INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ Β΄, Ε΄
Ταχ. Δ/νςθ
:
Καραγεϊργθ Σερβίασ 10
Ταχ. Κϊδικασ
:
10184, Ακινα
Ρλθροφορίεσ
:
Μ. Ανδροφτςου, Αικ. Μελανίτου
Τθλζφωνο
:
2106987413, 2106987407
Fax
:
210 6987408,424
E-Mail
:
finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url
:
www.aade.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.03.13 14:08:06
EET
Reason:
Location: Athens
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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ:
Ακινα, 07-03-2019
Αρικ. Πρωτ.: Ε.2041

ΡΟΣ
Ωσ πίνακασ διανομισ

ΘΕΜΑ: Ραροχι οδθγιϊν ςχετικά με τθ φορολογικι μεταχείριςθ των προϊόντων του άρκρου 90 του
ν.2960/01
ΧΕΣ.: Η υπϋ αρικμ. ΔΕΦΚΦ Β 1191856 ΕΞ 2018/21-12-2018 εγκφκλιοσ διαταγι.

Με τθν ανωτζρω ςχετικι εγκφκλιο διαταγι κοινοποιικθκαν οι διατάξεισ των άρκρων 92 και 93 του ν.
4583/2018 (Αϋ212) ) «Κατάργηςη των διατάξεων περί μείωςησ των ςυντάξεων, ενςωμάτωςη ςτην
Ελληνική Νομοθεςία τησ Οδηγίασ 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ
20ήσ Ιανουαρίου 2016 ςχετικά με τη διανομή αςφαλιςτικών προϊόντων και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα
με τισ οποίεσ, από 01-01-2019
 ο ςυντελεςτισ Εδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ που επιβάλλεται ςτα προϊόντα του άρκρου 90
(κραςιά) του ν.2960/2001 (Αϋ265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ» είναι μθδζν (0) ευρϊ (παρ.
1, άρκρο 92 ν. 4583/2018) και
 ζπαυςε να ιςχφει το κανονιςτικό πλαίςιο και οι εγκφκλιοι διαταγζσ που εκδόκθκαν κατϋ
εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του άρκρου 13 του ν. 4346/2015 και του άρκρου 61 του
ν.4370/2016 κατά το μζροσ που αφοροφν ςτα προϊόντα του άρκρου 90 (κραςιά).
Κατόπιν αυτοφ και με αφορμι αναφορζσ τελωνείων αλλά και ερωτιματα προςϊπων που
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του οίνου, επιςθμαίνουμε τα ακόλουκα :
Α. Οινοποιεία που λειτουργοφν υπό κακεςτώσ αναςτολισ ςε φορολογικι αποκικθ.
1. Τποβολι Διλωςθσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ.
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Ππωσ είναι γνωςτό, για τα υποκείμενα ςε ειδικό φόρο κατανάλωςθσ προϊόντα, μεταξφ των οποίων και
τα προϊόντα του άρκρου 90 του ν.2960/01 (κραςιά) εφαρμόηονται οι διατάξεισ του τρίτου μζρουσ του
νόμου αυτοφ. Ειδικότερα, όςον αφορά τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ και
του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ των άρκρων 109 και 110 του εν λόγω
νόμου.
Κατά ςυνζπεια για τα προϊόντα (κραςιά) που παράγονται ι κατζχονται υπό κακεςτϊσ αναςτολισ ςε
Φορολογικι Αποκικθ κα πρζπει να υποβάλλεται Διλωςθ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ (με ςυντελεςτι
Ε.Φ.Κ. μθδζν) προκειμζνου για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του Φ.Ρ.Α. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παρ. 5 του άρκρου 109 του ν.2960/01. Ευνόθτο είναι ότι, με τθν υποβολι τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. εφαρμόηονται
και οι διατάξεισ τθσ αρικμ. πρωτ. Δ 758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο. ςε ςυνδυαςμό με τισ
διατάξεισ τθσ αρικμ. πρωτ. ΡΟΛ 1034/21.02.2018 (ΦΕΚ 816/Β) Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. περί
εκπτϊςεων Φ.Ρ.Α. ειςροϊν.
Υπενκυμίηεται ότι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, τα οποία παράγουν τα προϊόντα τουσ υπό κακεςτϊσ
αναςτολισ ςε φορολογικι αποκικθ υποχρεοφνται με τθν παραγωγι του προϊόντοσ (κραςί), να
υποβάλλουν δελτίο παραγωγισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο ΙΙ 3.1 τθσ υπϋ αρικμ.
ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίεσ για τη λειτουργία του υποςυςτήματοσ Ειδικών
Φόρων Κατανάλωςησ ςτο ICISnet» για τθ χρζωςθ τθσ φορολογικισ αποκικθσ.

2. Εγγυιςεισ
Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ παρ. Α 3 του άρκρου 10 τθσ υπϋ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/3107-2017 9Βϋ2744) Α.Υ.Ο. οι εγγυιςεισ των περιπτϊςεων Α1 και Α2 του άρκρου αυτοφ ιτοι
φορολογικισ αποκικθσ παραγωγοφ ι μεταποιθτι και φορολογικισ αποκικθσ που μόνο κατζχει,
αντίςτοιχα, δεν παρζχονται για τα προϊόντα, ςτα οποία ο ςυντελεςτισ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ
είναι μθδζν (0). Ωσ εκ τοφτου, από 01-01-2019, για τισ φορολογικζσ αποκικεσ παραγωγοφ ι
μεταποιθτι κακϊσ και τισ φορολογικζσ αποκικεσ που μόνο κατζχουν προϊόντα του άρκρου 90 του
ν.2960/01 (κραςιά) δεν απαιτείται θ παροχι των εγγυιςεων που προβλζπονται ςτισ παρ. Α 1 α iii) και
Α2 α iv) του προαναφερόμενου άρκρου 10 τθσ εν λόγω Α.Υ.Ο..
Ρεραιτζρω, για τθ διακίνθςθ υπό κακεςτϊσ αναςτολισ των εν λόγω προϊόντων ςτο εςωτερικό τθσ
χϊρασ, τθν αποςτολι τουσ ςε άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ ι τθν εξαγωγι τουσ προσ τρίτεσ
χϊρεσ μζςω άλλων κρατϊν μελϊν εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 14 τθσ υπϋαρικμ.
ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο.
Ωσ εκ τοφτου, ςτισ περιπτϊςεισ αποςτολισ προϊόντων ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ ι
εξαγωγισ τουσ προσ Τρίτθ χϊρα μζςω άλλου κράτουσ μζλουσ ςτο πεδίο «Εγγυιςεισ» του θλεκτρονικοφ
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διοικθτικοφ εγγράφου (e-ΔΕ) κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται το 3% τθσ τιμολογιακισ αξίασ κάκε
ςυγκεκριμζνθσ αποςτολισ.

3. Ανάκλθςθ των αδειών εγκεκριμζνου αποκθκευτι και φορολογικισ αποκικθσ κραςιών.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 τθσ υπϋ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 11166601 ΕΞ 2017/31-07-2017 (2744 Βϋ)
Α.Υ.Ο. και του άρκρου 5 τθσ υπϋ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2-8-2017 (2745 Βϋ) Απόφαςθσ του
Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., οι άδειεσ του εγκεκριμζνου αποκθκευτι και τθσ φορολογικισ αποκικθσ, αντίςτοιχα,
ανακαλοφνται, μεταξφ άλλων περιπτϊςεων, μετά από ςχετικό αίτθμα του εγκεκριμζνου αποκθκευτι.
Για τθν ανάκλθςθ των προαναφερόμενων αδειϊν εφαρμόηονται οι οδθγίεσ που δόκθκαν με τθν υπϋ
αρικμ. ΔΕΦΚΦ Α 1055631 ΕΞ 2018/05-04-2018 Εγκφκλιο Διαταγι και ειδικότερα θ παράγραφοσ 5
αυτισ, ςφμφωνα με τθν οποία το αρμόδιο τελωνείο κα πρζπει να προβεί:
 ςτθ διενζργεια φυςικοφ ελζγχου ςτθ φορολογικι αποκικθ και ςτθν καταμζτρθςθ όλων των
αποκθκευμζνων προϊόντων (κραςιϊν)
 ςτθ δζςμευςθ των προϊόντων αυτϊν μζχρι τθν είςπραξθ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων.
 Στον υπολογιςμό των αναλογουςϊν φορολογικϊν επιβαρφνςεων και ςτθν απαίτθςθ είςπραξθσ
αυτϊν από τον υπόχρεο ι από τισ κατατεκείςεσ εγγυιςεισ.
 Στθν τυχόν επιβολι κυρϊςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.2960/01, επιφυλαςςομζνων
των περί λακρεμπορίασ διατάξεων.
Επιςθμαίνεται ότι, αναφορικά με τον υπολογιςμό και τθν καταβολι Φ.Ρ.Α. ςτθν κατά τα ανωτζρω
περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ φορολογικισ αποκικθσ , ο φόροσ αυτόσ καταβάλλεται ςτθν περίπτωςθ που
τα προϊόντα είχαν απαλλαγεί από τον αναλογοφντα ςε αυτά Φ.Ρ.Α. κατά τθ κζςθ τουσ ςε κακεςτϊσ
φορολογικισ αποκικθσ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ (παραγωγι οίνου εντόσ φορολογικισ αποκικθσ )
Φ.Ρ.Α. δεν οφείλεται.
Ρεραιτζρω, διευκρινίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αίτθςθσ ανάκλθςθσ των αδειϊν εγκεκριμζνου
αποκθκευτι και φορολογικισ αποκικθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ υφίςταται
υποχρζωςθ τιρθςθσ των ςχετικϊν με τθ λειτουργία τθσ φορολογικισ αποκικθσ υποχρεϊςεων ιτοι
υποβολισ Δελτίου παραγωγισ, ΔΕΦΚ κλπ., ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα.

4. Επιχειριςεισ που παράγουν προϊόντα των άρκρων 90 (κραςί) και 92 (ποτά
παραςκευαηόμενα με ηφμωςθ εκτόσ από κραςί και μπφρα) του ν.2960/01
Οινοποιοί που παράγουν και προϊόντα του άρκρου 92 του ν.2960/01 (ποτά παραςκευαηόμενα με
ηφμωςθ εκτόσ από κραςί και μπφρα) εξακολουκοφν να λειτουργοφν υποχρεωτικά υπό κακεςτϊσ
αναςτολισ ςε φορολογικι αποκικθ.
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Β. Μικροί οινοπαραγωγοί
Με τθν υπϋ αρικ. 1734/2018 Απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Επικράτειασ, ζγινε δεκτι θ αίτθςθ ακφρωςθσ
τθσ υπϋαρικ. ΔΕΦΚΦΒ 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (Βϋ2785) Α.Υ.Ο και ακυρϊκθκε , κατά το αιτιολογικό
τθσ, μεταξφ άλλων, το άρκρο 4 «Ραρακολοφκθςθ εκτόσ κακεςτϊτοσ αναςτολισ» τθσ εν λόγω Α.Υ.Ο.
κρίνοντασ ότι είναι ανίςχυρεσ οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ κατά το μζροσ που εμμζςωσ χαρακτθρίηει
τθν παραγωγι από μικροφσ οινοπαραγωγοφσ εκτόσ φορολογικισ αποκικθσ ωσ παραγωγι «εκτόσ
κακεςτϊτοσ αναςτολισ» ωσ αντικείμενεσ τόςο ςτο άρκρο 40 τθσ Οδθγίασ 2008/118/ΕΚ, όςο και ςτισ
ουςιαςτικζσ διατάξεισ του άρκρου 71 του εκνικοφ εξουςιοδοτικοφ νόμου, κακόςον υπολαμβάνουν ότι
τα προϊόντα που παράγονται ι κατζχονται από μικροφσ οινοπαραγωγοφσ εκτόσ φορολογικισ αποκικθσ
και διακινοφνται από τουσ ίδιουσ με κάλυψθ αμπελοοινικοφ εγγράφου (κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 40
τθσ Οδθγίασ) δεν τελοφν υπό κακεςτϊσ αναςτολισ.
Σε εκτζλεςθ τθσ προαναφερόμενθσ Απόφαςθσ του ΣτΕ και ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 71
του ν.2960/01, οι μικροί οινοπαραγωγοί που παράγουν κατά μζςο όρο κάτω από 1.000 HL ετθςίωσ
λειτουργοφν ςε κακεςτϊσ αναςτολισ, απαλλαςςόμενοι, ωςτόςο, από τθν υποχρζωςθ ςφςταςθσ
φορολογικισ αποκικθσ και ζκδοςθσ άδειασ εγκεκριμζνου αποκθκευτι, ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικ.
ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Βϋ 2745) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ και τθν υπϋ αρικ.
ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2744) Α.Υ.Ο., αντίςτοιχα.
Κατόπιν αυτοφ τα προϊόντα των εν λόγω παραγωγϊν δφνανται να ειςάγονται ςε φορολογικι αποκικθ,
θ είςοδόσ δε αυτϊν πραγματοποιείται με βάςθ το προβλεπόμενο κατά περίπτωςθ εμπορικό ζγγραφο
(τιμολόγιο, άλλο προβλεπόμενο από τθν ιςχφουςα εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία ςυνοδευτικό
ζγγραφο) και θ χρζωςι τουσ ςτθ μθχανογραφικι εφαρμογι του ICISnet με τθν υποβολι από τον
εγκεκριμζνο αποκθκευτι αίτθςθσ επανειςαγωγισ.
Τζλοσ, επιςθμαίνεται, ότι οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρκρου 71 του ν.2960/01 οι οποίοι μζχρι 3112-2018 ζχουν προβεί ςτθν πϊλθςθ προϊόντων (κραςιϊν), τα οποία ανικουν ςτθν παραγωγι τθσ
τρζχουςασ αμπελουργικισ περιόδου (2018-2019), κα πρζπει να υποβάλλουν Διλωςθ Ειδικοφ Φόρου
Κατανάλωςθσ για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του Ε.Φ.Κ. για τισ εν λόγω ποςότθτεσ άμεςα και όχι πζραν
τθσ τελευταίασ εργάςιμθσ θμζρασ του μθνόσ Απριλίου τρζχοντοσ ζτουσ.

Γ. Λοιπά κζματα
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 93 του ν. 4583/2018, όπωσ και ανωτζρω αναφζρκθκε, ζπαυςε να ιςχφει
το κανονιςτικό πλαίςιο και οι εγκφκλιοι διαταγζσ που εκδόκθκαν κατϋ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων
του άρκρου 13 του ν. 4346/2015 και του άρκρου 61 του ν.4370/2016 κατά το μζροσ που αφοροφν ςτα
προϊόντα του άρκρου 90 (κραςιά).
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Ωσ εκ τοφτου θ υπϋ αρικμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/21-07-2016 Α.Υ.Ο.(Βϋ 2375) «Προι,
προχποκζςεισ, διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ για τθν παραλαβι και κατεργαςία, από τα οξοποιεία,
πρϊτων υλϊν για τθν παραγωγι ξυδιοφ οι οποίεσ, είτε αυτοφςιεσ, είτε κατόπιν κατεργαςίασ,
υπόκεινται ςε Ε.Φ.Κ., ωσ και τθν απαλλαγι τουσ από τον ΕΦΚ» και τροποποίθςθ τθσ υπϋαρικμ.
Φ.883/530/1999 (Β’ 1872) Α.Υ.Ο. «Προι και προχποκζςεισ χοριγθςθσ άδειασ εγκεκριμζνου
αποκθκευτι», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπϋ αρικμ. ΔΕΦΚΦ 1171898 ΕΞ 2016 (Βϋ4370) όμοια, από
01-01-2019 ιςχφει μόνο κατά το μζροσ που ρυκμίηονται κζματα που αφοροφν τθν παραλαβι των
προϊόντων του άρκρου 92 του ν2960/01 ωσ και τθσ αικυλικισ αλκοόλθσ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ ΑΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩ. ΡΙΤΣΙΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ
2. Τελωνεία Αϋ, Βϋ & Γϋ Τάξθσ
3. Δ/νση Υποστήπιξηρ Ηλεκτπονικών Υπηπεσιών
(για ενημέπωση τηρ ηλεκτπονικήρ βιβλιοθήκηρ)
e-mail: siteadmin@gsis.gr

4. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Τελωνείου/ Τμιμα Αϋ
(για ανάρτθςθ ςτο portal)
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
3. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων (ΔΟΣ) Α.Α.Δ.Ε. - Τμιμα Βϋ
4. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου Α.Α.Δ.Ε
5. Υπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε.
6. Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Α.Α.Δ.Ε.
α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Δ.Δ.Α.Δ.)
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Τμιμα Βϋ
γ) Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ)
7. Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ
8. Συντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (Σ.Ε.Κ.)
9. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ
α) Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ Δ/νςθσ ΓΧΚ
β) Δ/νςθ Αλκοόλθσ και Τροφίμων
10 . Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι
Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, ΤΚ 18510 - Ρειραιάσ
11. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
Μθτροπόλεωσ 12-14, ΤΚ 105 63 –Ακινα
e-mail: oee@oe-e.gr
12. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ
Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 - Ακινα
e-mail: keeuhcci@uhc.gr
13. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Ακαδθμίασ 7, ΤΚ 106 71-Ακινα
(με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
e-mail: info@acc.gr
14. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Ακαδθμίασ 18, ΤΚ 106 71 – Ακινα
e-mail: info@acsmi.gr
15. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ
Καραΐςκου 82, ΤΚ 185 32 – ΡΕΙΑΙΑΣ
(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τουσ Συλλόγουσ Εκτελωνιςτϊν)
e-mail: oete@oete.gr
16. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ρειραιϊσ – Ακθνϊν
Τςαμαδοφ 38, ΤΚ 185 31 – ΡΕΙΑΙΑΣ
e-mail: sepa@otenet.gr , info@sepa.com.gr
17. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ
Κουντουριϊτου 13, ΤΚ 546 25 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
e-mail: info@seth.gr
18. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων & Οιν/δϊν Ροτϊν (ΣΕΑΟΡ)
Χαλκοκονδφλθ 34, ΤΚ 163 46 – Ηλιοφπολθ

ΑΔΑ: 6ΥΞ846ΜΠ3Ζ-ΨΕΩ

(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
e-mail: info@seaop.gr, seaop@hol.gr
19. Ζνωςθ Επιχειριςεων Αλκοολοφχων Ροτϊν (ΕΝ.Ε.Α.Ρ.)
Κρϊμνθσ 47, ΤΚ 164 52 - Αργυροφπολθ
(Με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
e-mail : sp@downtown.com.gr
20. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν
Βαςιλζωσ Ηρακλείου 8, ΤΚ 10682
e-mail: haci@otenet.gr
21. Σφνδεςμοσ Ελλθνικοφ Οίνου (ΣΕΟ)
Νίκθσ 34, Τ.Κ. 105 57 - Ακινα.
e-mail: seo@wine.org.gr
22. Ζνωςθ Οινοποιϊν Ελλάδασ
Αβζρωφ 14, Τ.Κ. 172 35 - Δάφνθ.
23. Σφνδεςμοσ Οινοποιϊν Ελλάδασ
Αλκιβιάδου 24, Τ.Κ. 104 39 - Ακινα.
24. Κεντρικι Συνεταιριςτικι Ζνωςθ Αμπελοοινικϊν Ρροϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ)
Λουίηθσ ιανκοφρ 73 , τ.κ. 115 23, Αμπελόκθποι
e-mail:keosoe@otenet.gr
25. Εκνικι Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ Αμπζλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
Σεβαςτουπόλεωσ 89 , Τ.Κ. 115 26 Ακινα.
26. Ζνωςθ Αποςταγματοποιϊν Αμπελοοινικϊν Ρροϊόντων Ελλάδοσ (ΕΝ.ΑΡ.Α.Ρ.Ε.)
Νίκθσ 50Α, 105 58 Ακινα
(υπόψθ κ. Γεωργόπουλου, ωσ νομικοφ εκπροςϊπου τθσ Ζνωςθσ)
e-mail:info@georgopouloslaw.eu
27. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων- Εξαγωγζων
Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 185 31 Ρειραιάσ
28. ΟΡΕΚΕΡΕ
α) Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι
β) Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων
Δομοκοφ 5, Τ.Κ. 104 45 Στακμόσ Λαρίςθσ
29. ΡΑΣΕΓΕΣ
Αρκαδίασ 26 & Μεςογείων, Τ.Κ. 115 26 Ακινα
(με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ)
e-mail:info@paseges.gr
30. ΓΕΣΑΣΕ
Λεωφόροσ Κθφιςίασ 16, Τ.Κ. 115 26 Ακινα
(με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ)
e-mail:info@gesase.gr
31. ΣΥΔΑΣΕ
Βερανηζρου 31, Ακινα
(με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ)
e-mail:sydase@otenet.gr
32. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ)
Ξενοφϊντοσ 5, Τ.Κ. 105 57 Ακινα
e-mail:info@sev.org.gr
33. ΓΣΕΒΕΕ
Αριςτοτζλουσ 46, Τ.Κ. 104 33 Ακινα
e-mail: info@gsevee.gr
ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2.Γεν. Δ/νςθ Τελωνείων & ΕΦΚ
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α. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων & ΕΦΚ
β. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & Φ.Ρ.Α. - Τμιματα Βϋ& Εϋ
3. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.
4. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων & Επικοινωνίασ Α.Α.Δ.Ε.
5. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
6. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων & Ραραβάςεων
7. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων ,Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν
8. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Τελωνείου

