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ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη φορολόγηση των µικρών οινοπαραγωγών.
ΣΧΕΤ. : α) Η υπ' αριθµ. πρωτ. ∆ΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο.
β) Η υπ' αριθµ. πρωτ. ∆ΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/27.1.2016 Α.Υ.Ο.
γ) Οι υπ' αριθµ. πρωτ. ∆ΕΦΚΦΒ 5026599 ΕΞ 2015/23.12.2015, ∆ΕΦΚΦ 1001351
ΕΞ 2016/7.1.2016 και ∆ΕΦΚΦ 1017972 ΕΞ 2016/5.2.2016 Ε.∆.Υ.Ο.
Κατόπιν της ανωτέρω α' σχετικής Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε µε τη β' σχετική
καθώς και των γ' σχετικών Ε.∆.Υ.Ο., αναφορικά µε τη διαδικασία είσπραξης του
Ε.Φ.Κ., ο οποίος επεβλήθη στα προϊόντα των άρθρων 90 (κρασί) και 92 (ποτά
παρασκευαζόµενα µε ζύµωση εκτός από κρασί και µπύρα) του ν.2960/2001 µε τις
διατάξεις των άρθρων 91 και 93 του ιδίου νόµου, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο
13 του ν.4346/2015 (ΦΕΚ.152/Α) και ισχύουν από 01-01-2016, και µε αφορµή
ερωτήµατα φορέων αλλά και των τελωνείων αναφορικά µε τη φορολόγηση του
κρασιού που έχει παραχθεί από παραγωγούς, οι οποίοι δεν πληρούν τις
προβλεπόµενες προϋποθέσεις, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του
ν.2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α'), µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου
7 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ (EEL 9/14.1.2009), καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο
θέσης σε ανάλωση των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, ως θέση δε σε ανάλωση
νοείται, µεταξύ άλλων, η παραγωγή υποκειµένων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων εκτός
καθεστώτος αναστολής αλλά και η κατοχή τους εκτός καθεστώτος αναστολής, για τα
οποία δεν έχει επιβληθεί Ε.Φ.Κ.

2. Η µε οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής των
οφειλοµένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων χαρακτηρίζεται και τιµωρείται
διοικητικώς και ποινικώς ως λαθρεµπορία, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 119Α
του ν.2960/2001.
3. Για τα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ιδίου νόµου, τα οποία έχουν παραχθεί
από µικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του ν. 2960/2001 στη χώρα µας εκτός
καθεστώτος αναστολής και τα οποία δεν υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής
αποθήκης, υφίσταται υποχρέωση υποβολής ∆ήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών
επιβαρύνσεων µαζί µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
«Παρακολούθηση εκτός καθεστώτος αναστολής» ∆ήλωση µικρού οινοπαραγωγού,
προσκοµίζοντας επιπλέον αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής που υποβάλλεται στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και
σχεδιαγραµµάτων των χώρων και των εγκαταστάσεων, του οινοποιητικού
εξοπλισµού, των δεξαµενών κλπ. (παρ. 3 του άρθρου 4 της ως άνω Α.Υ.Ο.).
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβανοµένου υπόψη ότι ο φόρος επεβλήθη εν µέσω της
αµπελοοινικής περιόδου και το χρονικό διάστηµα για την εφαρµογή του ήταν µικρό,
υφίστανται περιπτώσεις όπου τα ως άνω προϊόντα έχουν ήδη παραχθεί από µικρούς
οινοπαραγωγούς οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, ωστόσο δεν
πληρούν όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες προκύπτουν από διατάξεις άλλων
υπουργείων (π.χ. δεν έχει υποβληθεί η δήλωση παραγωγής, οι εγκαταστάσεις δεν
πληρούν τα προβλεπόµενα από την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, κλπ.), ορισµένες
εκ των οποίων προβλέπονται και στην αριθµ. πρωτ. ∆ΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ
2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (όπως η υποχρέωση προσκόµισης αντιγράφου της δήλωσης
παραγωγής µε την υποβολή της δήλωσης Ε.Φ.Κ. για σκοπούς διασταύρωσης της
ακρίβειας και ορθότητας της δηλωθείσας ποσότητας επί της οποίας επιβάλλονται οι
αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις).
Ως εκ τούτου, δεδοµένου ότι τα προϊόντα αυτά έχουν ήδη παραχθεί, ήτοι η γένεση
του απαιτητού του φόρου σύµφωνα µε το ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο έχει ήδη
συντελεστεί, οι αρµόδιες τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ενηµερώσουν τα εν λόγω
πρόσωπα, τα οποία δεν διαθέτουν τα ως άνω δικαιολογητικά, ότι ο Ε.Φ.Κ. είναι
απαιτητός και κατά συνέπεια και µόνο για τη µεταβατική περίοδο της πρώτης
εφαρµογής της επιβολής Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα αυτά, θα υποβληθεί η δήλωση
αποθεµάτων µέχρι 04/03/2016 ενώ η ∆ήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης µαζί µε
τη δήλωση του µικρού οινοπαραγωγού σύµφωνα µε την ανωτέρω β' σχετική Α.Υ.Ο.
προκειµένου να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν οι αναλογούσες φορολογικές
επιβαρύνσεις ακόµη και χωρίς την προσκόµιση των δικαιολογητικών αυτών. Ευνόητο
είναι ότι στη συνέχεια τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να προβούν σε συµµόρφωση προς
τα προβλεπόµενα.
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