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Θ ζ μ α : Οδηγίεσ για την ομοιόμορφη εφαρμογή τησ ΔΕΦΚ 5019249/ΕΞ2010/10 Α.Τ.Ο. για το
υπολειπόμενο διάςτημα ιςχφοσ μειωμζνου ςυντελεςτή Ε.Φ.Κ. αλκοολοφχων προϊόντων τα
οποία αποςτζλλονται ςτην περιοχή τησ Δωδεκανήςου
 χ ε τ .: α) Η ΔΕΦΚ/5019249/ΕΞ2010/20-04-2010 (ΦΕΚ 651 Β/14-5-2010) Α.Τ.Ο.
β) Η αρικμ.πρωτ. ΔΕΦΚ 1082463ΕΞ2016/31-05-2016 Δ.Τ.Ο. Κοινοποίθςθ διατάξεων

Με τθν ανωτζρω αϋ ςχετικι ΑΤΟ κακορίςτθκαν οι όροι και προχποκζςεισ διακίνθςθσ
αλκοολοφχων προϊόντων μεταξφ Δωδεκανιςου και λοιπισ Ελλάδοσ ενϊ, όπωσ κοινοποιικθκε με
τθν ωσ άνω βϋ ςχετικι, με τθν παρ.2α του άρκρου 60 του ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α) αντικαταςτάκθκε θ
παρ. 3 του άρκρου 81 του ν.2960/01. φμφωνα με τθν ωσ άνω τροποποιθμζνθ διάταξθ, από
01/01/2018 παφει να ιςχφει ο μειωμζνοσ κατά 50% ςυντελεςτισ Ε.Φ.Κ. αλκοόλθσ κι αλκοολοφχων
προϊόντων ο οποίοσ εφαρμοηόταν ςτθν περιοχι τθσ Δωδεκανιςου.
Ενόψει τθσ εξομοίωςθσ του ωσ άνω ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ. αλκοολοφχων με τον ιςχφοντα
ςυντελεςτι ςτθ λοιπι Ελλάδα και προκειμζνου για τθν ομοιόμορφθ εφαρμογι των
διαλαμβανομζνων ςτθν εν λόγω ΑΤΟ και τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ τυχόν
ανακυπτόντων προβλθμάτων κατά το υπολειπόμενο μεταβατικό διάςτθμα, κρίνεται απαραίτθτθ
θ από μζρουσ μασ παροχι περαιτζρω διευκρινιςεων κι οδθγιϊν.
Ειδικότερα:
1.

Εφιςτάται θ προςοχι για τθν ορκι και με ευκρίνεια ςυμπλιρωςθ τθσ Άδειασ

Μεταφοράσ ςφμφωνα με τθν ωσ άνω α) ςχετικι ΑΤΟ ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται ο ζλεγχοσ και θ
καταμζτρθςθ από τα αρμόδια τελωνεία παραλαβισ τθσ περιοχισ τθσ Δωδεκανιςου. Καταρχάσ,
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επιςθμαίνεται ότι με Άδεια Μεταφοράσ διακινοφνται μόνο αλκοολοφχα προϊόντα τα οποία
αποςτζλλονται με μειωμζνο ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ. και όχι τυχόν άλλα για τα οποία ιςχφει κοινόσ
ςυντελεςτισ ΕΦΚ τόςο ςτθ Δωδεκάνθςο όςο και ςτθ λοιπι Ελλάδα, ακόμθ κι αν αυτά
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ίδιο φορτίο. Επί του εντφπου τθσ Άδειασ ςυμπλθρϊνονται

κατ’

εφαρμογι τθσ ςχετικισ Α.Τ.Ο., τα κάτωκι απαραίτθτα ςτοιχεία: θ αναλυτικι περιγραφι των
διακινοφμενων αλκοολοφχων προϊόντων ωσ προσ το είδοσ, τον αλκοολικό τίτλο και τθν ποςότθτα
ςε τεμάχια και λίτρα άνυδρα, τα πλιρθ ςτοιχεία του παραλιπτθ κακϊσ και τα ςτοιχεία του μζςου
μεταφοράσ. Σα ςτοιχεία τθσ Άδειασ Μεταφοράσ πρζπει να ςυμφωνοφν πλιρωσ με τα
αναγραφόμενα ςτα ςχετικά ςυνοδευτικά φορολογικά (τιμολόγιο κλπ) και φορτωτικά ζγγραφα, τα
οποία προςκομίηονται ςτο τελωνείο προοριςμοφ μαηί με το αντίτυπο Γ.
θμειϊνεται ότι για λόγουσ διευκόλυνςθσ των απαιτοφμενων ελζγχων ςτθν περίπτωςθ
ζκδοςθσ μιασ Άδειασ Μεταφοράσ με περιςςότερουσ του ενόσ παραλιπτεσ πρζπει να
διαςφαλίηεται θ ενιαία μεταφορά του ςυνόλου των αλκοολοφχων, ιτοι θ μεταφορά τουσ άπαξ
και με το ίδιο μεταφορικό μζςο, τα ςτοιχεία του οποίου, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω,
αναγράφονται επί τθσ Άδειασ Μεταφοράσ.
2.

το ςθμείο αυτό, υπενκυμίηεται ςτα τελωνεία ελζγχου του αποςτολζα θ υποχρζωςθ

αποςτολισ του αντιτφπου Δ τθσ Άδειασ το οποίο διαβιβάηεται πλζον μόνο ςτα τελωνεία
προοριςμοφ άμεςα, με τθν ζκδοςθ τθσ Άδειασ Μεταφοράσ και οπωςδιποτε πριν τθν αναχϊρθςθ
των διακινοφμενων αλκοολοφχων ειδϊν προκειμζνου για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και τον
προγραμματιςμό των απαιτοφμενων ελζγχων.
3.

Επιπλζον, παρά το γεγονόσ ότι ςφμφωνα με τθν ανωτζρω Α.Τ.Ο. ο παραλιπτθσ (ι ο

μεταφορζασ) υποχρεοφται να παραδίδει άμεςα το αντίτυπο Γ τθσ άδειασ μεταφοράσ ςτο
τελωνείο προοριςμοφ, παρατθροφνται ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ τθσ
άφιξθσ των αλκοολοφχων προϊόντων. Προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν τζτοιου είδουσ
φαινόμενα, ςτο εξισ το τελωνείο αποςτολισ κζτει επί τθσ Άδειασ Μεταφοράσ προθεςμία άφιξησ
και προςκόμιςησ του αντιτφπου Γ τησ άδειασ μεταφοράσ. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ, θ
οποία δεν δφναται να υπερβαίνει τισ 10 θμζρεσ, λαμβάνονται υπόψθ τα προςκομιηόμενα
ςτοιχεία και ο αντικειμενικϊσ απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διακίνθςθσ και τθν
άφιξθ των αλκοολοφχων προϊόντων ςτον τόπο παραλαβισ. Σο τελωνείο προοριςμοφ, με βάςθ τα
αντίτυπα Δ των αδειϊν μεταφοράσ που ζχει λάβει, τθρεί αρχείο αναμενόμενων αφίξεων και
παρακολουκεί τισ ςχετικζσ προκεςμίεσ.
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Εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ καταλθκτικι προκεςμία προςκόμιςθσ μιασ Άδειασ
Μεταφοράσ, το τελωνείο προοριςμοφ προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ αναηιτθςθσ των
αλκοολοφχων προϊόντων ςτθν ζδρα του παραλιπτθ και ενθμερϊνει άμεςα, γραπτϊσ με μινυμα
θλεκτρονικoφ ταχυδρομείου (email) ι τθλεομοιότυπο (ΦΑΞ), το τελωνείο αποςτολισ για το
αποτζλεςμα του ελζγχου. Εφλογα, ςτισ περιπτϊςεισ όπου τα εν λόγω αλκοολοφχα προϊόντα δεν
εντοπίηονται από το τελωνείο προοριςμοφ, το τελωνείο αποςτολισ κα διενεργεί περαιτζρω
ζλεγχο. Εφόςον από τον διενεργοφμενο ζλεγχο διαπιςτωκεί διαφυγι φόρων, το τελωνείο
αποςτολισ προβαίνει ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν είςπραξθ τυχόν διαφυγουςϊν
φορολογικϊν επιβαρφνςεων. Επιπλζον, υπενκυμίηεται ότι θ μθ τιρθςθ των όρων και
διατυπϊςεων τθσ ωσ άνω Α.Τ.Ο. επιςφρει τισ κυρϊςεισ του άρκρου 119Α του ν.2960/01, με τθν
επιφφλαξθ των περί λακρεμπορίασ διατάξεων.
4.

Επιπροςκζτωσ, εφιςτάται θ προςοχι των τελωνείων προοριςμοφ για τθν αυςτθρι

τιρθςθ των υποχρεϊςεων διεξαγωγισ φυςικοφ ελζγχου που τίκενται από το άρκρο 2 παρ.4 τθσ
ωσ άνω αϋ ςχετικισ ΑΤΟ, ιτοι για τθν απαρζγκλιτθ και κατϋ ελάχιςτον τιρθςθ ποςοςτοφ φυςικϊν
ελζγχων 10% επί των αφικνουμζνων φορτίων, τθν ανελλιπι διενζργεια φυςικοφ ελζγχου ςτισ
περιπτϊςεισ που από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν προκφπτουν διαφορζσ κακϊσ και για τθν
αναγραφι τθσ ζνδειξθσ «ΦΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ» ςτθ ςχετικι κεϊρθςθ επί του αντιτφπου Γ’.
Ωςτόςο, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πρακτικι δυςκολία φυςικοφ ελζγχου των αλκοολοφχων
προϊόντων όπου ο τελικόσ προοριςμόσ τουσ είναι τα νθςιά τθσ Δωδεκανιςου ςτα οποία δεν
εδρεφει τελωνειακι αρχι κακϊσ και το γεγονόσ ότι θ ςυχνότθτα αποςτολισ προϊόντων ςτα νθςιά
αυτά είναι ςχετικά μικρι, για το υπολειπόμενο διάςτθμα εφαρμογισ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ
Ε.Φ.Κ. αλκοολοφχων προϊόντων τθσ Δωδεκανιςου, προκειμζνου για τισ εν λόγω περιπτϊςεισ, κα
ακολουκείται θ κάτωκι διαδικαςία:
- Σο τελωνείο αποςτολισ διαβιβάηει το αντίτυπο Δ τθσ ςχετικισ Άδειασ Μεταφοράσ ςτο
χωρικϊσ αρμόδιο τελωνείο το οποίο εν προκειμζνω λειτουργεί ωσ τελωνείο προοριςμοφ κι
ελζγχου, ιτοι ςτο Σελωνείο Καλφμνου για τθ νιςο Αςτυπάλαια, ςτο Σελωνείο Καρπάκου για τθ
νιςο Κάςο, ςτο Σελωνείο Λζρου για το νθςί των Λειψϊν, ςτο Σελωνείο Πάτμου για το Αγακονιςι
και ςτο Σελωνείο Ρόδου για τα λοιπά νθςιά του νομοφ Δωδεκανιςου ςτα οποία δεν λειτουργεί
τελωνείο (Νίςυροσ, Σιλοσ, Χάλκθ κλπ).
- Με ευκφνθ του μεταφορζα και του παραλιπτθ, προςκομίηονται εντόσ 3 θμερϊν από τθν
παραλαβι το αντίτυπο Γ τθσ Αδείασ κακϊσ και τα ςχετικά φορολογικά ςτοιχεία και φορτωτικά
ζγγραφα ςτο ωσ άνω χωρικϊσ αρμόδιο τελωνείο ελζγχου.
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- Σο χωρικϊσ αρμόδιο τελωνείο ελζγχου προβαίνει ςε ζλεγχο δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα
με το άρκρο 4 τθσ ωσ άνω ΑΤΟ κι εφόςον δεν διαπιςτϊνονται διαφορζσ κεωρεί το αντίτυπο Γ με
τθν ζνδειξθ «ΕΧΕΙ ΚΑΛΩ – ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΗ ΝΗΟ …….» και το επιςτρζφει άμεςα ςτο τελωνείο
αποςτολισ για το ςυςχετιςμό με το αντίτυπο Α και τθν τακτοποίθςθ τθσ ςχετικισ εγγφθςθσ.
Σα τελωνεία ελζγχου κα καταγράφουν τισ Άδειεσ Μεταφοράσ που κεωρικθκαν για
αποςτολζσ προσ τα λοιπά νθςιά χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ και κα τθροφν ςχετικά αντίγραφα.
Σο τελωνείο Ρόδου, ωσ κφριο τελωνείο, κα ςυντονίηει ςχετικοφσ ελζγχουσ ςτα νθςιά όπου
παρελιφκθςαν αλκοολοφχα προϊόντα με ςυμμετοχι και υπαλλιλων των εξαρτθμζνων τελωνείων
Για το ςκοπό αυτό τα εξαρτθμζνα τελωνεία του νομοφ Δωδεκανιςου ενθμερϊνουν, το τελωνείο
Ρόδου, ανά μινα για το πλικοσ των εν λόγω αποςτολϊν και τισ διακινοφμενεσ ποςότθτεσ
αλκοολοφχων ειδϊν. θμειϊνεται ότι ςχετικά με τον ζλεγχο αλκοολοφχων προϊόντων που
διακινοφνται με τθν ωσ άνω διαδικαςία ςε νθςιά όπου δεν εδρεφει τελωνείο κα ακολουκιςουν
με νζα εγκφκλιο αναλυτικότερεσ οδθγίεσ προσ τα τελωνεία.
5. Σζλοσ, υπενκυμίηεται ότι, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ ωσ άνω αϋ
ςχετικισ Α.Τ.Ο., τα αλκοολοφχα προϊόντα τα οποία φορολογικθκαν με μειωμζνο ςυντελεςτι
Ε.Φ.Κ. προσ κατανάλωςθ εντόσ τθσ περιοχισ τθσ Δωδεκανιςου, επιβαρφνονται με τθ διαφορά
του φόρου ςτθν περίπτωςθ επαναποςτολισ ι διάκεςισ τουσ ςτθ λοιπι Ελλάδα, πριν τθν
μεταφορά τουσ από τθν περιοχι τθσ Δωδεκανιςου. Είναι δε ευνόθτο ότι θ εν λόγω διαδικαςία
ζχει εφαρμογι και μετά τισ 31/12/2017 θμερομθνία λιξθσ του ευνοϊκοφ κακεςτϊτοσ για τα
προϊόντα τα οποία, μζχρι τθν θμερομθνία αυτι, ζχουν τεκεί ςε ανάλωςθ με μειωμζνο
ςυντελεςτι Ε.Φ.Κ.. Ωσ εκ τοφτου εφιςτάται θ προςοχι για τθν εντατικοποίθςθ διενζργειασ
ελζγχων ςχετικϊν με τθν πιςτι τιρθςθ και εφαρμογι τθσ εν λόγω διάταξθσ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ, Αχαΐασ
2. Σελωνεία Αϋ, Βϋ & Γϋ Σάξθσ
3. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Σελωνείου (προσ ανάρτθςθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ Σελωνείων)
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ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
3. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου Α.Α.Δ.Ε
4. Τπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε
5. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ) Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ
6. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ Α.Α.Δ.Ε.
α) Γραφείο Γενικοφ Δ/ντι
β) Δ/νςθ Αλκοόλθσ και Σροφίμων – Σμιμα Αϋ
7. Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
Μθτροπόλεωσ 12-14, ΣΚ 105 63 –Ακινα
e-mail: oee@oe-e.gr
8. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ
Ακαδθμίασ 6, TK 106 71 - Ακινα
e-mail: keeuhcci@uhc.gr
9. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 106 71-Ακινα
(με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του)
e-mail: info@acc.gr
10. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν
Ακαδθμίασ 18, ΣΚ 106 71 – Ακινα
e-mail: info@acsmi.gr
11. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ
Καραΐςκου 82, ΣΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑ
(Με την παράκληςη να ενημερϊςει τουσ Συλλόγουσ Εκτελωνιςτϊν)
e-mail: oete@oete.gr
12. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Αποςταγμάτων & Οιν/δϊν Ποτϊν (ΕΑΟΠ)
Χαλκοκονδφλθ 34, ΣΚ 163 46 – Ηλιοφπολθ
(Με την παράκληςη να ενημερϊςει τα μέλη του)
e-mail: info@seaop.gr, seaop@hol.gr
13. Ζνωςθ Αποςταγματοποιϊν Αμπελοοινικϊν Προϊόντων Ελλάδοσ (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.)
Νίκθσ 50Α, TK 105 58 - Ακινα
(υπόψη κ. Γεωργόπουλου, ωσ νομικοφ εκπροςϊπου τησ Ένωςησ) e-mail:
info@georgopouloslaw.eu
14. Ζνωςθ Επιχειριςεων Αλκοολοφχων Ποτϊν (ΕΝ.Ε.Α.Π.)
Κρϊμνθσ 47, ΣΚ 164 52 - Αργυροφπολθ
(Με την παράκληςη να ενημερϊςει τα μέλη τησ)
15. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (ΕΒ) (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του
εφόςον απαιτείται),
Ξενοφϊντοσ 5, ΣΚ 105 57 - Ακινα
e-mail: info@sev.org.gr
16. ΓΕΒΕΕ
Αριςτοτζλουσ 46, ΣΚ 104 33 – Ακινα
e-mail: info@gsevee.gr
17. «Β. Γ. πθλιόπουλοσ»
Ακτι Δυμαίων 87-89, ΣΚ 263 33 – Πάτρα
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18. ALCOVIN ΑΒΕΕ,
Ηφαίςτου 2, 15124, Μαροφςι
e-mail: info@alcovin.gr
19. φνδεςμοσ Επιχειριςεων Διεκνοφσ Διαμεταφοράσ & Επιχειριςεων Logistics Ελλάδοσ (με τθν
παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα μζλθ του),
Λ. υγγροφ 137 Νζα μφρνθ Ακινα 171 21
20. Πανελλινια Ζνωςθ Επιχειριςεων Διαμεταφοράσ (ΠΕΕΔ) (με τθν παράκλθςθ να ενθμερϊςει τα
μζλθ τθσ),
Κοηάνθσ 25, Ακινα, 11855
e-mail: info@peed.gr
21. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Πειραιϊσ – Ακθνϊν,
Σςαμαδοφ 38, ΣΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑ
e-mail: sepa@otenet.gr , info@sepa.com.gr
22. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ,
Κουντουριϊτου 13, ΣΚ 546 25 - ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
e-mail: info@seth.gr

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων και Σελωνειακϊν Οικονομικϊν Κακεςτϊτων
4. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
5. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων
6. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & ΦΠΑ – Σμιμα Βϋ
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