Παροχή οδηγιών επί του άρθρου 13 της Α.1102/27-07-2022 ΑΤΟ (Β΄4073)
1. ύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας
απόσταξης αποτελεί η προηγούμενη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου που αναλογεί στο
προϊόν που πρόκειται να παραχθεί.
Για τον σκοπό αυτό ο διήμερος μικρός παραγωγός υποβάλει δήλωση ειδικού φόρου
κατανάλωσης (ΔΕΥΚ) ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής του
ICISnet στο τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα είναι εγκατεστημένος ο άμβικας στον οποίο θα
διενεργηθεί η απόσταξη ενώ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της ΔΕΥΚ κατόπιν σχετικής
εξουσιοδότησης είτε από τον οικείο σύλλογο στον οποίο ανήκει ο διήμερος μικρός
αποσταγματοποιός είτε από τον κάτοχο του άμβικα καθώς και από άλλο εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της ΔΕΥΚ από τον κάτοχο του άμβικα ή τον από
τον οικείο σύλλογο για την έκδοση περισσότερων της μιας αδειών απόσταξης με την
προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος άμβικας.
2. Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν επέλθει όσον αφορά τον τρόπο επιβολής του
ειδικού φόρου κατανάλωσης επισημαίνονται οι κάτωθι βασικές αλλαγές ως προς τη
συμπλήρωση ορισμένων βασικών πεδίων της Δήλωσης Ε.Υ.Κ.:
 Ενότητα «Βασικά στοιχεία / Συναλλασσόμενοι»
Σα πεδία Τπόχρεος (θέση 2β) και Αντιπρόσωπος – Διασαφιστής (θέση 14) συμπληρώνονται
κατά περίπτωση ανάλογα με τα στοιχεία του προσώπου το οποίο υποβάλει το παραστατικό και
ορίζεται ως υπόχρεο για την καταβολή του φόρου (ο διήμερος μικρός αποσταγματοποιός, ο
κάτοχος άμβικα, ο οικείος σύλλογος ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).
 Ενότητα «Βασικά Στοιχεία / Παραλήπτης»
Η θέση «Συμπληρωματικοί Παραλήπτες» συμπληρώνεται απαρέγκλιτα στην περίπτωση
υποβολής μιας Δήλωσης Ε.Υ.Κ. από τον αμβικούχο ή τον οικείο σύλλογο για την έκδοση
περισσότερων της μιας αδειών απόσταξης με τα στοιχεία των εκάστοτε διήμερων μικρών
αποσταγματοποιών που πρόκειται να λάβουν σχετική άδεια απόσταξης συμπεριλαμβανομένου
και του κατόχου του άμβικα στην περίπτωση που πρόκειται και αυτός να λάβει άδεια.
 Ενότητα «Βασικά Στοιχεία / Θέσεις Δήλωσης»
το πεδίο «Σρόπος Πληρωμής» συμπληρώνεται ο τρόπος πληρωμής του φόρου ( Πληρωμή τοις
μετρητοίς – Ηλεκτρονική πληρωμή).
Τπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΣΔ 5030364 ΕΞ 2014/30-12-2014
(Β΄3675) Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τον ορισμό Κεντρικού
Διαχειριστή, όπως ισχύει και την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΣΔ 5014582 ΕΞ 2015/03-07-2015
Εγκύκλιο Διαταγή παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του Ε.Υ.Κ.
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 Ενότητα «Στίχοι»
Καταχωρίζονται περισσότεροι του ενός στίχοι στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν η Δήλωση ΕΥΚ υποβάλλεται για την έκδοση άδειας απόσταξης η οποία αφορά
τμηματικές αποστάξεις σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα,
β) στην περίπτωση υποβολής της ΔΕΥΚ για την έκδοση περισσότερων της μιας αδειών
απόσταξης διαφορετικών διήμερων μικρών αποσταγματοποιών. Είναι ευνόητο ότι στην
προκειμένη περίπτωση για τις άδειες απόσταξης με τμηματικές αποστάξεις καταχωρίζονται
επίσης ξεχωριστοί στίχοι
γ) στην περίπτωση απόσταξης προϊόντος βάσει άδειας απόσταξης, η οποία θα αφορά
τμηματικές αποστάξεις, με διαφορετική περιεκτικότητα σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη και
δ) στην περίπτωση παραγωγής προϊόντος το οποίο προτίθεται να διατεθεί προς κατανάλωση
σε διαφορετικό αλκοολικό τίτλο.
Επιπλέον τα κάτωθι πεδία της ενότητας «Στίχοι» συμπληρώνονται ως ακολούθως :
«Σημεία και Αριθμοί» : αναγράφονται οι ώρες συνεχούς απόσταξης για τις οποίες θα εκδοθεί
και η σχετική άδεια απόσταξης καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
για την αποστολή της άδειας απόσταξης.
«Μονάδες φορολόγησης» (Θέση 55): αναγράφονται τα λίτρα άνυδρα που εκτιμάται ότι θα
παραχθούν.
«Κωδικός εμπορεύματος Σ.Ο.» : συμπληρώνεται με τον νέο κωδικό taric «2208907800»
«Πρόσθετος Κωδικός Σ.Ο.» συμπληρώνεται με τον νέο κωδικό φορολογίας «1162
«Περιγραφή Εμπορευμάτων»: αναγράφεται η φράση «Προϊόν απόσταξης διήμερου μικρού
αποσταγματοποιού από + πρώτη ύλη π.χ. στέμφυλα, σταφύλια, σύκα κλπ με αλκοολικό τίτλο
…..»
«Καθαρή Μάζα»: συμπληρώνεται με τα λίτρα ένυδρα της ποσότητα του προϊόντος που
εκτιμάται πως θα παραχθεί προς διάθεση
«Ατέλεια»: υμπληρώνεται με τον κωδικό S55 ««Καταβολή Ε.Φ.Κ. προϊόντος απόσταξης
διήμερων μικρών αποσταγματοποιών / μη καταβολή Φ.Π.Α. κατ’εφαρμογή της παρ.4 του
άρθρου 82 του ν.2960/2001.» προκειμένου κατά τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού
Υόρου Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης να μην υπολογίζεται Υ.Π.Α. καθόσον, σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν.2960/2001 δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής του
φόρου αυτού.
 Ενότητα «Στίχοι/Προηγούμενα παραστατικά»
Σο πεδίο Ειδικές μνείες συμπληρώνεται με τον κωδικό 2020 «ΠΡΟΓΗΓΟΤΜΕΝΕ ΔΕΥΚ
ΔΙΗΜΕΡΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤ» στην περίπτωση που έχει /ουν υποβληθεί ΔΕΥΚ
και έχουν ήδη εκδοθεί άδειες απόσταξης με τη χρήση της ίδιας οριστικοποιημένης
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ηλεκτρονικής δήλωσης συγκομιδής που ο παραγωγός υποβάλλει στο Τπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Σροφίμων (τμηματικές αποστάξεις για τις οποίες υποβάλλονται περισσότερες
από μία ΔΕΥΚ ). το κείμενο του εν λόγω πεδίου συμπληρώνονται τα MRN των σχετικών ΔΕΥΚ.
3. ύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 της απόφασης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης συνυποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με τη
Δήλωση Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού φόρου
Κατανάλωσης
Για το σκοπό αυτό, κατόπιν της απόδοσης MRN στην ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη Δήλωση
Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης και από την αρχική σελίδα ηλεκτρονικής υποβολής της ΔΕΥΚ
(ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Ενέργειες → Αίτηση με συνημμένα αρχεία από Οικονομικό Υορέα → Δημιουργία
συνυποβαλλόμενων αρχείων) υποβάλλονται τα δηλωθέντα στη θέση 44.2 της ΔΕΥΚ
δικαιολογητικά.
4. Σέλος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 της απόφασης, η εκδοθείσα άδεια
απόσταξης αποστέλλεται υποχρεωτικά στον συναλλασσόμενο με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο e-mail που έχει δηλωθεί στη Δήλωση Ειδικού Υόρου Κατανάλωσης στην
καρτέλα τίχοι- Γενικά στοιχεία- ημεία και αριθμού (θέση 31).
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση υποβολής Δήλωσης ΕΥΚ με περισσότερους στίχους
προκειμένου για την έκδοση άδειας απόσταξης η οποία αφορά τμηματικές αποστάξεις του
ιδίου διήμερου μικρού αποσταγματοποιού σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, μέχρι την
υλοποίηση στην μηχανογραφική εφαρμογή του ICISnet των απαιτούμενων αλλαγών επί της
άδειας απόσταξης, ανά στίχο θα εκδίδονται διαφορετικές άδειες απόσταξης.
Επιπλέον στην περίπτωση τροποποίησης της άδειας απόσταξης σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 13 της απόφασης και μέχρι την μηχανογραφική υλοποίηση στην εφαρμογή του
ICISnet της τροποποιητικής άδειας απόσταξης η σχετική άδεια θα εκδίδεται χειρόγραφα
σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα 11α του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης.
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΣΗ ΔΕΦΚ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΙΗΜΕΡΟΤ ΜΙΚΡΟΤ
ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α/α

ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

1Ε70

Αίτηςη – Δήλωςη διήμερου μικροφ
αποςταγματοποιοφ
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1Ε71

Δήλωςη ςυγκομιδήσ

3

ΕΦ15

Παραςτατικό διακίνηςησ (Δ.Α.) των ςταφυλιών
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Τιμολόγιο
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1Ε72

Ιδιωτικό ςυμφωνητικό
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1Ε73
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1Ε74

Κατάςταςη παραγωγών- μελών ςυνεταιριςμοφ τα
ςταφφλια των οποίων παραδίδονται ςτο οινοποιείο
Κατάςταςη παραγωγών – μελών του ςυνεταιριςμοφ
τα ςτζμφυλα των οποίων επιςτρζφονται από το
οινοποιείο ςτο ςυνεταιριςμό
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1Ε69

Βεβαίωςη του άρθρου 7 παρ. Ε3 του ν.2969/2001 του
οικείου δήμου για τη χορήγηςη άδειασ απόςταξησ.

4

