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Συνοπτικές Οδηγίες υποβολής ΔΕΦΚ για μικρούς αποσταγματοποιούς 
(διήμερους) 

Η υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) για μικρούς αποσταγματοποιούς 
(διήμερους) γίνεται ως ακολούθως: 

 
Για να συνδεθείτε με το υποσύστημα Ε.Φ.Κ. στο πληροφοριακό σύστημα ICISnet : 

Πληκτρολογείτε την διεύθυνση : http://www.icisnet.gr, και οδηγείστε στην Αρχική Οθόνη της Διαδικτυακής 
Πύλης του ICISnet. 

Επιλέγετε Ηλεκτρονικές Συναλλαγές  

 
Επιλέγετε σελ. 2 και στη συνέχεια Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - Ε.Φ.Κ.  

 
Πληκτρολογείτε [Όνομα χρήστη] και [Κωδικός Πρόσβασης], για να συνδεθείτε. 
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http://www.icisnet.gr/
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?adreseeID=10026938
https://www1.gsis.gr/icisnet/itrader


Επιλέγετε Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης  Δ.Ε.Φ.Κ. Υποβολή ΔΕΦΚ  

 

 
 

 

Α1. Βασικά στοιχεία >> Θέσεις Δήλωσης 

 

Συμπληρώνετε την 
ημερομηνία θέσης σε 

ανάλωση 

Συμπληρώνετε το 
αρμόδιο Τελωνείο 
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Α2. Βασικά στοιχεία >> Συναλλασσόμενοι 

 
 

 

 

Α3. Βασικά στοιχεία >> Παραλήπτης 

 
 

 

 

 

 

 

Συμπληρώνετε  το ΑΦΜ του δικαιούχου 
απόσταξης (παραγωγός) 

Συμπληρώνετε  το ΑΦΜ του δικαιούχου 
απόσταξης (παραγωγός) 
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Β1. Στίχοι >> Γενικά στοιχεία 

 

 

Συμπληρώνουμε την 
ποσότητα παραγόμενου 

προϊόντος(τσίπουρο) 

Επιπρόσθετα, συμπληρώνετε 
και  το e-mail στο οποίο θα 

σας αποσταλεί η άδεια 
απόσταξης  

Στο πεδίο Κωδικός 
Εμπορεύματος Σ.Ο. θα 
πρέπει να καταχωρηθεί  
ο νέο κωδικός Σ.Ο. 
2208208800 
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Β2. Στίχοι >> Προηγούμενα Παραστατικά / Ειδικές Μνείες 

 
 

Β3. Στίχοι >> Εθνικά Προϊόντα 

 

Συμπληρώνετε την 
ημερομηνία αίτησης 

Συμπληρώνετε την ποσότητα 
παραγόμενου προϊόντος (τσίπουρο) 

Συμπληρώνετε ο κωδικός 2020 «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ/ΕΣ 
ΔΕΦΚ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ»  
στην περίπτωση που έχει/ουν υποβληθεί ΔΕΦΚ και 
έχουν ήδη εκδοθεί άδειες απόσταξης με τη 
χρήση της ίδιας βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΑΟΚ 
(τμηματικές αποστάξεις) ενώ στο κείμενο της εν 
λόγω θέσης θα πρέπει να αναγράφονται το /τα MRN 
των σχετικών ΔΕΦΚ . 
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Β4. Στίχοι >> Υπολογισμός Φόρων 

 
Παρατηρήσεις: 

Στα πεδία που έχουν σημειωθεί με κόκκινο περίγραμμα, καταχωρούνται οι τιμές που σημειώνονται στο 
παράδειγμα . 

Τα πεδία :  
Υπόχρεος (2β) - [Αριθμός Αναγνώρισης], και  
Αντιπρόσωπος/Διασαφιστής (14) - [Α.Φ.Μ.] στην καρτέλα Βασικά στοιχεία  Συναλλασσόμενοι,  
[Αριθμός Αναγνώρισης] στην καρτέλα Βασικά στοιχεία Παραλήπτης έχουν την ίδια τιμή. 

Εξαίρεση : Εάν υπάρχει Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, 
τότε στην ενότητα Αντιπρόσωπος/Διασαφιστής (14), επιλέγουμε  
στο πεδίο : [Ιδιότητα]  Άμεση ή Έμμεση αντιπροσώπευση και  
στο πεδίο : [EORI]  συμπληρώνεται ο αριθμός EORI  (είναι της μορφής  GR+ΑΦΜ, π.χ. GR012345678) 
τα δε πεδία : [Ειδική Μνεία] και [ΑΦΜ]  παραμένουν κενά. 

Το πεδίο : [Σημεία και Αριθμοί] (31) στην καρτέλα Στίχοι  Γενικά στοιχεία, είναι ελεύθερο κείμενο, 
και εκτός από τις ώρες εργασίας, συμπληρώνεται επίσης το e-mail στο οποίο θα αποσταλεί η άδεια 
απόσταξης. Στο πεδίο αυτό δύναται επίσης  να συμπληρωθεί η ποσότητα στεμφύλων και παραγόμενου 
τσίπουρου. 

Τα πεδία :  
[Καθαρή Μάζα] (38)και  
[Μονάδες Φορολόγησης] (55) στην καρτέλα Στίχοι  Γενικά στοιχεία,  
[Ποσότητα] στην καρτέλα Στίχοι  Εθνικά Προϊόντα και  
[Φορολ. Βάση Επιβάρυνσης] στην καρτέλα Στίχοι  Υπολογισμός Φόρων πρέπει να έχουν την ίδια 
τιμή (εν προκειμένω στην δική μας περίπτωση την ποσότητα παραγόμενου προϊόντος δηλ. τσίπουρο 
(και όχι 100)) 

Το πεδίο : [Κωδικός Ατέλειας] (37β) στην καρτέλα Στίχοι  Γενικά στοιχεία, έχει τιμή S55. 
Το πεδίο : [Στατιστική Αξία] (46) στην καρτέλα Στίχοι  Γενικά στοιχεία, έχει τιμή 1. 
Το πεδίο : [Υπολογισμός Φόρων] (47) – Είδος Επιβάρυνσης στην καρτέλα Στίχοι  Υπολογισμός 
Φόρων, έχει τιμή 208. 
Το πεδίο : [Υπολογισμός Φόρων] (47) – Συντελεστής Επιβάρυνσης στην καρτέλα Στίχοι  Υπολογισμός 
Φόρων, έχει τιμή 0,59. 

Συμπληρώνετε την ποσότητα 
παραγόμενου προϊόντος (τσίπουρο) 

Συμπληρώνετε :  
[Ποσό] = [Φορολ. Βάση Επιβάρυνσης] 
Χ [Συντελ. Επιβάρυνσης] 
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