
2651094165

Ιωάννινα : 03 οκτωβρί()1) 2018
.. Αρ.Πρωτ: 5287

J.H4r.IIOI Ζ-ηΣΑΣ
.1'34 Ι/ΙΑριθμ. npwr.: ............••::r..

Παρελήφθη: .ι?.~.~Ις..:.P.o\'0

ΠΡΟΣ:

. ΩΣΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΙΏΝ

, ,"

Ο
EΛΛHNJΚH Δillν10ι<:PAΠA.

i•.. '~t~~~ Αρχπ
Δn~b,jiωvEoqSCiJy

ΓΕΝ1ΚΗ ΔιεΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.κ:
ΤΕΛΩΝΕΙΟ lΩANNINΩN .
Tl\-ffiMΛ Δ1ΛΔικΛΣίΩΝ,ε.Φ.Κ. &
ΛοωΩΝ diΟΡΟΛΟΠΩΝ
τ ΑΧ. ιvN1:H:6 Ά Χλμ, Ιωαw(νων-Αθηvών
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 45003 Λνuτoλ'l
ΤΗΛΕΦΩΝΑ :265136891 1,31,15:
FAX . :2651094165

prdβ5-OCΤ.2007 00:45 From:TELONIO ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ
! ,( ,

i\'
Ι

Ι
i .
iι
Ι

ΘΕΜΑ; <~ITOYPΠA ΑΜΒΥΚΩΝΜlκι'ΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑτοnΟΙΩΝ
(ΔIHMJ~PΩN) »

ΣΧΕΤ. : Α) Ο'Ν.2969/01 «ΛιθυλΙlαΊ ΑλκΟόλη και Αλιωολοi,χα Προϊόντα»
Η) Η με αριθμό ΔΕΦΚ Φ 52106 ΕΞ2015ΕΜΙΙ/02-07-2ΟΙ5 Α.Υ.Ο.
Γ) Η με αριθμό 551 1/17.9-2018 Απόφαση της Προϊσταμένης της

Τελωνcια,,"ής llεριφ~ρειας Λχιiϊας.
Δ) Η ΔΕΦΚΓ 5022241 Ea2OJ4/19-09.2014 ,εΔΥΟ
Ε) Η ΔΕΦΚ 5041345ES20i3/28~JI-2013 ΕΔ ΥΟ
Ση Η ΔΕΦΚ5038237ΕΞ201Ο/Ι3.09-201Ο ΈΔΥΟ
ι) Η.Φ.1139/608/05.08-2008 ΔΥΟ
Η) Η Φ.774/534/Ι 5-09-1998 ΔΥΟ
Θ)Η Φ.588/332/17- 10.1997 ΔΥΟ
Ι)Η <1>.734/5 18/08-12-1995 ΔΥΟ
.ΙΑ)ΗΦ.392/223126-07- Ι994ΔΥΟ

Ενόψει της νέας ώroστακτικής .περιόδου των μιιφών απoσταγματoπoιιί.iν
. (διημ~ρων) , η οποία για την πι:ριφέρεια αρμοδιότητας ΤΟll ΤελωνεΙυυ Ιωαννίνων για το
φορολογικό έτος:l018' ορίστηκε iιπό 15-10-2018 έα/ς και 14-12-2018 και σε συνέχεια
των ανωτέρωσχετι"ιbν σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΗλεΚΤρονική ΥποΡολή.τιον Δl)λώσεroνΕιδικού Φόρου KaΤα/'άλroσης
. Με γν(ΙΙμονα τιι μείωση του χρίJVου συναλλσ:Υής των παραγωγών με τα Τελωνεία

Kαθι:i:iς και ΤΙ1. μείωση ΤΟ1> διοιιαιτικού "όστοuς η Δήλιοση Ρ.ιδικού Φόρ(1)
ΚατανάλωσηςάΠό τους μικρο{ις, Αποσταηιατοποιούς (διήιuφο\ις) για τ/ν βεβιιίωση
Kι:ι.ιείιmραξ,ι το'ο Ειδικού Φό"ου ΚατανάΙ,α/σης του παραγόμενο\ι από αυτούς
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Ειδιι<ότερα1Σρος διευ"όλυνσίι σας, {/ας Υνωρίζουμε ότι γω. την έ"δoσt) της άδεω.ς

α1Σόσταξης α1Σαίτο1,νται τα: α"όλο,\θα στοιχεία:
_ Το USF:RNΛM;E "αι <o'PASSWORDiou TAXIS!'I'El' του,κατόχΟ» <ου

άμβυ1Cα.
Το ονομα<ε1Σώ,."μο 1<αιτ<>'Α.Φ.Μ.4:0υ 1Σαρ'αγ",γού.

_ '1'.0 .ονοματειιώνυμοκαι. τό Α.<1>,Μ.ΤΟύ' "ατόχ.ου τΟύ άμβυκα, "αι η ,άδεια

"α<ο)1lς του άμβυκο.
ηβεβαiωση 'αiτό 1ψ αρμόδια Διc1,O>,νση Aγρo<ιΙCΉς Οu<ονομίας "α,
, KτηνώτριΙCΉς, της ηερ,φCΡCω.Kής Ενότητάς.ωαννίνων, για την ,διότητα
του παραγωγού, την θέση ""ι τηνέ""αση της, "μπέλου, καθώς ΚΙΙΙ την
ποσότητ" των'1Σρι!ίτωνυλών(σταφυλui,ν) 1ΣΟΙ)παρήχθησαν. '

• Την ,ίδια δω.διί<άι>ία 'μπορεί' να α"ολουθήσει' κα' ο "άθε δι,,"'ούΧος
'παραγ",γός 'μη, "άτοχος'άμμυκα με την υΠΟJ(Pέωση στην πιφίπrωση α1lτ/ να
ΠΡOσΙCOμίσειστO TcλoJνcω φωτ/φ •• της αδειας κατοχής του άμβ""α"αΟώς
,επίσης,KαιCΞ.oυσιoδότη<ίη με γν1ICΙΙOτης,nιογραφ,\ς τΟύ αμβ»"ούχο" 1'0. την

παραχώρηση του άμβ"κα.

, E,,13tλέoν ,έ"ισημσ.ίνcτι~ι ότι στις περιπτώσr.ις έκδοσης ομαδι"ό)" αδειών
α1ΣΟοταξης ,ηΔ:rιλoJση: ΕιδΙΚ01' Φόρο" Kατανάλι~σης (ΔΕΦΚ) θα υποβάλί.εται'
ηλε~"tρ:ονU(α απΟ τον Ka'tOΧO "(ου άιίβ~Kα .

,'..' ' ΩράριολειΤΜ)Ρχίας,
, ~ι αδειc.ςΟαεκδίδο;mικαΟ>lμερινά από τις 8:30 έως τις 14:00.

το" μήν'::~Tε"ιες E~'ΓμδαίδινOύμε~1 σiις 31/10 11Η ΙΙαι 30/11/18, τελευταίες ημέρες
, ,εκ ονται εως τις 10 το πρωί, λi>ν σ.λλα .

μας με την Τράπεζ" της Ελλόδος. ' ' ..ιω,σuν γης το" Ταμείο"
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ΣυvτελέστήςΛπόδoσης Σταφυλιών
Ο <.ΤΟvtf.λεστήςαπόδοσης για τονυπολοΥισμό στεμφύλων από τα αμπελοκτήματα,

για το δίμηνο απόσταξης από 15-10.2018 έως 15-12-2018, KαθOρίζcταισε 35.10 επί της
παpαγόμΙWΗςποσότ/τας σταφυλιών.

Σφράγιση ~ΑποσφράΥιση Αμβύκων

. Σύμφώm με την άνωτέρω (Η ')ciχετική «Οι άμlJυ1α/ςκιίτω των 130 λΙψων είναι
διαρκώς'σιΡΡαγισμ>'ΎΟΙKαι.αΠOσφραγίζovταιαπό την αρμόδια αρχή μόνο για το χρονικό
διάστημα για το οποίο "χει ειeδoθείη άδεια απόσταξη9).

hitst&,j. από τις κείιιενες διaτ!iξεις, η διαδικασία απσ"!!!p"άηgηςκαι σφρrιγΙffiις
των.αμβΌκων, πριν και "r.ΤΝ"ΤI)Vκάθε άδεια απόσταξης, είναι ιm1ν πράξη ανέφnςι:η.
έιδικά στις περ,πτ{ίl"εις~πο,\> ο άμ13ικας λF.ΙΤllllρyεί(>J)νεχιος εντός του διl!1bιoυ
απόσταξη£. δΙΡ.οκρινίζουμCότι ,οι άμβυκες που λειτουP.:f.ούνσυνε'lό')ς ή για μεγάλα
lρηνΙKάδΙαστήjιατα .εντός ΤΟl1ΠΡI1Βλεπόμενου. 'διμηνΜ) απόσταξης θα
απόσφραγΙΙ:ονται K,n θα σψραγίL;oνται μια φορά ΠΡΙ" την.ΙΎαρξη και ιιgίι 1:1]λήsη
της ,ΙπoσταΚτιια'ιc περιόδ,ί1l. . ..

Υπεύθυνος γιατ/ μη λειτουιΥ'ίίαΤόυ.άμΒυκα κατά τα διαστι'Jματα πΩ]) τελεί
ασφράγιστος εντός του δtιιήνoυ απόmαξης,και για τα οποία δεν έχει ίΙδεια λειτουργίας,
όπως αυτά πΡοκύπτουν και απ6το θεωρη~νo βιβλίο Π(n)"Π();νρεούταινα τ/ρεί , είναι ο
ιiμΒυκοΌΧος,11οπρίοςσε IlVfoξ,ίρoFnm;υπεύθυν', δήλωση του .Ν.1599/86, θα δηλώνει
"πιi"θ{,νως {,τι,.τελι:ί εις yνώσiι το", .ότι παράνομη λεΙΤΟ\'ΡΥίιι"1'011 άμβυκα. κατά το
χρόνο, δηλαδή πούδΙΎ ύπάρx~ι. αντίστοιχη άδεια απόστάξ'lς, ηιιωρείταια"στ/ρά
.σί>μφroνιιJ!ετα άρθρα 11, η, και .1.3.τ,)], ν:2969/01, 11ΤΟΙ cπιφ"λασσόιu.Ύroν των πι:ρί
. λαθμεllπορίαςδιατ(ιξcων τοη .'Ι'ελωνέιιικού'κωδικα.τιμ(ορείτιιι με ποινή φυλάκισης.
τουλάχιστον tptriJV.(3) .μηνών, ~-πuiύρει κατάσΖεσητο" ,ίμβυκα και των λαθραίως
. παραxθέvτων πρoϊίJvτων καί πρόσημο 3;(lOO€, . .

Η σιΡράΥισιl:θα γίνcταί ιιποχρεωτικά την επομένη της τελευταίας άδειας
. απόσταξ1lς.

Επίσης σαςΥνωρίζουμε ότι

• σύμίpίiιναμε'τo.άρθρoH .παρ •. Ι εδ.. 6 τιμωροιΊνται ιιε
πρόστιμι)500€« ••••~όπoιoι δεν ζητούν αμέσως μετά τη
λήξη των εργασιών'τους τη σφράγιση των μηιανη μάτωνμε
τα οποία εμΥάστ/κανάπόττιν Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή».

• σύμφωνα μετοάρθΡο 12εδ. στ Επιφυλασσομένων των περί
λαθρεμπόρίαςδ'ιάτάξεα/ν τού .Εθνικοi) Τελωνειακού
ΚώδικατιμωΡn1JVΤαι .με ποινή φυλάκισης τριών μηνών
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I1ΡΟΣΟΧΗ:
ΥΠοΧΡΕΩΣΗ "ΕΚΔΟΣΗΣΛΟIl.ΣΤΙΚΩΝΣΤΩIΧΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΤHPJ:lΣ,RΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΛΡΧF.lΩΝ

.E~AIPEΣH: από την \JΠοιρέ<σ!l1]'έιcδo "• τιιρψmς λoyιmιKών α ',ι . !I1]sλοΥιστικroνστοιχειων J(at
. ., . ριε (~ν .εΙαιρουντσι' δ .φυ<fι",α πρόσωπα τα ' . ' . τα ΙKαu>ιlχα'<ta(!IlyroyfJs

ώ .' .O1tοιαπσ.ιιαγουν το ,.- •. ,αν τατο',όρω.των .120 ιλώ' π"οιον αl)ΤΟ, uέxιι
ι
το

'. πρόσι"Πο, αποκλειστικά κ ν ανι~αΠOσταKΤΙιffiπφΙοδο και ανά
•... για καταναλωσl1 ,Ι "οικογενειαςΤΟ\)5ή ΤΟ\)5προσκε,Λ. • α ο τα (δια, τα μέλη της

'[ιιπο! ία Σε' ,,,,,,ηUΕΝOυςτους .α •. ~) ς. .,περιπτωmιδιαKί . \'. ΠαΥορευοψ:νηςΤ!!5
προσωπα αυτα .ή για' 1.0 'ησιlς το" ως ανω προϊόντος απότσ
. • . Υσριασιώ το .α;ΟΤΙΥραφο,!!!ςιιδείαςαπόσται:π υ7, alttO συνοδεύεται από
εισπραξηςφΟΡΟλι!Υι.Κώνεπιf\αρi)νσCω~.αθώςΚΙΖΙ του αποδεικτικο,'

,ΠΑΡΆΒΑΣΗ των' ως' .διο.ικητίκό πρόό-ή .50 ανω\lποχρεώσεων σ11νεπάγ'" μο. • Ο € κα 150 εται
αρθρο 11πιΙρ, 1 εδ, ζ " .' 2 ι Ο . κατά περίπτωση, " .' παρ.εδ. ιβ του Ν.2969/0Ι. '

4



r 05-QCT-2007 00, : 45 From: TELONIO IORNNINON

i ~
!

2651094165 Το: 2651062794

Πάρακαλούμε Υωτιι;δΙκές σας ενέP1ειtς ";ς προς την εν"μέ,)ο,ση των

μικρών αΠΟG'tαΥ'UJ.'tοποιών(δίήμερι.)ν).. 'Είμαστε στηδιάθέσήσαςΥΙίι κ.άθε διι)ιιιφίνιση ή πφαιτ.:ρω πληροφορίες.

Ι

Η ΛΝΑΙίΛΒΡΩl'ΡΙΑ ΠΡΟ ΣτΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α110ΔΕΚΤΩΝ ..

ΤΟΥ

¥ΤΕΛΩΝΕιον

1 ΔHJνΙOΣ IΩΑΝΝΊΤΩΝ 265J 075739

2 .. -//- ΙΑΓΟΡΙΟΥ. 2653360323

3 -//- Ζ1ΤΣΛΣ 26510.62794

4 . -Ι/ο ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2655 Q24000

5 . -//- ΒΟΡ .. 2659 Ο6J421

- ΤΖοΥΜΕΡΚΩΝ

6 .//. ΠΩΓΩNJOY 2653360103

7. .//. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 2656041373

8 .//. .ΔΩΔΩ1'α/Σ .26543 60120

Β. TO.ffiΚA ΜΕΣΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝίΝΩΝ. .
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