ζύθου νόμων» και καθορίζεται με τρόπο σαφή ότι για τη διαδικασία επιβολής
κυρώσεων που αφορούν σε παραβάσεις των νόμων περί φορολογίας του ζύθου από
τις αρμόδιες Αρχές (Τπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Σελωνείων και Ειδικών
Υόρων Κατανάλωσης και Φημικές Τπηρεσίες του Γενικού Φημείου του Κράτους)
καθώς και την κατάσχεση, δήμευση και απόδοση των εν λόγω προϊόντων εφαρμογή
έχουν οι διατάξεις των άρθρων 14 και 13 αντίστοιχα του ν.2969/01, με την
επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Σελωνειακού Κώδικα
(ΥΕΚ. 265/Α΄).
Επιπλέον, με την περ. β΄ της εν λόγω παραγράφου αποσαφηνίζεται ότι ο τομέας του
ζύθου και των προϊόντων ζύθου εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν.4235/2014 (ΥΕΚ.32/Α΄) και ότι για τα εν λόγω προϊόντα εφαρμογή
έχουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων περί φορολογίας του ζύθου, του ν.
2960/2001 και του ν. 2969/2001.
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VI. Σροποποίηση του ν.4303/2014 (άρθρο 67)
Με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου
τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 4303/2014 (ΥΕΚ.231/Α΄) και
ειδικότερα οι διατάξεις της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 2 και της
υποπαραγράφου 5 της παραγράφου 10 του έκτου άρθρου «Παραγωγή και διάθεση
ξυδιού» προκειμένου, κατόπιν της επιβολής με τις διατάξεις του άρθρου 13 του
ν.4346/2015 στα προϊόντα των άρθρων 90 (κρασί) και 92 (ποτά παρασκευαζόμενα
με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα) του ν.2960/01 μη μηδενικού συντελεστή
Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης και δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται
μεταξύ των πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού και όταν παραλαμβάνονται από
τα οξοποιεία προς κατεργασία και οξοποίηση απαλλάσσονται του Ειδικού Υόρου
Κατανάλωσης, οι όροι και διατυπώσεις ελέγχου και κυρώσεων που προβλέπονται
για την αιθυλική αλκοόλη (αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης,
αποστάγματα, προϊόντα απόσταξης κλπ) που παραλαμβάνεται από τα οξοποιεία
προς κατεργασία και οξοποίηση, με απαλλαγή από τον Ε.Υ.Κ, να επεκταθούν και
για τις λοιπές επιτρεπόμενες πρώτες ύλες παραγωγής ξυδιού.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ
Δ/ΝΗ

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ/Η
ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΔΙΟΙΚΗΗ

Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Α. Αποδέκτες για ενέργεια:
1.Σελωνειακές Περιφέρειες
2.Σελωνεία Α΄, Β΄& Γ΄ τάξης
3. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Σελωνειακών
Οικονομικών Καθεστώτων
Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση:
1. Τπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
2. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
3. Ελεγκτική Τπηρεσία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικής
4. Ελεγκτική Τπηρεσία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεσσαλονίκης
5. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών χέσεων (Δ.Ο..)
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6. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Διεύθυνση Οργάνωσης- Σμήμα Β'
γ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.
δ) Δ/νση Τποστήριξης Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών
7. Αυτοτελές Σμήμα Νομικής Τποστήριξης Γ.Γ.Δ.Ε.
8. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων χέσεων Γ.Γ.Δ.Ε.
9. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας
Σσαμαδού 38 — Σ.Κ.. 18531, Πειραιάς
10. ύλλογος Εκτελωνιστών, Αθήνας - Πειραιά
Σσαμαδού 38 — Σ. Κ: 18531, Πειραιάς
11. ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
Κουντουριώτου 13 - Σ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη
12. ύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (.Ε.Κ.)
Πανεπιστημίου 6 - ΣΚ. 10671, Αθήνα
13. Ε..Κ.Ε.Ε.
Κονίτσης 3-5 - Σ.Κ. 15125, Μαρούσι
14. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.)
23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας Σ.Κ. 14565, Άγιος τέφανος
15. Καπνοβιομηχανία «ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΒΕ»
Ήμερος Σόπος, Κορορέμι Σ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος
16. Ελληνική τατιστική Αρχή
Πειραιώς 46 - Σ.Κ. 18510, Πειραιάς .
17. Γενική Δ/νση Γενικού Φημείου Κράτους
α)Δ/νση Αλκοόλης και Σροφίμων
β)Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Φημικών Προϊόντων
18. Γενική Γραμματεία Εθνικής τατιστικής Τπηρεσίας
Δ/νση Οικονομικών και Βραχυπρόθεσμων Δεικτών
Πειραιώς 46 & Επονιτών –Σ.Κ. 18510 Πειραιάς
19. Τπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
α) Δ/νση Τδρογονανθράκων
β) Δ/νση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας
Μεσογείων 119, ΣΚ 10192, Αθήνα
20. ύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΕΕΠΕ)
'Ιωνος Δραγούμη 46, 11528, Ιλίσια
(με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα στα μέλη της)
21. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.
Αμερικής 10, Σ.Κ. 106 71
22. Ένωση Εμπόρων Τγρών Καυσίμων νομού Αττικής
Πάροδος Σαύρου 41, Σ.Κ. 182 33 Αθήνα
23. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Γενική Δ/νση Εφοδιασμού & Εμπορίας
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Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής – Σμήμα Προδιαγραφών και χέσεων με
το Δημόσιο - Φειμάρας 8Α, 15125
24. MOTOR OIL (ΕΛΛΑ) Α.Ε.
α) ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε.
β) Ηρώδου Αττικού 12Α ,15 124 Μαρούσι.
25. ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ:
- ΚΜΟΙL A.E., Λ. Κηφισίας 28, Σ.Κ. 115 26 – ΑΘΗΝΑ
- ΑΡΓΩ Α.Ε., ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ – Πλατεία Ελευθερίας -ΣΚ 852 00 – ΚΑΛΤΜΝΟ
- SILK OIL Α.Ε. - Υίλωνος 131, Σ.Κ.185 36 –ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΚΑΟΙL Α.Ε., Ν.Π.Ο ΛΑΦΑΝΑΓΟΡΑ – ΘΕ/ΝΙΚΗ
- SEKA A.E., Ακτή Μιαούλη 53-55, Σ.Κ.185 36 – ΠΕΙΡΑΙΑ
- SEKAVIN A.E., Ακτή Μιαούλη 53-55, Σ.Κ. 185 36 – ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ Α.Ε., 14Ο χλμ ΠΕΟ Θεσ/νίκης–Βέροιας Ν. Αγχίαλος –Σ.Κ. 57008
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
- MED OIL A.E., Λ. Κηφισίας 98 – Σ.Κ. 115 26 – ΑΘΗΝΑ
- ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε, Καποδιστρίου 6 – Σ.Κ. 166 72 ΒΑΡΗ
- ΔΙΑΠΕΜ Α.Ε., Μεσογείων 2-4 – Σ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
- ΣΡΙΑΙΝΑ Α.Ε, Καλοχώρι Θεσ/νίκης - Σ.Κ. 570 09 –Σ.Θ. 1407-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
- RODOGAZ Α.Ε., Καναμάτ – Σ.Κ. 851 00 – Σ.Θ. 290 - ΡΟΔΟ
- ΒΙΑΚΕΛ ΑΒΕΕ, Πατρόκλου 5, Σ.Κ. 351 00 – ΛΑΜΙΑ
- ΜΠΕΣΟΚΑΣ Α.Ε., Υιλίππου 4, Σ.Κ. 502 00 ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ
- DIMOIL A.E., Θεριανό Πατρών, Σ.Κ. 250 02 ΠΑΣΡΑ
- ΑΠΕΙΡΩΣΑΝ ΑΒΕΕ, Βιομηχανική Περιοχή ΠΡΕΒΕΖΑ Σ.Κ. 481 00
- MELKO OIL Α.Ε, Ακτή Κονδύλη10 Σ.Κ. 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΑΣΛΑΝΣΙ Α.Ε., 6η Προβλήτα εντός ΟΛΘ - Σ.Κ. 541 10 - ΘΕ/ΝΙΚΗ
- ΦΡΤΟΪΛ, Σιμολέοντος Βάσου 26 - Σ.Κ. 115 21 – ΑΘΗΝΑ
26. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος
Λόντου 8, Σ.Κ. 10681- Αθήνα
27.Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.)
Αρχιμήδους 29 – Ηράκλειο Κρήτης
28. Ένωση Βενζινοπωλών Νομού Αττικής
Λόντου 8, Σ.Κ. 10681- Αθήνα
29. Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.
Γεν. Διεύθυνση Κλάδου Εμπορίας, Σμ. Εμπ. και Σιμολογιακού χεδιασμού
Μαρίνου Αντύπα 92 – 14121 – Ηράκλειο Αττικής
30.Ελληνικός ύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων (Ε..ΠΑ.Β.)
Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά
31.ύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοντίζελ Ελλάδας (.ΒΙ.Β.Ε.)
Ι. Σσαλουχίδη 4, 542 48 – Θεσσαλονίκη
32.Εταιρείες Βιοκαυσίμων
 κ. Ελένη Παπαντωνίου
αντίκλητος της εταιρείας BIOENERGIA Α.Ε.
ΒΙ.ΠΑ. Λάκκωμα Φαλκιδικής ΣΘ 53
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ΣΚ 630 80 ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ
 κα. Ρώμνιου Βασιλική
αντίκλητος της εταιρείας ‘STAFF COLOUR – ENERGY Α.Β.Ε.Ε.’
Ηρακλείτου 75,
ΣΚ 414 47 ΛΑΡΙΑ
 κ. Νικόλαος Σσαγκαλίδης
αντίκλητος της εταιρείας ‘MIL OIL HELLAS Α.Ε.’
Ιωάννη Σσαλουχίδη 4,
ΣΚ 542 48, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
 κ. Κωνσταντίνος Πανάς
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.’
Φειμάρρας 8Α,
ΣΚ 151 25 ΜΑΡΟΤΙ
 κ. Αργύριος Υαββατάς
αντίκλητος της εταιρείας ‘AGROINVEST S.A.’
Αχλάδι Υθιώτιδας
ΣΚ 350 13
 κ. τυλιανός Γουνιώτης
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΒΙΟΝΣΗΖΕΛ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.’
Σ.Θ. 355 ΕΛ.ΣΑ Λαγκαδά
Άσσηρος Θεσσαλονίκης
ΣΚ 572 00 ΛΑΓΚΑΔΑ
 κ. Οδυσσέας Γαβρανίδης
αντίκλητος της εταιρείας ‘NEW ENERGY SA.’
Παραλίμνιο
ΣΚ 612 00, ΕΡΡΕ
 κ. Βασίλειος Πέτσας
αντίκλητος των εταιρειών ‘Πέτσας Α.Ε. Βιομηχανία Εσωρούχων’ &
‘Εκκοκιστήρια–Κλωστήρια Βορείου Ελλάδο Α.Ε.’
Μεραρχίας ερρών 50,
ΣΚ 691 00 ΚΟΜΟΣΗΝΗ
 κ. ίμος Ευθυμιάδης
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΡΕΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΤΙΜΑ ΑΕ’
Καποδιστρίου 5
ΣΚ 116 72, ΒΑΡΗ ΑΣΣΙΚΗ
 κ. Παρασκευάς Π. Πέττας
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΕΣΣΑ Α.Β.Ε.Ε.’
Ρήγα Υεραίου 131,
ΣΚ 262 21 ΠΑΣΡΑ
 κ. Ανδριανός Θεοχάρης
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΤΙΜΑ Α.Ε.’
Πηγών 33,
ΣΚ 145 64 ΚΗΥΙΙΑ
 κος Φριστόδουλος Βασιλακάκης
αντίκλητος της εταιρείας ‘AVIN’
Ηρώδου Αττικού 12Α,
ΣΚ 151 24, ΜΑΡΟΤΙ
 κ. Ειρήνη Καρολίνα Κοντογιάννη
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑ) Διϋλιστήρια
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Κορίνθου Α.Ε.’
Ηρώδου Αττικού 12Α,
ΣΚ 151 24 ΜΑΡΟΤΙ
 κ. ωτήριος ωτηριάδης
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΜΑΝΟ Α.Ε.’
Πλουτάρχου 10,
ΣΚ 106 76, ΑΘΗΝΑ
 κ. Μιχαήλ Μαρουλάκης και κ. τέφανος Ζαφειριάδης
αντίκλητος της εταιρείας ‘ΕΛ.ΒΙ Α.Β.Ε.Ε.’
Μ.Αλεξάνδρου 21
ΣΚ 546 40 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
 κ. Ευρυπίδης Δοντάς
αντίκλητος των εταιρειών ‘BIODIESEL AE’ και ‘ΕΠΙΛΕΚΣΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ’
15ο χλμ Λ. Πάρνηθος
ΣΚ 136 71, ΑΦΑΡΝΑΙ-ΑΘΗΝΑ
 κ. ωτήριος Υώλιας
αντίκλητος της εταιρείας ‘GF Energy A.B.E.E.’
Κηφισίας 56,
ΣΚ 151 25 ΜΑΡΟΤΙ
 κ. Ιωάννης Αγιομυργιαννάκης
αντίκλητος των εταιρειών ‘ΣΕΪΛΟΡ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ
ΦΡΩΜΑΣΩΝ ΕΠΕ’ & «ΣΕΪΛΟΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»
Αγαμέμνωνος 48
ΣΚ 136 74, ΑΦΑΡΝΕ ΑΣΣΙΚΗ
 κ. Εδουάρδος Λαριονίδης
αντίκλητος της εταιρίας ‘ΕΚΟΘΡΑΚ Α.Ε.’
Παλαγια Σ.Θ. 1305
Σ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ
 κ. Αλέξανδρος Κοτζιαγκιαουρίδης
Αντίκλητος της εταιρίας ‘ΕΞΒΙ ΙΚΕ’
Βασ. Γεωργίου
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
 κ. Ηλίας πανός
Αντίκλητος της εταιρίας «SPA RENEWABLES A.E.”
Θέση Υωτο-Κυρά Βρύση, Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας
Σ.Κ. 200 10 ΙΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
33. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
3ης επτεμβρίου 36, ΣΚ 1 0432-Αθήνα
34. Κεντρική 'Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 7, 10671, Αθήνα
35. Εμπορικό, και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, ΣΚ 1067 Ι-Αθήνα,
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
36. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, ΣΚ 106 71-Αθήνα
37. Πανελλήνιος ύνδεσμος Εξαγωγέων
Κρατίνου 11 Ενταύθα
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38. ύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΕΟ)
Νίκης 34, Σ. Κ. 105 57 - Αθήνα.
39. 'Ένωση Οινοποιών Ελλάδας
Αβέρωφ 14, Σ.Κ. 172 35 - Δάφνη.
40. ύνδεσμος Οινοποιών Ελλάδας
Αλκιβιάδου 24, Σ. Κ. 104 39 - ΑΘήνα.
41. ύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΕΑΟΠ)
Μαρίνου Αντύπα 86-88, Σ.Κ. 16346 - Ηλιούπολη.
42. 'Ενωση Επιχειρήσεων Οιν/δών Ποτών
Κωνσταντινουπόλεως 6, Σ.Κ. 164 52 - Αργυρούπολη.
43. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
Μαρίνου Αντύπα 86-88, Σ.Κ. 163 46 Ηλιούπολη.
44. 'Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.)
Νίκης 50Α, 105 58 ΑΘήνα
(υπόψη κ. Γεωργόπουλου, ως νομικού εκπροσώπου της 'Ενωσης)
45. 'Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.)
Κρώμνης 47, 164 52 Αργυρούπολη
46. Πανελλήνιος ύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων- Εξαγωγέων
Λουδοβίκου, 1, Σ.Κ. 185 31 Πειραιάς
47. Κεντρική υνεταιριστική 'Ενωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΟΕ)
Λουίζης Ριανκούρ .73 , τ.κ. 115 23, Αμπελόκηποι
48. ύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΕΒ)
Ξενοφώντος 5, Σ. Κ. 105 57 Αθήνα
49. ΓΕΒΕΕ
Αριστοτέλους 46, Σ. Κ. 104 33 Αθήνα
50. ύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Σσιγάρου
Ιωάννου Μεταξά 8, Άγιος Δημήτριος
51. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Πειραιώς 132, 11854 – Αθήνα
52. Δ.Ε..Υ.Α. Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 357-359, Σ.Κ. 15231, Φαλάνδρι
53. Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε.
Λ. οφοκλή Βενιζέλου 11 & ερρών, 141 23 Λυκόβρυση, Αθήνα
54. Ε.Π.Α. Θεσ/νίκης Α.Ε.
Μοναστηρίου 256 και Γληνού 1, Σ.Κ. 54628, Μενεμένη
55. Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε.
Υαρσάλων 219, Σ.Κ. 41335, Λάρισα
56. ΔΕΗ Α.Ε.
Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών
Αργυρουπόλεως 2β, Σ.Κ. 17676, Καλλιθέα
57. Ένωση Ζυθοποιών Ελλάδος
Λεωφόρος Κηφισού 102
ΣΚ 12241 Αιγάλεω
58. ύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος (.Μ.Α.Ζ.Ε.)
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Λεωφόρο πάτων 187 ΣΚ 15351 Παλλήνη
59. Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος
Βουλής 16-ΣΚ 10563 Αθήνα.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Τπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Αναπληρωτή Τπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Σελωνείων 8υ Ε.Υ.Κ.
5. Γενική Δ/νση Υορολογικής Διοίκησης
Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Υορολογίας –Σμήμα Α΄Υ.Π.Α.
6. Γενική Δ/νση Σελωνείων & Ε.Υ.Κ.
α) Δ/νση Σελωνειακών Διαδικασιών
β) Δ/νση τρατηγικής Σελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
γ) Δ/νση Ηλεκτρονικού Σελωνείου
δ) Δ/νση Ε.Υ.Κ. και Υ.Π.Α. — Σμήματα Α', Β', Γ’ και Δ'.
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