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Θέμα:  «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πέμπτου «Υπαγωγή σε ρύθμιση 

οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών για έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα 

ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα φορολογικών αποθηκών» της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης Ιανουαρίου 2022 (Α΄14) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η Εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πέμπτου της πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιανουαρίου του 2022 (Α΄14) αναφορικά  με τη ρύθμιση 

οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών που τηρούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης έτοιμα 

προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν.4890/2022 (Α΄23). 
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Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του 

άρθρου πέμπτου της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιανουαρίου του 2022 

(Α΄14), αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών που προέρχονται από 

τη λειτουργία φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και 

άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4890/2022 (Α΄23). 

Με τις ανωτέρω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα οι οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και λοιπές Φορολογικές επιβαρύνσεις των ετοίμων προς 

κατανάλωση ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 79 του ν.2960/2001 

(Α΄265) οι οποίες βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ιδίου νόμου 

κατά το διάστημα από 1-03-2020 έως 31-07-2021 να μπορούν κατόπιν αίτησης του οφειλέτη 

να ρυθμίζονται με υπαγωγή στο άρθρο 289 του ν.4738/2020 (Α΄207), στις διατάξεις του 

οποίου προβλέπεται τμηματική καταβολή βεβαιωμένων οφειλών σε εβδομήντα δύο (72) 

μηνιαίες δόσεις. 

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση είναι επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται  στον τομέα 

της παραγωγής και εμπορίας ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων όπως αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 79 του ν.2960/2001 (Α΄ 265) οι οποίοι λειτουργούν σε καθεστώς 

φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 64 του ν.2960/2001, των οποίων οι 

οφειλές έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 01.03.2020 έως 31.07.2021. 

 

Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες 

θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες  διατάξεις. 

 

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δυνατότητα 

υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών που προέρχονται από τη 

λειτουργία φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων 

αλκοολούχων προϊόντων οι οποίες βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του 

ν.2960/2001, καθώς και των τελωνειακών αρχών, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των 

διατάξεων.  

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου της 28ης Ιανουαρίου του 2022 (Α΄14), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν.4890/2022 (Α΄23),  οι οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

και λοιπές Φορολογικές επιβαρύνσεις των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και 

άλλων αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 79  του ν.2960/2001 (Α΄265) οι οποίες 

βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ιδίου νόμου κατά το διάστημα από 

1-03-2020 έως 31-07-2021 μπορούν κατόπιν αίτησης του οφειλέτη στην αρμόδια τελωνειακή 

ΑΔΑ: 94ΘΜ46ΜΠ3Ζ-Λ1Σ



3 
 

αρχή να ρυθμίζονται με υπαγωγή στο άρθρο  289 του ν.4738/2020 (Α΄207), στον οποίο 

προβλέπεται τμηματική καταβολή βεβαιωμένων οφειλών σε εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες 

δόσεις. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου κατά το χρονικό 

διάστημα ισχύος της ρύθμισης οφειλών των εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν. 

2960/2001, και με την προϋπόθεση τήρησης αυτής αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 4 του 

άρθρου 110 του ίδιου ως άνω νόμου. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι : 

 με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της κοινοποιούμενης ΠΝΠ  δίνεται παράταση της 

προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών που 

υπάγονται στη ρύθμιση του των διατάξεων του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α΄207). 

Ειδικότερα το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α΄207) 

τροποποιείται ως προς την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης η οποία πρέπει 

ορίζεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022. 

 oι διατάξεις της αρ.πρωτ.Α.1179/10-7-2021 ΑΥΟ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των αποφάσεων ρύθμισης τμηματικής καταβολής των 

ανωτέρω οφειλών που ορίζονται στο πέμπτο άρθρο της κοινοποιούμενης Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιανουαρίου του 2022. 

Τέλος για τον υπολογισμό των δόσεων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κοινοποιείται 

σχετικό αρχείο excel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  
1. Τελωνεία Α΄, Β΄ & Γ΄ Τάξης  

2. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

     Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ) 

      Τμήμα Ε΄- Ανάπτυξης Διαδικτυακών Ιστοτόπων και Διαχείρισης  

       (για ενημέρωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και ανάρτηση στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.)  

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 
1. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών  

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών  

3. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.  

4. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) Α.Α.Δ.Ε. - Τμήμα Β΄  

5. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων & Επικοινωνίας Α.Α.Δ.Ε.  

6. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου Α.Α.Δ.Ε 

7. Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε.  

8. Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας  

9. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Α.Α.Δ.Ε.  

     α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  

     β) Διεύθυνση Οργάνωσης  

10. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) Αττικής, Θεσσαλονίκης 

11. Γενικό Χημείο του Κράτους  

       Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων  

12. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, ΤΚ 105 63 –Αθήνα  

        e-mail: oee@oe-e.gr 

13. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος Ακαδημίας 6, TK 106 71 - Αθήνα  

       e-mail: keeuhcci@uhc.gr 

14. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7, ΤΚ 106 71-Αθήνα  

        e-mail: info@acc.gr  

15. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 18,  

       ΤΚ 106 71 – Αθήνα  

       e-mail: info@acsmi.gr  

16. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 

       (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)    (Σ.Ε.Β.)  

        Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα e-mail: info@sev.org.gr            

17. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας Καραΐσκου 82,  

       ΤΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

         e-mail: oete@oete.gr  

18. Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών Τσαμαδού 38, ΤΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

19. Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΣΕΑΟΠ)  

       Χαλκοκονδύλη 34, ΤΚ 163 46 – Ηλιούπολη  

       (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 

       e-mail: info@seaop.gr , seaop@hol.gr   

20. Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) Κρώμνης 47, ΤΚ 164 52 - Αργυρούπολη  

       Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) e-mail : sp@downtown.com.gr  

22. «Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Α.Ε» e-mail: enpoka1@otenet.gr  

23. Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.)  

       Νίκης 50Α, 105 58 Αθήνα  

       e-mail: enapape@gmail.com   

  

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

2. Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
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    α. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.  

    β. Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α. – Τμήμα Β΄ 

    γ. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών 

    δ. Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών 

    ε Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π) 
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