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ΠΡΟΣ:

Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Επιχειρησιακών 
Διαδικασιών
Υποδιεύθυνση Β΄ Απαιτήσεων και 
Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων.

Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Ανδρούτσου Μ.
Τηλέφωνο : 210 6987413
Fax : 210 6987408
E-Mail : finexcis  @  aade.gr      
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση του Εγχειριδίου οδηγιών υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου 

             Κατανάλωσης των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)

ΣΧΕΤ.:  Η υπ΄αριθμ. πρωτ. Ε.2156/02-10-2020 Εγκύκλιος Διαταγή.

 Με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο  Διαταγή δόθηκαν περαιτέρω οδηγίες αναφορικά με τη λειτουργία του

καθεστώτος των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) και ειδικότερα αναφορικά με την υποχρεωτική

ηλεκτρονική  υποβολή  της  Δήλωσης  Ειδικού  Φόρου  Κατανάλωσης  καθώς  και  των  υποστηρικτικών

δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί  στο προϊόν

απόσταξης των εν λόγω  παραγωγών . Επιπλέον, με την εν λόγω Εγκύκλιο, καθορίζεται , στο πλαίσιο του

περιορισμού  της  φυσικής  παρουσίας  των  συναλλασσομένων  στα  τελωνεία,  ότι   η  σχετική  άδεια

απόσταξης η οποία εκδίδεται από τα τελωνεία αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους με mail.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των εν λόγω επιτηδευματιών για την ορθή συμπλήρωση της υποβαλλόμενης

από αυτούς  Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης,  παρακαλούμε για  τη συμπλήρωση του σχετικού

εγχειριδίου  που  είναι  αναρτημένο  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  ICISnet (επισυνάπτεται)  στα  ακόλουθα

σημεία:

 Στην καρτέλα Στίχοι –Γενικά στοιχεία- Σημεία και αριθμοί (θέση 31) θα πρέπει να επισημανθεί ότι

αναγράφεται  το  e-mail,  στο  οποίο  ο  συναλλασσόμενος  επιθυμεί  να  του  αποσταλεί  η  άδεια

απόσταξης.

http://www.aade.gr/
mailto:inexcis@aade.gr


 Στην ίδια ως άνω καρτέλα στη θέση 33 Κωδικός Εμπορεύματος Σ.Ο. ο υπάρχων κωδικός Σ.Ο. θα

πρέπει να αντικατασταθεί με τον νέο  κωδικό Σ.Ο. 2208208800, ο οποίος  ισχύει από 1-01-2020.

 Στην καρτέλα Προηγούμενα Παραστατικά- Ειδικές μνείες (θέση 44.1) θα πρέπει να επισημανθεί

ότι συμπληρώνεται 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  .

Τέλος,   σας  αποστέλλουμε και  παρακαλούμε για την ανάρτηση σε επεξεργάσιμη μορφή της αίτησης-

δήλωσης της υπ΄αριθμ. Α.1437/20-11-2019 (Β΄4443) Απόφασης του Διοικητή για τον τόπο τήρησης του

αρχείου των επισυναπτόμενων της Δήλωσης ΕΦΚ εγγράφων.  

 

                                                                                                               Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

                                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
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