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ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηης σπ΄αριθμ. ΓΔΦΚΦ Β 1005862 ΔΞ 2017/13-01-2017 (ΦΔΚ.39/Β΄) 

Α.Υ.Ο. «Τροποποίηζη ηης σπ΄ αριθμ. ΓΔΦΚΦ Β 5026381 ΔΞ 2015/16-12-2015 (ΦΔΚ.2785/Β΄) 

Α.Υ.Ο. “Καθοριζμός όρων και διαησπώζεων για ηην επιβολή ειδικού θόροσ καηανάλωζης, 

ηην παρακολούθηζη και ηον έλεγτο ηων προϊόνηων ηων άρθρων 90 και 92 ηοσ ν.2960/01 – 

Τροποποίηζη ηης σπ΄ αρθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΔΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέζεις 

τορήγηζης άδειας εγκεκριμένοσ αποθηκεσηή”». 

 

 Σαο θνηλνπνηνχκε γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηελ αλαθεξφκελε ζην ζέκα Α.Υ.Ο. θαη ζαο 

γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

 Με ηελ θνηλνπνηνχκελε Απφθαζε ηξνπνπνηνχληαη ηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο ππ΄ αξηζκ. πξση. 

ΓΔΦΚΦ Β 5026381 ΔΞ 2015/16-12-2015 (ΦΔΚ.2785/Β΄) Α.Υ.Ο θαη πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 7Α κεηά 

ην άξζξν 7 απηήο, ζηα πιαίζηα δηεπθφιπλζεο ησλ κηθξψλ νηλνπαξαγσγψλ ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ 

λ.2960/01, νη νπνίνη παξάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο εθηφο θαζεζηψηνο αλαζηνιήο, ηεο βέιηηζηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηνπ νίλνπ θαζψο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

Δηδηθφηεξα:  

Α. Φορολογικές αποθήκες 

 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο θνηλνπνηνχκελεο Απφθαζεο πξνζηίζεηαη ζην 

άξζξν 3 «Παξαθνινχζεζε ζε θαζεζηψο θνξνινγηθήο απνζήθεο»   ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο 
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ππ΄ αξηζκ. πξση. ΓΔΦΚΦ Β 5026381 ΔΞ 2015/16-12-2015 (ΦΔΚ.2785/Β΄) Α.Υ.Ο λέα παξάγξαθνο 

3 νη δε παξάγξαθνη 3 θαη 4 απηνχ αλαξηζκνχληαη ζε 4 θαη 5 θαη θαζνξίδεηαη φηη γηα ηηο νηλνπνηεηηθέο 

κνλάδεο πνπ παξάγνπλ  ή κεηαπνηνχλ  ηα πξντφληα ηνπο ζε θνξνινγηθή απνζήθε  πθίζηαηαη λέα 

ππνρξέσζε  πξνζθφκηζεο  ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή  

 α) αληηγξάθνπ ηεο δήισζεο παξαγσγήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 436/09 πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΓΑΟΚ) γηα ιφγνπο 

δηαζηαχξσζεο ηεο παξαρζείζαο πνζφηεηαο πξντφλησλ κε ηελ εηζαγφκελε πνζφηεηα ηειηθνχ 

πξντφληνο ζηε θνξνινγηθή απνζήθε θαη  

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαηίζεληαη πξντφληα ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί πξηλ ηελ παξαγσγή ηνπ 

«ηειηθνχ πξντφληνο» , φπσο γιεχθνο πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή δχκσζε, κε απνιαζπσκέλνο νίλνο 

θιπ ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ή άιισλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

ηζρχνπζα εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία γηα ιφγνπο παξαθνινχζεζεο ηεο πξψηεο χιεο 

παξαγσγήο «ηειηθνχ πξντφληνο». 

Β. Μικροί οινοπαραγωγοί ηοσ άρθροσ 71 ηοσ ν.2960/01 ποσ λειηοσργούν εκηός καθεζηώηος            

αναζηολής 

 Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο θνηλνπνηνχκελεο απφθαζεο αληηθαζίζηαηαη ζην ζχλνιφ 

ηνπ ην άξζξν 4 «Παξαθνινχζεζε εθηφο θαζεζηψηνο αλαζηνιήο» ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΔΦΚΦ Β 

5026381 ΔΞ 2015/16-12-2015 θαη ξπζκίδεηαη παγίσο  ε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ 

επηβαξχλζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζην παξαγφκελν απφ ηνπο κηθξνχο νηλνπαξαγσγνχο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ εθηφο θαζεζηψηνο αλαζηνιήο  πξντφλ. 

Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη νη κηθξνί νηλνπαξαγσγνί ππνβάιινπλ ζην αξκφδην Τεισλείν : 

 κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο ηνπ «ηειηθνχ πξντφληνο» ηελ ίδηα ή ηελ 

επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη φρη πέξαλ ηεο 30εο Ιαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο  γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο νηλνπνηεηηθήο πεξηφδνπ πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο  ηε Γήισζε ηνπ κηθξνχ νηλνπαξαγσγνχ, Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηελ 30ε 

Ιαλνπαξίνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε παξαγσγή ηνπ «ηειηθνχ πξντφληνο» ππνβάιιεηαη θαηά 

ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία Γήισζε κηθξνχ νηλνπαξαγσγνχ κε ηελ πνζφηεηα ηνπ 

παξαρζέληνο γιεχθνπο ή ηνπ παξαρζέληνο κε απνιαζπσκέλνπ νίλνπ (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

4).  

 ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 30ε Ιαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο αληίγξαθν ηεο δήισζεο παξαγσγήο 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ 436/09 θαζψο θαη ηεο δήισζεο ζπγθνκηδήο ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ θαλνληζκνχ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν  νηλνπαξαγσγφο είλαη θαη 

ακπεινθαιιηεξγεηήο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4) . 

 σο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ κελψλ Φεβξνπαξίνπ, Απξηιίνπ, Ινπλίνπ, Απγνχζηνπ 

θαη Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο Γήισζε Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (ΓΔΦΚ) γηα ηε 

βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ πνπ αλαινγεί ζην έλα 
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πέκπην θάζε θνξά ηεο δεισζείζαο πνζφηεηαο παξαγφκελνπ «ηειηθνχ πξντφληνο» (παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 4). 

 Καηά ηεο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ησλ ΓΔΦΚ  θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ππνβιεζεί ε 

δήισζε ηνπ κηθξνχ νηλαπαξαγσγνχ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ 

πσιήζεψλ ηνπο. 

  Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαηίζεηαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ πξντφλ παξαρζέλ πξηλ ηελ 

παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, φπσο γιεχθνο, γιεχθνο πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή 

δχκσζε, κε απνιαζπσκέλνο νίλνο θιπ., ηελ ίδηα ή ηελ ακέζσο επφκελε εκέξα απφ ηελ 

έθδνζή ηνπο ηα ζρεηηθά ινγηζηηθά ζηνηρεία ή άιια πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα εζληθή 

θαη ελσζηαθή λνκνζεζία ζπλνδεπηηθά έγγξαθα γηα ηε δηάζεζε,  πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξψηεο χιεο παξαγσγήο «ηειηθνχ πξντφληνο».  

 

 Πεξαηηέξσ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηνπ κηθξνχ 

νηλνπαξαγσγνχ κέρξη θαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξψηεο ΓΔΦΚ  επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ 

παξαγφκελσλ απφ ηνπο κηθξνχο νηλνπαξαγσγνχο πξντφλησλ ζε θνξνινγηθή απνζήθε (παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 4) κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία : 

 Υπνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηνλ κηθξφ νηλνπαξαγσγφ ζην ηεισλείν φπνπ έρεη 

ππνβιεζεί ε δήισζε ηνπ κηθξνχ νηλνπαξαγσγνχ γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο 

κεηαθνξάο 

 Φνξεγείηαη έγθξηζε κεηαθνξάο, ε νπνία παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα κέρξη ηελ είζνδν 

ησλ πξντφλησλ ζηε θνξνινγηθή απνζήθε . 

 Η δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα πξνβιεπφκελα θαηά 

πεξίπησζε ινγηζηηθά ζηνηρεία ή άιια πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη 

ελσζηαθή λνκνζεζία ζπλνδεπηηθά έγγξαθα δηαθίλεζεο θαζψο θαη κε ηελ έγθξηζε 

κεηαθνξάο.   

 ν εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηεισλείν φπνπ ππνβάιιεηαη 

ε δήισζε ηνπ κηθξνχ νηλνπαξαγσγνχ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ηεισλείν ειέγρνπ 

ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο  ελεκεξψλεη εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (e-

mail, fax  θιπ) ην ελ ιφγσ ηεισλείν πξηλ ηελ είζνδν ησλ πξντφλησλ ζηε θνξνινγηθή 

απνζήθε  γηα ηελ επηθείκελε παξαιαβή. 

 ε είζνδνο ησλ πξντφλησλ ζηε θνξνινγηθή απνζήθε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα 

πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε ινγηζηηθά ζηνηρεία ή άιια πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

ηζρχνπζα εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία ζπλνδεπηηθά έγγξαθα δηαθίλεζεο θαζψο 

θαη ηελ έγθξηζε κεηαθνξάο. 

 γηα ηε ρξέσζε ησλ πξντφλησλ ηεο  θνξνινγηθήο απνζήθεο ζην iCISnet ππνβάιιεηαη 

απφ ηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή αίηεζε επαλεηζαγσγήο. 
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 Δθφζνλ ην ηεισλείν ειέγρνπ ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο είλαη δηαθνξεηηθφ 

ελεκεξψλεη ην ηεισλείν ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ε δήισζε ηνπ κηθξνχ 

νηλνπαξαγσγνχ γηα ηελ είζνδν ησλ πξντφλησλ ζηε θνξνινγηθή απνζήθε.     

 Τν ηεισλείν φπνπ ππνβάιιεηαη ε δήισζε ηνπ κηθξνχ νηλνπαξαγσγνχ αθαηξεί ηηο 

εηζαρζείζεο ζηε θνξνινγηθή απνζήθε  πνζφηεηεο πξντφληνο απφ ηε ζπλνιηθά 

δεισζείζα ζηε ελ ιφγσ δήισζε πνζφηεηα παξαρζέληνο πξντφληνο .  

 Η πξάμε ηεο παξάδνζεο (πψιεζεο) ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ κηθξφ νηλνπαξαγσγφ 

ζηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή δελ επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ θαζφζνλ  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ 1 πεξ. β ππνπεξ. γγ΄ ηνπ λ.2859/2000, ε παξάδνζε 

αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη λα ηεζνχλ ζε θνξνινγηθή απνζήθε ηνπ λ.2960/01 

απαιιάζζεηαη απφ ΦΠΑ.    

 

Γ. Σσνηελεζηές απόδοζης  

 Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο θνηλνπνηνχκελεο απφθαζεο πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 

7 Α  «Σπληειεζηέο απφδνζεο»  κε ην νπνίν θαζνξίδνληαη ηα πνζνζηά ησλ γιεπθνιαζπψλ θαη 

νηλνιαζπψλ  ηα νπνία ζα πξέπεη λα αθαηξνχληαη  πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

παξαγφκελνπ «ηειηθνχ πξντφληνο» απφ γιεχθνο θαζψο θαη ησλ νηλνιαζπψλ  γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ «ηειηθνχ πξντφληνο» απφ κε απνιαζπσκέλν νίλν.  

 

Γ. Παροτή διεσκρινήζεων για λοιπά θέμαηα. 

 Δπί ηε επθαηξία θαη κε αθνξκή εξσηήκαηα ηφζν ησλ αξκνδίσλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ φζν θαη 

ησλ  νηλνπνηεηηθψλ κνλάδσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνζφηεηα ηνπ νίλνπ (1000 ιίηξα)  πνπ πξννξίδεηαη 

γηα αηνκηθή θαηαλάισζε,  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 8, 9 θαη 10 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)  

αξηζ. 436/2009, ιακβάλνληαο ππφςε φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ.2960/01, 

φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ λ.4346/2015 (ΦΔΚ.152/Α΄) πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηνλ 

Δ.Φ.Κ. ησλ απιψλ θξαζηψλ ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηδηψηεο θαη ηα νπνία θαηαλαιψλνληαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ, ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ ή ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηνπ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ κεζνιαβεί πψιεζε,  δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ πνζφηεηα δελ αθαηξείηαη 

απφ ηελ ζπλνιηθά δεισζείζα απφ ηνλ παξαγσγφ  πνζφηεηα πξντφληνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ελ 

ιφγσ πξνβαίλεη ζε εκπνξία.  

Σηελ πεξίπησζε απηή πθίζηαηαη ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ αθφκε θαη γηα κηθξφηεξε ηεο 

πξναλαθεξζείζαο πνζφηεηαο πξντφληνο δεδνκέλνπ φηη ην αλσηέξσ πνζνηηθφ φξην (1000 ιίηξα) 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ έλλνηα ηεο αηνκηθήο θαηαλάισζεο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηδηψηε, 

δηαθξηλφκελε επζέσο απφ απηήλ ηνπ επηηεδεπκαηία- παξαγσγνχ νίλνπ. 

  

ΑΔΑ: 662ΗΗ-0ΟΜ



 Τέινο, απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ην έληππν ηεο Γήισζεο κηθξνχ νηλνπαξαγσγνχ, ζην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη  θαη  ζπλνπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηεο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

    ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

               ΓΕΩΡΓ. ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΑΝΟΜΗ   
 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

  
 

1. Σελωνειακές Περιφέρειες  

2. Σελωνεία Α΄, Β΄ & Γ΄ Σάξης 
3. Δ/νση Τποστήριξης Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών 
    (για ενημέρωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης) 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ    
 

1. Γραφείο Τπουργού Οικονομικών   
2. Γραφείο Τφυπουργού Οικονομικών   
3. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 
4. Τπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε) 
5. Δ/νση Νομικής Τποστήριξης Α.Α.Δ.Ε. 
6. Αυτοτελές Γραφείο υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων & Επικοινωνίας 

Α.Α.Δ.Ε. 
7. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών χέσεων (ΔΟ) - Σμήμα Β΄ 
8. Ελεγκτική Τπηρεσία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικής 
9. Ελεγκτική Τπηρεσία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεσσαλονίκης  
10. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 

α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  
β) Διεύθυνση Οργάνωσης- Σμήμα Β΄ 
γ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) 
δ) Δ/νση Τποστήριξης Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών 

11. Γενική Δ/νση Γενικού Φημείου Κράτους 
 α) Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή 
β) Δ/νση Αλκοόλης και Σροφίμων 

12. Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων  
     α) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Υυτικής Παραγωγής  

    Δ/νση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Σροφίμων Υυτικής Παραγωγής  
    Σμήμα Οίνου και Αλκ. Ποτών 
β) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης 
    Δ/νση τρατηγικού χεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης &     
    Σεκμηρίωσης 
    Σμήμα Αξιολόγησης 
    Αχαρνών 2, Σ.Κ. 101 76 Αθήνα  

13. Γενική Γραμματεία Εθνικής τατιστικής Τπηρεσίας  
Δ/νση Οικονομικών και Βραχυπρόθεσμων Δεικτών  
Πειραιώς 46 & Επονιτών -18510 Πειραιάς  

14. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Μητροπόλεως 12-14, ΣΚ10432-Αθήνα 

15. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 
Ακαδημίας 6, 10671, Αθήνα  

16. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Ακαδημίας 7, ΣΚ 106 71-Αθήνα  
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

17. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 18, ΣΚ 106 71-Αθήνα 

18. Πανελλήνιος ύνδεσμος Εξαγωγέων  
Κρατίνου 11 Ενταύθα  

19. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών  Ελλάδας  
Καραϊσκου 82, ΣΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑ 

20. ύλλογος Εκτελωνιστών Αθήνας-Πειραιά   
Σσαμαδού 38 – ΠΕΙΡΑΙΑ 
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21. ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης  

Κουντουριώτου 13 – τ.κ. 546 25 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
22. ύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΕΟ) 

Νίκης 34, Σ.Κ. 105 57 - Αθήνα. 
23.  Ένωση Οινοποιών Ελλάδας  

Αβέρωφ 14, Σ.Κ. 172 35 - Δάφνη. 
24. ύνδεσμος Οινοποιών Ελλάδας  

Αλκιβιάδου 24, Σ.Κ. 104 39 - Αθήνα. 
25. Κεντρική υνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΟΕ) 

        Λουίζης Ριανκούρ 73 , τ.κ. 115 23,  Αμπελόκηποι 
26.  ύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΕΑΟΠ) 

         Μαρίνου Αντύπα 86-88, Σ.Κ. 16346 - Ηλιούπολη. 
27.  Ένωση Επιχειρήσεων Οιν/δών Ποτών 

 Κωνσταντινουπόλεως 6, Σ.Κ. 164 52 - Αργυρούπολη. 
28. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ) 

εβαστουπόλεως 89 , Σ.Κ. 115 26 Αθήνα. 
29. Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.) 

Νίκης 50Α, 105 58 Αθήνα  
       (υπόψη κ. Γεωργόπουλου, ως νομικού εκπροσώπου της Ένωσης) 
30. Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.)  

Κρώμνης 47, 164 52 Αργυρούπολη 
31. Πανελλήνιος ύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων- Εξαγωγέων 

Λουδοβίκου 1, Σ.Κ. 185 31 Πειραιάς  
32. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.) 

23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Σ.Κ. 145 65 Αγ. τέφανος 
33. ΟΠΕΚΕΠΕ 

α) Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
β) Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων 
    Δομοκού 5, Σ.Κ. 104 45 ταθμός Λαρίσης 

34. ΠΑΕΓΕ 
Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, Σ.Κ. 115 26 Αθήνα 
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της) 

35. ΓΕΑΕ 
Λεωφόρος Κηφισίας 16, Σ.Κ. 115 26 Αθήνα 
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της) 

36. ΤΔΑΕ 
Βερανζέρου 31, Αθήνα 
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της) 

37. ύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΕΒ) 
Ξενοφώντος 5, Σ.Κ. 105 57 Αθήνα 

38. ΓΕΒΕΕ 
Αριστοτέλους 46, Σ.Κ. 104 33 Αθήνα 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ   

1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Σελωνείων & Ε.Υ.Κ. 

3. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Σελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων 

4. Δ/νση Σελωνειακών Διαδικασιών 

5. Δ/νση τρατηγικής Σελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 

6. Δ/νση Ηλεκτρονικού Σελωνείου 

7. Δ/νση Ειδικών Υόρων Κατανάλωσης & ΥΠΑ - Σμήματα Α΄, Β΄, Γ΄& Δ΄ 
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ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΚΟΥ ΟΙΝΟΡΑΑΓΩΓΟΥ 
[Άρκρο 4 παρ. 1  τθσ υπ΄ αρικμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ. 2785/Β΄), όπωσ ιςχφει] 

για τον υπολογιςμό του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ ςτo παραγόμενο προϊόν τoυ άρκρου 90 (κραςί κωδικοφ .Ο. 2204) 
του ν.2960/2001 (ΦΕΚ.265/Α΄). 

 
Αυξ. Αρικμόσ  …………………….. /…………………….             Αμπελοοινικι Ρερίοδοσ  20……….……../20………….… 
Ρροσ το Τελωνείο   ………………………………………...         MRN ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΚ : 1.………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………… 
5 ………………………………………………………………………................... 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ 

1.Ονοματεπώνυμο παραγωγοφ  

Α.Φ.Μ.  

Ταχ. Δ/νςθ  

Τθλζφωνο  

2. Επωνυμία επιχείρθςθσ  

Α.Φ.Μ.  

Ταχ. Δ/νςθ  

Τθλζφωνο  

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροςώπου  

Α.Φ.Μ. νομίμου εκπροςώπου  

Δθλώνω 
τα ακόλουκα προκειμζνου για τον υπολογιςμό του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ ςτο προϊόν του άρκρου 90 
του ν.2960/01 που ζχει παραχκεί: 

 
Ι. ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΡΑΑΓΩΓΗ ΤΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΜΡΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΡΕΙΟΔΩΝ 

Αμπελοοινικι  περίοδοσ Ροςότθτα προϊόντοσ  ςε λίτρα Μζςοσ Προσ 

α΄ 20….  - 20….   

β΄ 20….  - 20….  

γ΄ 20….  - 20….  

ΙΙ. ΡΑΑΓΩΓΗ ΤΕΧΟΥΣΑΣ ΑΜΡΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΡΕΙΟΔΟΥ 

Αμπελοοινικι  
περίοδοσ 

Ζκταςθ 
αμπελώνα/ων 

 

Θζςθ αμπελώνα/ων 

 

Ροςότθτα 
ςταφυλιών που 
οινοποιικθκαν 

ςε χιλ/μα 

Ροςότθτεσ παραχκζντων προϊόντων 

20….  - 20…. 

   α’ 
Γλεφκοσ που κατζχεται ςε 

λίτρα 
 

Β΄ 
Μθ απολαςπωμζνο προϊόν 

που κατζχεται ςε λίτρα 

 

γ’ 
Σελικό προϊόν που 
παριχκθ  ςε λίτρα 

 

 
ΙΙΙ. Η Οινοποίθςθ ζγινε από τον ίδιο……………………………….  / ςε άλλο οινοποιείο (Facon)…………………………: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΡΟΙΟΥ (Facon) 

Ονοματεπώνυμο Οινοποιοφ  

ΑΦΜ:  

Ταχ. Δ/νςθ των εγκαταςτάςεων  

IV. Kατζχω  ποςότθτα ……….. λίτρων τελικοφ προϊόντοσ αδιάκετο από τισ προθγοφμενεσ  οινοποιθτικζσ περιόδουσ 
αποκθκευμζνα ςτ……………………….…………………………………………………………………….. 

Ημερ. ………./……………/………… 
 

Ο/Η Δθλ………/ι Αντιπρόςωπόσ τ…… 
(υπογραφι) 

Σφμφωνα με   τθν παρ. 7 του άρκρου 9 τθσ υπ΄ αρικμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2016/16-12-2015 Α.Υ.Ο.,  όπωσ ιςχφει, θ μθ τιρθςθ των διατυπώςεων 
που προβλζπονται ςτθν απόφαςθ αυτι χαρακτθρίηεται ωσ απλι τελωνειακι παράβαςθ ςφμφωνα με το άρκρο 119 Α  του ν.2960/01 , επιφυλαςςομζνων 

των περί λακρεμπορίασ διατάξεων του ιδίου νόμου. 
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ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΚΟΥ ΟΙΝΟΡΑΑΓΩΓΟΥ 

 Η ζνδειξθ MRN ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΚ ςυμπλθρώνεται από το αρμόδιο Τελωνείο με τα MRN των Δ. Ε. Φ. Κ       

        που υποβάλλονται για τθν καταβολι του φόρου που αναλογεί ςτο προϊόν που ζχει παραχκεί, ζτςι 

ώςτε  θ διλωςθ  του μικροφ οινοπαραγωγοφ να ςυςχετίηεται με τισ εν λόγω ΔΕΦΚ.  

 Σο πεδίο αυξ. Αρικμόσ  ςυμπλθρώνεται από το αρμόδιο Τελωνείο. 

 τον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ςυμπλθρώνονται κατά περίπτωςθ τα πλιρθ ςτοιχεία του μικροφ    

        οινοπαραγωγοφ για φυςικά πρόςωπα  ι τθσ επιχείρθςθσ για τα νομικά πρόςωπα . 

 τον Πίνακα Ι. ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΡΑΑΓΩΓΗ ςυμπλθρώνεται θ ποςότθτα προϊόντοσ των τριών τελευταίων  

        αμπελοοινικών περιόδων (ο ςτίχοσ γ΄ αφορά ςτθν τρζχουςα), προκειμζνου για τον χαρακτθριςμό του  

        παραγωγοφ ωσ μικροφ οινοπαραγωγοφ.     

 τουσ ςτίχουσ α΄ και β’ του  πίνακα ΙΙ.  ΡΑΑΓΩΓΗ ΤΕΧΟΥΣΑΣ ΑΜΡΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΡΕΙΟΔΟΤ 

ςυμπλθρώνονται  οι   ποςότθτεσ του γλεφκουσ και του μθ απολαςπωμζνου οίνου, αντίςτοιχα,  που 

κατζχονται  κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ διλωςθσ,  προκειμζνου για τον υπολογιςμό του 

τελικοφ προϊόντοσ που κα παραχκεί και ςτο ςτίχο γ΄ του πίνακα αυτοφ  αναγράφεται θ ποςότθτα του 

τελικοφ  προϊόντοσ που ζχει παραχκεί. 

 το ςθμείο ΙΙΙ. Η οινοποίθςθ ζγινε από τον ίδιο ςθμειώνεται θ λζξθ ΝΑΙ ςτθν περίπτωςθ που θ     

οινοποίθςθ πραγματοποιείται από τον ίδιο τον μικρό οινοπαραγωγό και αντίςτοιχα αν θ οινοποίθςθ  

 πραγματοποιικθκε ςε άλλο οινοποιείο  (facon οινοποίθςθ). 

 τον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΡΟΙΟΥ (Facon) καταχωροφνται  τα ςτοιχεία του οινοποιοφ και των  

        εγκαταςτάςεων όπου ζγινε θ οινοποίθςθ. 

 το ςθμείο IV καταχωρείται θ αδιάκετθ ποςότθτα τελικοφ προϊόντοσ προθγοφμενων αμπελοοινικών  

        περιόδων που κατζχεται κατά τθν θμερομθνία τθσ διλωςθσ κακώσ και ο ακριβισ τόποσ αποκικευςισ     

       του. 
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