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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ & 
ΦΠΑ 
ΣΜΗΜΑ Β΄ 

 ΑΔΑ: 
Αθήνα, 02-10-2020 
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2156 

Σαχ. Δ/νςθ : Καραγεϊργθ ερβίασ 10  

ΠΡΟ: 

 

Ωσ  Πίνακασ Διανομισ 
Σαχ. Κϊδικασ : 10184, Ακινα 
Πλθροφορίεσ : Ανδροφτςου Μ. 
Σθλζφωνο : 210 6987413 
Fax : 210 6987408 
E-Mail : finexcis@aade.gr 
Url : www.aade.gr   

ΘΕΜΑ: Παρζχονται οδηγίεσ αναφορικά με το καθεςτώσ λειτουργίασ των μικρών   

             αποςταγματοποιών (διήμερων).  

ΧΕΣ.:  α)  Η υπϋ αρικμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 Ε.Δ.Τ.Ο. 
             β) Η υπϋαρικμ. ΔΕΦΚΓ 5022241 ΕΞ 2014/19/09/2014 ΕΔΤΟ 
             γ) Η υπϋαρικμ. πρωτ. ΔΣΔ Δ 5014582 ΕΞ 2015/03-07-2015 ΕΔΤΟ 
             δ) Η υπϋαρικμ, ΔΕΦΚΦ Β 1160300 ΕΞ 2018/30-10-2018 εγκφκλιοσ Διαταγι του  
                 Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.  
 
Με αφορμι τθν ζναρξθ τθσ νζα αποςτακτικισ περιόδου για τουσ μικροφσ αποςταγματοποιοφσ 

(διιμερουσ) του άρκρου 7 Εϋ του ν. 2969/2001(Αϋ281) «Αικυλικι αλκοόλθ και αλκοολοφχα 

προϊόντα», και ςτο πλαίςιο τθσ διευκόλυνςθσ και απλοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ των 

αδειϊν απόςταξθσ των ανωτζρω αναφερόμενων επιτθδευματιϊν, τθ μείωςθ του χρόνου 

ςυναλλαγισ, του διοικθτικοφ βάρουσ και τον περιοριςμό τθσ φυςικισ παρουςίασ των 

ςυναλλαςςομζνων ςτα τελωνεία, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν 

λόγω τθσ πανδθμίασ του COVID-19, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:   

1.  Από τθν τρζχουςα αποςτακτικι περίοδο παρζχεται θ δυνατότθτα  ζκδοςθσ άδειασ απόςταξθσ 

με ανάλογθ εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτθν υπό ςτοιχείο δϋ ςχετικι εγκφκλιο 

διαταγι ςτουσ αμπελοκαλλιεργθτζσ - μζλθ ςυνεταιριςμϊν, οι οποίοι παραδίδουν τθ 

ςυγκομιςκείςα από αυτοφσ ποςότθτα ςταφυλιϊν ςτον ςυνεταιριςμό τουσ, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια 
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παραδίδει τισ ποςότθτεσ των προϊόντων των μελϊν του προσ επεξεργαςία ςε οινοποιείο, για 

ςτζμφυλα, τα οποία επιςτρζφονται ςε αυτοφσ  από τα οινοποιεία μζςω του ςυνεταιριςμοφ. 

τθν περίπτωςθ αυτι, για λόγουσ ελζγχου, μαηί με τθ διλωςθ του μικροφ αποςταγματοποιοφ 

(διιμερου) πζραν τθσ προβλεπόμενθσ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 7 Εϋ του ν.2969/2001  

βεβαίωςθσ τθσ οικείασ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ (ΔΑΟΚ)  υποβάλλονται:  

 αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ διλωςθσ ςυγκομιδισ ςταφυλιϊν  

 τα παραςτατικά διακίνθςθσ- παράδοςθσ των ςταφυλιϊν ςτο ςυνεταιριςμό, 

 ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ αμπελοκαλλιεργθτι και ςυνεταιριςμοφ για τθν επιςτροφι 

των ςτεμφφλων, εφόςον αυτό δεν αναγράφεται ςτο παραςτατικό διακίνθςθσ  

 αντίγραφο του παραςτατικοφ διακίνθςθσ των ςταφυλιϊν από το ςυνεταιριςμό ςτο 

οινοποιείο  

 ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ του ςυνεταιριςμοφ και του οινοποιείου για τθν επιςτροφι 

των ςτεμφφλων, εφόςον αυτό δεν αναγράφεται ςτο παραςτατικό διακίνθςθσ    

 αντίγραφο του παραςτατικοφ διακίνθςθσ των ςτεμφφλων από το οινοποιείο ςτο 

ςυνεταιριςμό  

  το παραςτατικό διακίνθςθσ των ςτεμφφλων από το ςυνεταιριςμό ςτον 

αμπελοκαλλιεργθτι.  

 Κατάςταςθ που ζχει εκδοκεί από τον ςυνεταιριςμό, θ οποία κα περιλαμβάνει το 

ονοματεπϊνυμο των αμπελοκαλλιεργθτϊν- μελϊν, τα προϊόντα των οποίων παραδίδονται 

από το ςυνεταιριςμό ςτο οινοποιείο και τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ ςταφυλιϊν τουσ, ςτθν 

περίπτωςθ που το παραςτατικό διακίνθςθσ αφορά ςε προϊόντα περιςςότερων του ενόσ 

αμπελοκαλλιεργθτι. 

 Κατάςταςθ που ζχει εκδοκεί από τον ςυνεταιριςμό, θ οποία κα περιλαμβάνει το 

ονοματεπϊνυμο των αμπελοκαλλιεργθτϊν- μελϊν του ςυνεταιριςμοφ και τισ αντίςτοιχεσ 

ποςότθτεσ ςτεμφφλων που επιςτρζφονται από το οινοποιείο ςτο ςυνεταιριςμό, ςτθν 

περίπτωςθ που το παραςτατικό διακίνθςθσ ςτεμφφλων από το οινοποιείο ςτο 

ςυνεταιριςμό αφορά ςε ςτζμφυλα περιςςοτζρων του ενόσ αμπελοκαλλιεργθτϊν. 
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2. Με τισ ανωτζρω αϋ και βϋ ςχετικζσ Ε.Δ.Τ.Ο. κακιερϊκθκε θ υποχρεωτικι υποβολι τθσ Διλωςθσ 

Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του Ε.Φ.Κ. του παραγόμενου από 

τουσ μικροφσ αποςταγματοποιοφσ (διιμερουσ) προϊόντοσ απόςταξθσ, ςε εφαρμογι των 

διατάξεων του άρκρου 82 του ν.2960/2001(Αϋ265) «Εκνικόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ», ενϊ με τθν 

υπϋ αρικ. Α.1437/20-11-2019 (Βϋ4443) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. από 01-01-2020, είναι 

υποχρεωτικι, χωρίσ ουδεμία εξαίρεςθ, θ θλεκτρονικι υποβολι, μεταξφ άλλων, των 

υποςτθρικτικϊν δικαιολογθτικϊν εγγράφων τθσ Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ και 

λοιπϊν Φορολογιϊν (ΔΕΦΚ) που υποβάλλεται για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του Ειδικοφ Φόρου 

Κατανάλωςθσ κακϊσ και θ τιρθςθ ςε αρχείο των εν λόγω εγγράφων.  

Ωσ εκ τοφτου και ςτθν περίπτωςθ τθσ Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ, θ οποία 

υποβάλλεται για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί ςτο προϊόν απόςταξθσ των 

μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διιμερων) είναι υποχρεωτικι θ θλεκτρονικι υποβολι των 

υποςτθρικτικϊν δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του Ε.Φ.Κ. και 

ςτθ ςυνζχεια τθν ζκδοςθ τθσ απαιτοφμενθσ από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 7 Εϋ του 

v.2969/2001 (Αϋ281) «Αικυλικι αλκοόλθ και αλκοολοφχα προϊόντα» άδειασ απόςταξθσ.  

Ειδικότερα, κατόπιν τθσ απόδοςθσ MRN ςτθν θλεκτρονικά υποβαλλόμενθ Διλωςθ Ειδικοφ 

Φόρου Κατανάλωςθσ και από τθν αρχικι ςελίδα θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ ΔΕΦΚ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 

Ενζργειεσ → Αίτθςθ με ςυνθμμζνα αρχεία από Οικονομικό Φορζα → Δθμιουργία 

ςυνυποβαλλόμενων αρχείων) υποβάλλονται τα δθλωκζντα ςτθ κζςθ  44.2 τθσ ΔΕΦΚ 

δικαιολογθτικά. 

 το Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ, αναγράφονται οι κωδικοί των υποςτθρικτικϊν δικαιολογθτικϊν 

με τουσ οποίουσ ςυμπλθρϊνεται θ κζςθ 44.2 τθσ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ. για τθν περίπτωςθ αυτι ενϊ 

κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτθν υπ’ αρικ. Α.1437/20-11-2019 (Βϋ4443) 

Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε, που κοινοποιικθκε με τθν υπϋ αρικ. Ε.2205/24-12-2019 

εγκφκλιο Διαταγι, θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτθ διαδικτυακι πφλθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ζλαβε ΑΔΑ: 

ΨΜ9346ΜΠ3Ζ-Σ9Ξ.  

Τπενκυμίηεται ότι με τισ ανωτζρω αϋ και βϋ ςχετικζσ εγκυκλίουσ διαταγζσ μασ κακϊσ και ςτο 

ςχετικό εγχειρίδιο που είναι αναρτθμζνο ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ εφαρμογισ ICISnet 

(www.icisnetgr/ηλεκτρονικζς συναλλαγζς/Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης-Ε.Φ.Κ.) ζχουν δοκεί  

λεπτομερείσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ  Διλωςθσ Ε.Φ.Κ.  

http://www.icisnetgr/ηλεκτρονικές%20συναλλαγές/Ειδικοί%20Φόροι%20Κατανάλωσης-Ε.Φ.Κ
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Εφιςτάται θ προςοχι για τθν ακρίβεια των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, κακόςον ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ περ. ιϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 11 του ν. 2969/2001 (Αϋ281) ςτθν περίπτωςθ  

υποβολισ ψευδοφσ ι ανακριβοφσ διλωςθσ από τουσ μικροφσ αποςταγματοποιοφσ (διιμερουσ) 

για τθν ζκδοςθ άδειασ απόςταξθσ ι προςκόμιςθσ ψευδοφσ βεβαίωςθσ για τθν ιδιότθτα του 

παραγωγοφ, τθ κζςθ και τθν ζκταςθ του κτιματόσ τουσ και τθν ποςότθτα των παραχκειςϊν 

πρϊτων υλϊν, επιβάλλεται ςε αυτοφσ, κακϊσ ςε όςουσ εκδίδουν τθν εν λόγω ψευδι βεβαίωςθ, 

διοικθτικό πρόςτιμο 3.000 ευρϊ, με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ και των περί λακρεμπορίασ 

διατάξεων του ν.2960/2001. 

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ τθσ υπϋ αρικμ. Α.1437/20-11-2019 (Βϋ4443) 

Απόφαςθσ του Διοικθτι οι εν λόγω επιτθδευματίεσ υποχρεοφνται: 

 Να τθροφν ςε φυςικό αρχείο τα απαιτοφμενα για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ απόςταξθσ 

δικαιολογθτικά για δζκα ζτθ και οπωςδιποτε για όςο χρονικό διάςτθμα εκκρεμεί 

υπόκεςθ ενϊπιον των αρμοδίων δικαςτικϊν Αρχϊν (άρκρο 6 παρ. 1 ) και  

 Να υποβάλλουν ςτο αρμόδιο τελωνείο ΑΙΣΗΗ /  ΔΗΛΩΗ ςφμφωνα με το ςχετικό 

υπόδειγμα (το ζντυπο του οποίου ςυνθμμζνα αποςτζλλεται), αναφορικά με τον τόπο 

τιρθςθσ του προαναφερόμενου αρχείου (άρκρο 6 παρ. 2). Η εν λόγω αίτθςθ / διλωςθ 

δφναται να ςυνυποβάλλεται θλεκτρονικά μαηί με τθ Διλωςθ ΕΦΚ. 

 

3.   Η εκδοκείςα άδεια απόςταξθσ κα αποςτζλλεται ςτον ςυναλλαςςόμενο με  e-mail και για το 

λόγο αυτό, επί τθσ Διλωςθσ Ε.Φ.Κ., ςτθν καρτζλα τίχοι- Γενικά ςτοιχεία- θμεία και αρικμοφ 

(κζςθ 31) πρζπει να ςυμπλθρϊνεται απαραίτθτα από τον ςυναλλαςςόμενο το e-mail, ςτο οποίο 

επικυμεί να λάβει τθν άδεια απόςταξθσ που κα εκδοκεί. 

4.   Επιπλζον, κρίνεται ςκόπιμο να επιςθμανκεί ότι με τισ διατάξεισ τθσ υπϋ αρικ. πρωτ. ΔΣΔ 

5030364 ΕΞ 2014/30-12-2014 (Βϋ3675) Απόφαςθσ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων για 

τον οριςμό Κεντρικοφ Διαχειριςτι, όπωσ ιςχφει και τθν υπϋ αρικ. πρωτ. ΔΣΔ 5014582 ΕΞ 2015/03-

07-2015 Εγκφκλιο Διαταγι παρζχεται θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ πλθρωμισ του Ε.Φ.Κ. 

Για τθν θλεκτρονικι πλθρωμι του Ε.Φ.Κ. κα πρζπει επί τθσ ΔΕΦΚ ςτθν καρτζλα τίχοι-

Τπολογιςμόσ Φόρου- Σρόποσ πλθρωμισ κακϊσ και ςτθν καρτζλα τίχοι- υπολογιςμόσ φόρου- 

τρόποσ πλθρωμισ να επιλζγεται ο κωδικός Η:ηλεκτρονική πληρωμή. 
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5.  Εφιςτάται ιδιαίτερθ προςοχι από τισ τελωνειακζσ αρχζσ, ωσ προσ τθν εφαρμογι των ςχετικϊν 

οδθγιϊν αναφορικά με τθ χοριγθςθ αδειϊν απόςταξθσ των μικρϊν αποςταγματοποιϊν 

(διιμερων) και ιδίωσ τθσ άδειασ που χορθγείται  κατόπιν υποβολισ μιασ Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου 

Κατανάλωςθσ για περιςςότερουσ από ζναν παραγωγοφσ (π.χ. από τον αμβικοφχο, ςφμφωνα με 

τισ οδθγίεσ που δόκθκαν με τθν υπϋ αρικ. ΔΕΦΚ Γ 5022241 ΕΞ 2014/19-09-2014 ΕΔΤΟ)  κακϊσ και 

ςτθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων τθσ άδειασ απόςταξθσ, προκειμζνου να υπάρχει ακριβι 

αντιςτοίχθςθ αυτϊν με τα ςτοιχεία τθσ Διλωςθσ ΕΦΚ και ιδιαίτερα τθσ ποςότθτασ προϊόντοσ 

απόςταξθσ που αναγράφεται ςτθν άδεια απόςταξθσ με αυτι τθσ Διλωςθσ ΕΦΚ για τθν οποία 

καταβλικθκε ο ΕΦΚ . 

 Σζλοσ, οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ παρακαλοφνται για τθν άμεςθ κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ 

ςτουσ διμουσ και τισ δθμοτικζσ και Κοινοτικζσ ενότθτεσ τθσ περιοχισ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ, 

για τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των ςυναλλαςςομζνων και τθν πιςτι τιρθςθ των όςων 

διαλαμβάνονται ςε αυτι.   

 

                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                                                ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

                                                                                                                    ΓΕΩΡΓ. ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΑΝΟΜΗ:   
 

 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

  
 

1. Σελωνεία Αϋ, Βϋ & Γϋ Σάξθσ 
2. Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
    Ι. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ) 
       (για ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ) 
   ΙΙ. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν 
       Τποδιεφκυνςθ Βϋ- Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογϊν Σελωνείων 
      (για ανάρτθςθ ςτο portal) 
 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

  
 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν  
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν  
3.  Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 
4.  Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (ΔΟ) 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 Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) 
10.  Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Σελωνειακϊν , Ελεγκτικϊν και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Σ.Ε.) 

              Τποδιεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Σελωνειακϊν Εφαρμογϊν 
11. Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) 

             α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Δ.Δ.Α.Δ.) 
             β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ 

12. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ) Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ 
13. Γενικι Δ/νςθ Γ.Χ.Κ. 

             α) Γραφείο Προϊςταμ. Γενικισ Δ/νςθσ 
             β) Δ/νςθ Αλκοόλθσ και Σροφίμων 

14. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ  
              Καραΐςκου 82, ΣΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑ 
              (Με τθν παράκλθςθ να ενθμζρωςει τουσ υλλόγουσ Εκτελωνιςτϊν)  
              e-mail: oete@oete.gr 

15. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Πειραιϊσ – Ακθνϊν  
              Σςαμαδοφ 38, ΣΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑ 
              e-mail: sepa@otenet.gr , info@sepa.com.gr 

16.  φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ  
              Κουντουριϊτου 13, ΣΚ 546 25 - ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  
              e-mail:  info@seth.gr 

17. Ομοςπονδία  υλλόγων Αμβικοφχων Αμπελοκαλλιεργθτϊν Ελλάδασ 
              (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςουν τα μζλθ τουσ) 
              Καραϊςκάκθ 8 
              Αγχίαλοσ Θες/νίκθσ 
              Σ.Κ. 57011 
              e-mail:  info@oaae.gr 

mailto:oete@oete.gr
mailto:sepa@otenet.gr
mailto:info@sepa.com.gr
mailto:info@seth.gr
mailto:info@oaae.gr
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18. φλλογοσ Παραδοςιακϊν Αποςταγματοποιϊν Σςικουδιάσ  
              Ν. Ηρακλείου Κριτθσ (.Π.Α.Σ.Ν.Η.) 
              (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςουν τα μζλθ τουσ) 
              Λεωφόροσ Μαρτφρων 146 
             710 00 Ηράκλειο   
             e-mail:  oacni.crta@gmail.com       

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ   

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ  Δθμοςίων Εςόδων 
2. Γεν. Δ/νςθ Σελωνείων & ΕΦΚ 
 α. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ  Γενικισ Διεφκυνςθσ  Σελωνείων & ΕΦΚ 

β. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων  
γ. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & Φ.Π.Α. - Σμιμα Βϋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: 6Ξ0Σ46ΜΠ3Ζ-ΠΞΑ



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΣΗ ΔΕΦΚ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ 

ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤ (ΔΙΗΜΕΡΟΤ) ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

α/α ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 1Ε70 Αίτθςθ - Διλωςθ μικροφ αποςταγματοποιοφ 

(διιμερου) 

2 1Ε71 Διλωςθ ςυγκομιδισ 

3 ΕΦ15 Παραςτατικό διακίνθςθσ  (Δ.Α.) των 

ςταφυλιϊν 

4 3 Σιμολόγιο 

5 1Ε72 Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό  

6 1Ε73 
Κατάςταςθ παραγωγϊν- μελϊν ςυνεταιριςμοφ 

τα ςταφφλια των οποίων παραδίδονται ςτο 

οινοποιείο 

7 1Ε74 
Κατάςταςθ παραγωγϊν – μελϊν του 

ςυνεταιριςμοφ τα ςτζμφυλα των οποίων 

επιςτρζφονται από το οινοποιείο ςτο 

ςυνεταιριςμό 

8 1Ε68 
Βεβαίωςθ του άρκρου 7 παρ. Ε3 του 

ν.2969/2001 τθσ αρμόδιασ ΔΑΟΚ  για τθ 

χοριγθςθ άδειασ απόςταξθσ 

9 1Ε69 
Βεβαίωςθ του άρκρου 7 παρ. Ε3 του 

ν.2969/2001 του οικείου διμου για τθ 

χοριγθςθ άδειασ απόςταξθσ. 
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