ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Σε συνέχεια της έκκλησης του Συνδέσμου μας και των μελών μας για
διατήρηση του καθεστώτος τμηματικής καταβολής του ΕΦΚ στο κρασί, για
τους μικρούς οινοπαραγωγούς αλλά και για αποσαφήνιση σειράς
ερωτήσεων που παρέμεναν σε εκκρεμότητα σε σχέση με την καταμέτρηση
του «τελικού προϊόντος», εξεδόθη η ΑΥΟ υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ Φ Β 1005862 ΕΞ
2017 (ΦΕΚ Β΄ 39) με την οποία επιτρέπεται στου μικρούς
οινοπαραγωγούς εκτός καθεστώτος φορολογικής αποθήκης να
δηλώνουν στο αρμόδιο τελωνείο Δήλωση ΕΦΚ και να καταβάλουν τις
αντίστοιχες φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στο ένα πέμπτο της
δηλωθείσας ποσότητας τελικού προϊόντος, κάθε φορά έως την τελευταία
εργάσιμη μέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Απριλίου Ιουνίου, Αυγούστου και
Οκτωβρίου κάθε έτους.
Για τον σκοπό αυτό, υποβάλλεται δήλωση τελικού προϊόντος (που έχει
υποστεί πρώτη απολάσπωση) με την ολοκλήρωση του συνόλου
της
παραγωγής και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους, για τον
οίνο που παράχθηκε στην τελευταία εσοδεία (δηλαδή από 1 η Αυγούστου
εκάστου έτους). Αν έχει παραμένει οίνος που δεν έχει απολασπωθεί
εφαρμόζονται στο εναπομείναν υπό οινοποίηση προϊόν οι καθορισμένοι
συντελεστές απόδοσης (ίδε παρακάτω).
Επιπλέον, προσοχή απαιτείται στα ακόλουθα:
Α. Για τους κατόχους φορολογικής αποθήκης:
1. Θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή
αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής τους την ίδια ή την αμέσως
επόμενη εργάσιμη μέρα από την υποβολή της στην αρμόδια ΔΑΟΚ
2. Σε περίπτωση που διατίθεται ποσότητα οποιουδήποτε σχετικού
προϊόντος (γλεύκος, γλεύκος που έχει υποστεί μερική ζύμωση, μη
απολασπωμένος οίνος), προσκομίζονται άμεσα στην αρμόδια
τελωνειακή αρχή τα σχετικά λογιστικά στοιχεία ή προβλεπόμενα από
το νόμο συνοδευτικά έγγραφα.
Β. Για όσους δεν βρίσκονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης
(μικροί οινοπαραγωγοί):
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1. Προσκομίζεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή αντίγραφο της
δήλωσης παραγωγής τους (και της δήλωσης συγκομιδής εφόσον είναι
αμπελοκαλλιεργητές) το αργότερο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε
έτους, για τον οίνο που παράχθηκε στην τελευταία εσοδεία (δηλαδή
από 1η Αυγούστου εκάστου έτους).
2. Προκειμένου να προβούν σε πωλήσεις των προϊόντων της τρέχουσας
αμπελοοινικής περιόδου πριν την υποβολή της πρώτης δήλωσης
ΕΦΚ ή να τα εισάγουν σε φορολογική αποθήκη, υπό την
προϋπόθεση ότι έχει ήδη υποβληθεί η σχετική δήλωση για τα
προϊόντα της τρέχουσας αμπελοοοινικής περιόδου. Για τον λόγο αυτό
υποβάλλεται αναλυτική κατάσταση των πωλήσεων κατά την δήλωση
του ΕΦΚ.
3. Προκειμένου να εισάγουν το «τελικό προϊόν» σε φορολογική
αποθήκη, πριν την υποβολή της πρώτης δήλωσης ΕΦΚ, υπό την
προϋπόθεση ότι έχει ήδη υποβληθεί η σχετική δήλωση για τα
προϊόντα της τρέχουσας αμπελοοοινικής περιόδου, υποβάλλεται
σχετική αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.
4. Σε περίπτωση που διατίθεται ποσότητα οποιουδήποτε σχετικού
προϊόντος (γλεύκος, γλεύκος που έχει υποστεί μερική ζύμωση, μη
απολασπωμένος οίνος), προσκομίζονται την ίδια ή την αμέσως
επόμενη μέρα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα σχετικά λογιστικά
στοιχεία ή προβλεπόμενα από το νόμο συνοδευτικά έγγραφα.

Γ. Γενικός κανόνας για την καταμέτρηση του τελικού προϊόντος:
συντελεστές απόδοσης
1. Για γλεύκος αφαιρείται από την ποσότητα που ευρίσκεται κατά την
καταμέτρηση από της Αρχές ή δηλώνεται ποσοστό 15 % που
αντιστοιχεί στις προκύπτουσες κατά την διαδικασία οινοποίησης
γλευκολάσπες και οινολάσπες (μεγαλύτερο ποσοστό, μέχρι ανώτατο
όριο το 20 % αναγνωρίζεται εφόσον τεκμηριώνεται από τον οινολόγο
του οινοποιείου)
2. Για μη απολασπωμένο οίνο αφαιρείται από την ποσότητα που
ευρίσκεται κατά την καταμέτρηση από της Αρχές ή δηλώνεται
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ποσοστό 7 % που αντιστοιχεί στην προκύπτουσα οινολάσπη
(μεγαλύτερο ποσοστό, μέχρι ανώτατο όριο το 12 % αναγνωρίζεται
εφόσον τεκμηριώνεται από τον οινολόγο του οινοποιείου).
Προς πλήρη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται η σχετική απόφαση, το κείμενο
της οποίας είναι το μόνο αυθεντικό. Το παρόν σημείωμα έχει χαρακτήρα
καθαρά ενημερωτικό.
Σε περίπτωση που υπάρξουν ερμηνευτικές εγκύκλιοι θα επανέλθουμε με
νέο ενημερωτικό σημείωμα.
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