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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη τησ υπ’ αριθ. Α.1117/19-05-2020 «Όροι και διατυπώςεισ για την απαλλαγή από 

τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςησ τησ αιθυλικήσ αλκοόλησ, που προβλζπεται από το εδάφιο ε’, ςτ’, και ι’ 

τησ παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» ΑΤΟ (Β΄ 2070) ΑΔΑ: Ω65446ΜΠ3Ζ-367.  

ασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τθν υπ’ αρικ. Α.1117/19-05-2020  «Όροι και 
διατυπώςεισ για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςησ τησ αιθυλικήσ αλκοόλησ, που 
προβλζπεται από το εδάφιο ε’, ςτ’, και ι’ τησ παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» Α.Τ.Ο., θ οποία 
δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Βϋ 2070, ζχει λάβει ΑΔΑ: Ω65446ΜΠ3Η-367, ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ και 
ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:  

 
Με τισ ρυκμίςεισ τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ καταργείται θ αρικ. Φ.411/234/30-08-1994 Α.Τ.Ο. (Βϋ 

700) και κακορίηονται εκ νζου οι όροι και οι διατυπϊςεισ για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ από τον 

Ε.Φ.Κ. τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ που χρθςιμοποιείται ωσ πρϊτθ φλθ:  

α) ςτθν παραγωγι αρωματικϊν ουςιϊν οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται από τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ, 

βιομθχανίεσ ι βιοτεχνίεσ (Ι) ςτθν παραγωγι ειδϊν διατροφισ και (ΙΙ) ςτθν παραγωγι μθ αλκοολοφχων 

ποτϊν με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μζχρι και 1,2% vol 

β) ςτθν παραγωγι αρωματικϊν ουςιϊν με ςκοπό τθ διάκεςι τουσ ςε τρίτουσ που κα τισ 

χρθςιμοποιιςουν ςτθν παραγωγι ειδϊν διατροφισ και ςτθν παραγωγι μθ αλκοολοφχων ποτϊν με 

ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μζχρι και 1,2% vol 

γ) ςτθν παραγωγι ειδϊν διατροφισ γεμιςτϊν ι όχι, εφόςον ςε κάκε περίπτωςθ θ περιεχόμενθ 

αικυλικι αλκοόλθ δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ανά 100 χιλιόγραμμα 

προϊόντοσ για τισ ςοκολάτεσ και τα 5 λίτρα  άνυδρθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ανά 100 χιλιόγραμμα 

προϊόντοσ για άλλα προϊόντα και 

δ) ςτον ψεκαςμό αρτοςκευαςμάτων από βιομθχανίεσ ι βιοτεχνίεσ που διακζτουν αυτόματα 

μθχανιματα ψεκαςμοφ των αρτοςκευαςμάτων αυτϊν. 
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Ειδικότερα με τθν κοινοποιοφμενθ απόφαςθ: 

1. τα άρκρα 1 και 2 αυτισ, κακορίηονται ο ςκοπόσ και το πεδίο εφαρμογισ τθσ, τα δικαιοφχα 

παραλαβισ πρόςωπα και οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ για τθν ζγκριςθ παραλαβισ και τθν 

παράδοςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ με απαλλαγι από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ οι οποίεσ 

ορίηονται ωσ «Σελωνείο Ελζγχου» και «Σελωνείο Παράδοςησ» αντίςτοιχα. 

2. Με το άρκρο 3 κακορίηονται τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, οι διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ για 

τον κακοριςμό τθσ δυναμικότθτασ και των ςυντελεςτϊν απόδοςθσ, ιτοι των αναγκαίων, ετθςίωσ,  

ποςοτιτων αικυλικισ αλκοόλθσ που απαιτοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία των 

ενδιαφερόμενων επιχειριςεων. Ο κακοριςμόσ τθσ δυναμικότθτασ, θ οποία αποτυπϊνεται ςε 

ζκκεςθ-ειςιγθςθ Επιτροπισ που ςυγκροτείται για το ςκοπό αυτό, ιςχφει για χρονικό διάςτθμα 

τριϊν ετϊν. Επιπλζον, κακορίηονται οι περαιτζρω διαδικαςίεσ προκειμζνου για τθν ζκδοςθ, τθσ 

απόφαςθσ του «Σελωνείου Ελζγχου» τθσ ζγκριςθσ παραλαβισ αικυλικισ αλκοόλθσ με απαλλαγι 

από τον Ε.Φ.Κ. θ οποία είναι  ετιςια διάρκειασ. 

3. το άρκρο 4 κακορίηεται θ διαδικαςία παραλαβισ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ και θ κζςθ αυτισ ςε 

ανάλωςθ με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ. αικυλικισ αλκοόλθσ. υγκεκριμζνα, για τθν παραλαβι τθσ 

αικυλικισ αλκοόλθσ και τθ κζςθ αυτισ ςε ανάλωςθ με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ. θ ενδιαφερόμενθ 

εταιρεία υποβάλει ςτο «Σελωνείο Παράδοςθσ» εγγφθςθ χρθματικι τραπεηικι ι αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο θ οποία καλφπτει τον αναλογοφντα για τισ παραλαμβανόμενεσ ποςότθτεσ αλκοόλθσ 

Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ κακϊσ και διλωςθ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ θ οποία 

ςυμπλθρϊνεται δζοντοσ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν αρικ. ΔΕΦΚ 5041345ΕΞ2013/28-11-

2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΘ-ΘΔΟ) εγκφκλιο διαταγι.  

      θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 4 και 5 του ωσ άνω άρκρου 4 ςτθν περίπτωςθ 

παραλαβισ αικυλικισ αλκοόλθσ από φορολογικι αποκικθ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε., 

τθροφνται οι διατυπϊςεισ των άρκρων 112, 113, 114, και 115 του ν.2960/01, ενϊ ςε περίπτωςθ 

ειςαγωγισ από Σρίτθ Χϊρα, απαιτείται, μεταξφ άλλων, θ τιρθςθ των διατυπϊςεων τθσ ιςχφουςασ 

τελωνειακισ διαδικαςίασ και θ υποβολι Διαςάφθςθσ Ειςαγωγισ.   

Ωσ προσ τθν ορκι ςυμπλιρωςθ των κατά περίπτωςθ παραςτατικϊν (Διλωςθ ΕΦΚ, Διαςάφθςθ 
Ειςαγωγισ):  
α) το παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ, παρατίκενται οι κωδικοί ατζλειασ που πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται ανά περίπτωςθ,  
β) τουσ πίνακεσ 1 και 2 του παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ, αναγράφονται οι κωδικοί των 

προβλεπόμενων ςτθν κοινοποιοφμενθ απόφαςθ υποςτθρικτικϊν ζγγραφων τθσ Διλωςθσ Ειδικοφ 

Φόρου κακϊσ και τθσ Διαςάφθςθσ Ειςαγωγισ αντίςτοιχα, τα οποία ςυνυποβάλλονται θλεκτρονικά 

άμεςα με τθν υποβολι του κατά περίπτωςθ παραςτατικοφ και τθν απόδοςθ ςε αυτό του Αρικμοφ 

Αναφοράσ (MRN). Κατά τα λοιπά εφαρμογι ζχουν τα προβλεπόμενα αναφορικά με τθν 

υποχρεωτικι θλεκτρονικι υποβολι των εν λόγω υποςτθρικτικϊν εγγράφων (ςχετικζσ θ 

αρικ.Α.1437/20-11-2020 Απόφαςθ Διοικθτι (Βϋ 4443) και θ αρικμ. ΔΣΔ Α 1184721ΕΞ2016/16-12-

2016 Απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Βϋ4488) . 

4. Με το άρκρο 5 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ, κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ των βιομθχανιϊν/ 

βιοτεχνιϊν που παραλαμβάνουν αικυλικι αλκοόλθ με απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ., όπωσ, θ τιρθςθ 

ςφμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτιματοσ ΙΙ τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ, ειδικοφ βιβλίου 

ςτο οποίο καταχωροφνται οι παραλαμβανόμενεσ ποςότθτεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 

παραγωγι των κατά περίπτωςθ προϊόντων με βάςθ τα προβλεπόμενα παραςτατικά, κακϊσ και θ 
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υποβολι εντόσ ενόσ μθνόσ από τθ λιξθ κάκε ζτουσ ςτο «Σελωνείο Ελζγχου» διλωςθσ-κατάςταςθσ 

ςτθν οποία καταγράφονται οι παραλαμβανόμενεσ ποςότθτεσ αικυλικισ αλκοόλθσ και οι ποςότθτεσ 

που χρθςιμοποιικθκαν για τθν παραγωγι των κατά περίπτωςθ προϊόντων.  

5. Επιπλζον ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ νόμιμθσ 

χρθςιμοποίθςθσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ και τθν τακτοποίθςθ των εκκρεμϊν παραςτατικϊν κα 

πρζπει να πραγματοποιείται τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο ζλεγχοσ τθσ νόμιμθσ χριςθσ τθσ 

αικυλικισ αλκοόλθσ, λαμβάνοντασ τα ςτοιχεία τθσ διλωςθσ - κατάςταςθσ που υποβάλλει ςε 

ςυνδυαςμό με τα αποτελζςματα του φυςικοφ ελζγχου και των δειγματολθψιϊν και χθμικϊν 

εξετάςεων των αποκεμάτων αικυλικισ αλκοόλθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των επιχειριςεων.   

Οι τελωνειακζσ αρχζσ ελζγχου πρζπει να προβαίνουν κατά προτεραιότθτα ςτθ διενζργεια και τθν 

ολοκλιρωςθ των εν λόγω ελζγχων προκειμζνου να πραγματοποιείται το ςυντομότερο δυνατό θ 

τακτοποίθςθ των εκκρεμϊν παραςτατικϊν με τα οποία ζχει χορθγθκεί θ απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ. 

αικυλικισ αλκοόλθσ κακϊσ και θ αποδζςμευςθ των ςχετικϊν εγγυιςεων. 

Επίςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του ωσ άνω άρκρου 6 παρζχεται θ δυνατότθτα ςτισ 

επιχειριςεισ, βιομθχανίεσ – βιοτεχνίεσ, επιςτροφισ ςτον προμθκευτι ι διάκεςθσ ςε άλλα 

δικαιοφχα απαλλαγισ πρόςωπα, των ποςοτιτων αικυλικισ αλκοόλθσ που ζχουν παραλάβει με 

απαλλαγι από τον Ε.Φ.Κ., τισ οποίεσ δεν μποροφν να τισ χρθςιμοποιιςουν για τθν παραγωγι των 

προϊόντων τουσ, εφόςον τεκμαίρονται ςοβαροί αντικειμενικοί λόγοι προσ τοφτο 

ε περιπτϊςεισ αντικειμενικισ αδυναμίασ επιςτροφισ ι διάκεςθσ τθσ εν λόγω αικυλικισ αλκοόλθσ 

ςε άλλα δικαιοφχα απαλλαγισ πρόςωπα ι μθ καταλλθλότθτασ αυτισ, αυτι δφναται κατόπιν 

ςχετικισ αίτθςθσ τθσ ενδιαφερόμενθσ βιοτεχνίασ ι βιομθχανίασ και ζγκριςθσ από τθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σελωνείων και Ε.Φ.Κ., να καταςτραφεί υπό τον ζλεγχο του 

«Σελωνείου Ελζγχου», τθρουμζνων των διατυπϊςεων και διαδικαςιϊν που προβλζπονται ςτισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ν.2960/01. 

Ειδικότερα επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 

Α. τθν περίπτωςθ που τεκμαίρονται ςοβαροί αντικειμενικοί λόγοι αδυναμίασ χρθςιμοποίθςθσ τθσ 

αικυλικισ αλκοόλθσ- θ οποία ζχει παραλθφκεί από δικαιοφχο επιχείρθςθ κατ’ εφαρμογι τθσ 

κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ, όπωσ είναι θ διακοπι εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ ι θ διακοπι 

παραγωγισ του προϊόντοσ για το οποίο παραλιφκθκε θ αικυλικι αλκοόλθ, υποβάλλεται ςχετικό 

αίτθμα ςτο τελωνείο ελζγχου για τθν επιςτροφι τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ςτθν προμθκεφτρια 

εταιρεία ι τθν παράδοςι τθσ ςε άλλο δικαιοφχο πρόςωπο υπό τθν προχπόκεςθ ότι το δεφτερο ζχει 

τθριςει τουσ όρουσ και τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται ςτο κατά περίπτωςθ 

κανονιςτικό πλαίςιο *ςχετικζσ οι αρικ. Α.1117/15-05-2020 Α.Τ.Ο. (Βϋ 2070), Φ.585/349/1999 Α.Τ.Ο. 

(Βϋ1276) και Δ.936/32/93  (Βϋ 489) Α.Τ.Ο.]  . 

Για τθν επιςτροφι τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ προσ τθν προμθκεφτρια εταιρεία, το τελωνείο ελζγχου 

προβαίνει ςτθν επιβεβαίωςθ τθσ ποςότθτασ τθσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ και εκδίδει 

άδεια μεταφοράσ (κωδικόσ εντφπου Σ.601) ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ 

προμθκεφτριασ εταιρείασ κακϊσ και θ μεταφερόμενθ ποςότθτα. Αντίγραφο τθσ άδειασ μεταφοράσ 

αποςτζλλεται ςτο τελωνείο παράδοςθσ (εφόςον είναι διαφορετικό από το τελωνείο ελζγχου). Θ 

άδεια μεταφοράσ ςυνοδεφεται από Δελτίο Χθμικισ Ανάλυςθσ που εκδίδεται από τθν κατά τόπον 

αρμόδια για τθν εποπτεία τθσ επιχείρθςθσ που, αποςτζλλει τθν αικυλικι αλκοόλθ, Χθμικι 

Τπθρεςία. 
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Θ είςοδοσ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ςτθ φορολογικι αποκικθ τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ 

πραγματοποιείται με τθν υποβολι αίτθςθσ επανειςαγωγισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3.3 

τθσ ενότθτασ ΙΙ 3 «ΛΟΙΠΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ - ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΤΠΟΤΣΘΜΑΣΟ ΕΦΚ ΠΟΤ 

ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ» τθσ αρικ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28 – 11 – 2013 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : 

ΒΛ1ΔΘ-ΘΔΟ). 

Με τθν είςοδο τθσ ποςότθτασ ςτθ φορολογικι αποκικθ και εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ 

νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ των παραλαμβανόμενων ποςοτιτων αικυλικισ αλκοόλθσ από το τελωνείο 

ελζγχου, το τελωνείο παράδοςθσ προβαίνει ςτθν τακτοποίθςθ των εκκρεμϊν παραςτατικϊν και 

ςτθν αποδζςμευςθ των εγγυιςεων. 

Προκειμζνου για τθν παράδοςθ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ςε άλλο δικαιοφχο απαλλαγισ πρόςωπο 

εφαρμόηονται κατ’ αναλογία τα οριηόμενα ςτο κατά περίπτωςθ ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο 

*ςχετικζσ οι αρικ. Α.1117/15-05-2020 Α.Τ.Ο. (Βϋ 2070), Φ.585/349/1999 Α.Τ.Ο. (Βϋ1276) και 

Δ.936/32/93  (Βϋ 489) Α.Τ.Ο.+.τθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ τακτοποίθςθ των εκκρεμϊν 

παραςτατικϊν τθσ επιχείρθςθσ βιομθχανίασ – βιοτεχνίασ που παρζδωςε τθν ποςότθτα αικυλικισ 

αλκοόλθσ, πραγματοποιείται μετά τθν ολοκλιρωςθ του προβλεπόμενου ελζγχου τθσ νόμιμθσ 

χρθςιμοποίθςθσ των ποςοτιτων που τυχόν χρθςιμοποιικθκαν από αυτι και με τθν υποβολι 

Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. από τον νζο παραλιπτθ αυτισ ςτο τελωνείο ελζγχου του τελευταίου. 

Β. τθν περίπτωςθ που ζχει αποκλειςτεί κάκε ενδεχόμενο επιςτροφισ τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ ςτθν 

προμθκεφτρια εταιρεία ι διάκεςθσ αυτισ ςε δικαιοφχο απαλλαγισ πρόςωπο ι ςτθν περίπτωςθ που 

θ παραλθφκείςα αλκοόλθ είναι ακατάλλθλθ και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγι 

προϊόντων, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ τθσ ενδιαφερόμενθσ βιοτεχνίασ ι βιομθχανίασ και αφοφ λάβει 

ςχετικι ζγκριςθ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σελωνείων και Ε.Φ.Κ., το 

τελωνείο ελζγχου προβαίνει ςτθν καταςτροφι αυτισ. τθν περίπτωςθ ακαταλλθλότθτασ προσ 

χριςθ τθσ παραλθφκείςασ αικυλικισ αλκοόλθσ για τθν παραγωγι των προϊόντων από τθ δικαιοφχο 

βιομθχανία –βιοτεχνία, μπορεί να ηθτθκεί, από το αρμόδιο Σελωνείο, θ ςυνδρομι τθσ κατά τόπο 

αρμόδιασ Χθμικισ Τπθρεςίασ για τθν εργαςτθριακι εξζταςθ τθσ εν λόγω αικυλικισ αλκοόλθσ, εφ’ 

όςον αυτό κρικεί απαραίτθτο. Για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου, θ καταςτροφι 

τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 β του άρκρου 37 

του ν.2960/01 κακϊσ και ςτθν Σ.2622/179/Α0019/02 Α.Τ.Ο. (797 Βϋ) 

υγκεκριμζνα, για τθν καταςτροφι τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ το Σελωνείο Ελζγχου προβαίνει:  

α) ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ προβλεπόμενθσ, ςτθν ωσ άνω αναφερόμενθ απόφαςθ 

(Σ.2622/179/Α0019/02 Α.Τ.Ο.), Επιτροπισ Καταςτροφισ, 

β) ςτθν επαλικευςθ και ποςοτικι καταμζτρθςθ τθσ προσ καταςτροφι ποςότθτασ αικυλικισ 

αλκοόλθσ, ςτθ δειγματολθψία για τθν επαλικευςθ του αλκοολικοφ τίτλου από τθν κατά τόπον 

αρμόδια Χθμικι Τπθρεςία και ςτθ ςφράγιςθ αυτισ και 

γ) ςτθν ζκδοςθ άδειασ μεταφοράσ ςτθν οποία αναγράφονται αναλυτικά οι ποςότθτεσ αικυλικισ 

αλκοόλθσ οι οποίεσ προορίηονται για καταςτροφι προκειμζνου για τθν μεταφορά αυτϊν ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ αδειοδοτθμζνθσ μονάδασ ςυλλογισ αποβλιτων, αφοφ ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ 

του Δελτίου Χθμικισ Ανάλυςθσ και θ επαλικευςθ του αλκοολικοφ βακμοφ του προϊόντοσ. 
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Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ καταςτροφισ εκδίδεται πρωτόκολλο καταςτροφισ 

προκειμζνου για τθν τακτοποίθςθ των εκκρεμϊν παραςτατικϊν μετά και τθν ολοκλιρωςθ του 

ελζγχου νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ των παραλαμβανόμενων ποςοτιτων αικυλικισ αλκοόλθσ. 

 τθν περίπτωςθ μθ φπαρξθσ κατάλλθλα αδειοδοτθμζνθσ μονάδασ ςυλλογισ αποβλιτων ςτο νομό ι 

ςε όμορουσ νομοφσ ςτον οποίο εδρεφει το τελωνείο ελζγχου τθσ βιομθχανίασ-βιοτεχνίασ 

ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία: 

α) Σο τελωνείο Ελζγχου, προβαίνει ςε ποςοτικι καταμζτρθςθ, δειγματολθψία και ςφράγιςθ ενϊ 

μετά τθν ζκδοςθ του Δελτίου Χθμικισ Ανάλυςθσ και τθν επαλικευςθ του αλκοολικοφ τίτλου από 

τθν κατά τόπον αρμόδια Χθμικι Τπθρεςία, εκδίδει άδειασ μεταφοράσ με αναλυτικά ςτοιχεία των 

ποςοτιτων τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ που προορίηονται για καταςτροφι. 

β) Εν ςυνεχεία το τελωνείο, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου είναι εγκαταςτθμζνθ θ κατάλλθλα 

αδειοδοτθμζνθ μονάδα, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ οποίασ κα πραγματοποιθκεί θ καταςτροφι τθσ 

αικυλικισ αλκοόλθσ, προβαίνει ςτθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ καταςτροφισ ςφμφωνα με τθν ωσ άνω 

αναφερόμενθ Α.Τ.Ο. [Σ.2622/179/Α0019/02 Α.Τ.Ο. (797 Βϋ)+ προκειμζνου θ τελευταία να παραςτεί 

ςτθν καταςτροφι τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ. ε κάκε περίπτωςθ το εν λόγω τελωνείο προβαίνει ςτθν 

καταμζτρθςθ των ποςοτιτων κατά τθν παραλαβι, ενϊ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

καταςτροφισ αποςτζλλει άμεςα ςτο τελωνείο ελζγχου τθσ επιχείρθςθσ το ςχετικό πρωτόκολλο 

καταςτροφισ προκειμζνου για τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου τθσ νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ και τθν 

τακτοποίθςθ των εκκρεμϊν παραςτατικϊν (ΔΕΦΚ) με τα οποία παρελιφκθ θ αικυλικι αλκοόλθ με 

απαλλαγι από τον ΕΦΚ. Για τθν διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του δθμοςίου απαιτείται θ 

ςυνεργαςία μεταξφ των δφο τελωνειακϊν αρχϊν για τον κακοριςμό τθσ θμερομθνίασ μεταφοράσ 

και καταςτροφισ των προϊόντων κακϊσ και των λεπτομερειϊν αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ 

μεταφοράσ και καταςτροφισ τθσ αλκοόλθσ, λαμβάνοντασ τυχόν πρόςκετα μζτρα που κρίνονται 

απαραίτθτα, ενϊ εξετάηεται και το ενδεχόμενο θ εν λόγω μεταφορά να πραγματοποιθκεί ςυνοδεία 

τελωνειακοφ υπαλλιλου. 

Σζλοσ, με αφορμι τθν παροφςα εγκφκλιο, υπενκυμίηεται το αρικμ. ΔΕΦΚ 5007229 ΕΞ2010/23-02-

2010 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. τθσ Γ.Δ.Σ. και Ε.Φ.Κ., με το οποίο κοινοποιικθκε το με 

αρικ. πρωτ. 124508/4100/5-10-2009 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Περιβαλλοντικοφ χεδιαςμοφ Τ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 

ςφμφωνα με το οποίο θ καταςτροφι αικυλικισ αλκοόλθσ και αλκοολοφχων ποτϊν διενεργείται ςε 

κατάλλθλα αδειοδοτθμζνθ μονάδα ςυλλογισ αποβλιτων. 

    Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Α.Α.Δ.Ε. 

 
      Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ/ΑΣΕΛΕΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟ ICISNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

S35 ΑΠΑΛΛΑΓΘ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 ε) ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ) -Ο 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΣΑΒΛΘΘΕΙ ΜΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

S36 ΑΠΑΛΛΑΓΘ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 ςτ) ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΘ) - Ο 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΣΑΒΛΘΘΕΙ ΜΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

S37 ΑΠΑΛΛΑΓΘ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 ι) ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΨΕΚΑΜΟ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ) - Ο 
ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΣΑΒΛΘΘΕΙ ΜΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΘ ΔΘΛΩΘ 

S43 ΑΠΑΛΛΑΓΘ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 ε) ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ) -
ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΦΠΑ 

S44 ΑΠΑΛΛΑΓΘ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 ςτ) ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΘ) -
ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΦΠΑ 

S45 ΑΠΑΛΛΑΓΘ ΕΦΚ ΠΕΡ.1 ι) ΑΡΘΡΟ 83 Ν2960/01 (ΨΕΚΑΜΟ ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ) -
ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΦΠΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

 ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΣΗ Δ.Ε.Φ.Κ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

α/α  ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 1 ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ ΣΟΤ Ν.1599/86 

2 3 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

3 1Ε65 ΑΠΟΦΑΘ ΕΓΚΡΙΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΑΙΘΤΛΙΚΘ ΑΛΚΟΟΛΘ ΜΕ 
ΑΠΑΛΛΑΓΘ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ. (ΠΑΡ. 1 , ΑΡΘΡΟ 83 ΣΟΤ Ν.2960/01). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 
 ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΣΗ ΔΙΑΑΦΗΗ ΕΙΑΓΩΓΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

α/α  ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 1911 ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΟΤ Ν.1599/86 

2 Ν935 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

3 
1Ε65 ΑΠΟΦΑΘ ΕΓΚΡΙΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΑΙΘΤΛΙΚΘ ΑΛΚΟΟΛΘ ΜΕ 

ΑΠΑΛΛΑΓΘ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ. (ΠΑΡ. 1 , ΑΡΘΡΟ 83 ΣΟΤ Ν.2960/01). 
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ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  
1. Σελωνεία Αϋ, Βϋ & Γϋ Σάξθσ 
2. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
     Ι. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ) 
        Σμιμα Εϋ- Ανάπτυξθσ Διαδικτυακϊν Ιςτοτόπων και Διαχείριςθσ  
        (για ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ)  
    ΙΙ. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν 
        Τποδιεφκυνςθ Βϋ- Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογϊν Σελωνείων  
        Σμιμα Εϋ (για ανάρτθςθ ςτο portal)  
 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
 
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ Οικονομικϊν  
2. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ Οικονομικϊν  
3. Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.  
4. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (Δ.Ο..) Α.Α.Δ.Ε. - Σμιμα Βϋ  
5. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων & Επικοινωνίασ Α.Α.Δ.Ε.  
6. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου Α.Α.Δ.Ε 
7. Τπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε.  
8. Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ, Αχαΐασ  
9. Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ Α.Α.Δ.Ε.  
α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ  
10. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ) Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ 
11. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ Μθτροπόλεωσ 12-14, ΣΚ 105 63 –Ακινα e-mail: oee@oe-e.gr 
12. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 - Ακινα e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
13. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 106 71-Ακινα e-mail: info@acc.gr 
14. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν Ακαδθμίασ 18, ΣΚ 106 71 – Ακινα e-mail: info@acsmi.gr  
15. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (.Ε.Β.) Ξενοφϊντοσ 5, Σ.Κ. 105 57 Ακινα e-mail:info@sev.org.gr 
16. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ Καραΐςκου 82, ΣΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑ e-mail: oete@oete.gr  
17. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Πειραιϊσ – Ακθνϊν Σςαμαδοφ 38, ΣΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑ  
18. φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΕΒ) (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)   
Ξενοφϊντοσ 5, Σ.Κ. 105 57 Ακινα, e-mail: info@sev.org.gr   
19. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων & Οιν/δϊν Ποτϊν (ΕΑΟΠ) Χαλκοκονδφλθ 34, ΣΚ 163 46 – 

Θλιοφπολθ (Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) e-mail: info@seaop.gr , seaop@hol.gr   
20. Ζνωςθ Επιχειριςεων Αλκοολοφχων Ποτϊν (ΕΝ.Ε.Α.Π.) Κρϊμνθσ 47, ΣΚ 164 52 - Αργυροφπολθ (Με τθν 
παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του) e-mail : sp@downtown.com.gr  
21.  «Ζνωςθ Ποτοποιϊν Καβάλασ Α.Ε» e-mail: enpoka1@otenet.gr  
22.  Ζνωςθ Αποςταγματοποιϊν Αμπελοοινικϊν Προϊόντων Ελλάδοσ (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.) Νίκθσ 50Α, 105 58 

Ακινα e-mail: enapape@gmail.com   
23. «Β.Γ. πθλιόπουλοσ» 
         Ακτι Δυμαίων 87-89 Πάτρα  
          e-mail: info@spiliopoulos.gr  
24. «ALCOVIN» 
       Νερατηιϊτιςςθσ 21 ΣΚ 15124 Μαροφςι 
       e-mail: info@alcovin.gr  
 
 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
 
1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2. Γεν. Δ/νςθ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
    α. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.  

mailto:oee@oe-e.gr
mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:info@acsmi.gr
mailto:oete@oete.gr
mailto:info@sev.org.gr
mailto:info@seaop.gr
mailto:seaop@hol.gr
mailto:sp@downtown.com.gr
mailto:enpoka1@otenet.gr
mailto:enapape@gmail.com
mailto:info@spiliopoulos.gr
mailto:info@alcovin.gr
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    β. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & Φ.Π.Α. – Σμιμα Βϋ 
    γ) Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
    δ) Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 
    ε)Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων (Δ..Σ.Ε.Π) 
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