
ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΚΟΥ ΟΙΝΟΡΑΑΓΩΓΟΥ 
[Άρκρο 4 παρ. 1  τθσ υπ΄ αρικμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ. 2785/Β΄), όπωσ ιςχφει] 

για τον υπολογιςμό του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ ςτo παραγόμενο προϊόν τoυ άρκρου 90 (κραςί κωδικοφ .Ο. 2204) 
του ν.2960/2001 (ΦΕΚ.265/Α΄). 

 
Αυξ. Αρικμόσ  …………………….. /…………………….             Αμπελοοινικι Ρερίοδοσ  20……….……../20………….… 
Ρροσ το Τελωνείο   ………………………………………...         MRN ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΚ : 1.………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………… 
5 ………………………………………………………………………................... 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ 

1.Ονοματεπώνυμο παραγωγοφ  

Α.Φ.Μ.  

Ταχ. Δ/νςθ  

Τθλζφωνο  

2. Επωνυμία επιχείρθςθσ  

Α.Φ.Μ.  

Ταχ. Δ/νςθ  

Τθλζφωνο  

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροςώπου  

Α.Φ.Μ. νομίμου εκπροςώπου  

Δθλώνω 
τα ακόλουκα προκειμζνου για τον υπολογιςμό του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ ςτο προϊόν του άρκρου 90 
του ν.2960/01 που ζχει παραχκεί: 

 
Ι. ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΡΑΑΓΩΓΗ ΤΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΜΡΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΡΕΙΟΔΩΝ 

Αμπελοοινικι  περίοδοσ Ροςότθτα προϊόντοσ  ςε λίτρα Μζςοσ Προσ 

α΄ 20….  - 20….   

β΄ 20….  - 20….  

γ΄ 20….  - 20….  

ΙΙ. ΡΑΑΓΩΓΗ ΤΕΧΟΥΣΑΣ ΑΜΡΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΡΕΙΟΔΟΥ 

Αμπελοοινικι  
περίοδοσ 

Ζκταςθ 
αμπελώνα/ων 

 

Θζςθ αμπελώνα/ων 

 

Ροςότθτα 
ςταφυλιών που 
οινοποιικθκαν 

ςε χιλ/μα 

Ροςότθτεσ παραχκζντων προϊόντων 

20….  - 20…. 

   α’ 
Γλεφκοσ που κατζχεται ςε 

λίτρα 
 

Β΄ 
Μθ απολαςπωμζνο προϊόν 

που κατζχεται ςε λίτρα 

 

γ’ 
Σελικό προϊόν που 
παριχκθ  ςε λίτρα 

 

 
ΙΙΙ. Η Οινοποίθςθ ζγινε από τον ίδιο……………………………….  / ςε άλλο οινοποιείο (Facon)…………………………: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΡΟΙΟΥ (Facon) 

Ονοματεπώνυμο Οινοποιοφ  

ΑΦΜ:  

Ταχ. Δ/νςθ των εγκαταςτάςεων  

IV. Kατζχω  ποςότθτα ……….. λίτρων τελικοφ προϊόντοσ αδιάκετο από τισ προθγοφμενεσ  οινοποιθτικζσ περιόδουσ 
αποκθκευμζνα ςτ……………………….…………………………………………………………………….. 

Ημερ. ………./……………/………… 
 

Ο/Η Δθλ………/ι Αντιπρόςωπόσ τ…… 
(υπογραφι) 

Σφμφωνα με   τθν παρ. 7 του άρκρου 9 τθσ υπ΄ αρικμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2016/16-12-2015 Α.Υ.Ο.,  όπωσ ιςχφει, θ μθ τιρθςθ των διατυπώςεων 
που προβλζπονται ςτθν απόφαςθ αυτι χαρακτθρίηεται ωσ απλι τελωνειακι παράβαςθ ςφμφωνα με το άρκρο 119 Α  του ν.2960/01 , επιφυλαςςομζνων 

των περί λακρεμπορίασ διατάξεων του ιδίου νόμου. 

ΑΔΑ: 662ΗΗ-0ΟΜ



ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΚΟΥ ΟΙΝΟΡΑΑΓΩΓΟΥ 

 Η ζνδειξθ MRN ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΚ ςυμπλθρώνεται από το αρμόδιο Τελωνείο με τα MRN των Δ. Ε. Φ. Κ       

        που υποβάλλονται για τθν καταβολι του φόρου που αναλογεί ςτο προϊόν που ζχει παραχκεί, ζτςι 

ώςτε  θ διλωςθ  του μικροφ οινοπαραγωγοφ να ςυςχετίηεται με τισ εν λόγω ΔΕΦΚ.  

 Σο πεδίο αυξ. Αρικμόσ  ςυμπλθρώνεται από το αρμόδιο Τελωνείο. 

 τον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ςυμπλθρώνονται κατά περίπτωςθ τα πλιρθ ςτοιχεία του μικροφ    

        οινοπαραγωγοφ για φυςικά πρόςωπα  ι τθσ επιχείρθςθσ για τα νομικά πρόςωπα . 

 τον Πίνακα Ι. ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΡΑΑΓΩΓΗ ςυμπλθρώνεται θ ποςότθτα προϊόντοσ των τριών τελευταίων  

        αμπελοοινικών περιόδων (ο ςτίχοσ γ΄ αφορά ςτθν τρζχουςα), προκειμζνου για τον χαρακτθριςμό του  

        παραγωγοφ ωσ μικροφ οινοπαραγωγοφ.     

 τουσ ςτίχουσ α΄ και β’ του  πίνακα ΙΙ.  ΡΑΑΓΩΓΗ ΤΕΧΟΥΣΑΣ ΑΜΡΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΡΕΙΟΔΟΤ 

ςυμπλθρώνονται  οι   ποςότθτεσ του γλεφκουσ και του μθ απολαςπωμζνου οίνου, αντίςτοιχα,  που 

κατζχονται  κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ διλωςθσ,  προκειμζνου για τον υπολογιςμό του 

τελικοφ προϊόντοσ που κα παραχκεί και ςτο ςτίχο γ΄ του πίνακα αυτοφ  αναγράφεται θ ποςότθτα του 

τελικοφ  προϊόντοσ που ζχει παραχκεί. 

 το ςθμείο ΙΙΙ. Η οινοποίθςθ ζγινε από τον ίδιο ςθμειώνεται θ λζξθ ΝΑΙ ςτθν περίπτωςθ που θ     

οινοποίθςθ πραγματοποιείται από τον ίδιο τον μικρό οινοπαραγωγό και αντίςτοιχα αν θ οινοποίθςθ  

 πραγματοποιικθκε ςε άλλο οινοποιείο  (facon οινοποίθςθ). 

 τον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΡΟΙΟΥ (Facon) καταχωροφνται  τα ςτοιχεία του οινοποιοφ και των  

        εγκαταςτάςεων όπου ζγινε θ οινοποίθςθ. 

 το ςθμείο IV καταχωρείται θ αδιάκετθ ποςότθτα τελικοφ προϊόντοσ προθγοφμενων αμπελοοινικών  

        περιόδων που κατζχεται κατά τθν θμερομθνία τθσ διλωςθσ κακώσ και ο ακριβισ τόποσ αποκικευςισ     

       του. 

 

ΑΔΑ: 662ΗΗ-0ΟΜ




