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Τους∆ήµοµςΑγρΜου, ΝΙεααλόγγbυ,
Ναυπφπίσς Αµφιλοχίας Ακτίου Βόωmας
οcίός του ∆ηµοταού ∆ιαµερίσµατος
Βάνrιαας Θέρµου
κα τα ∆ηµοταά ∆Χ Ερίσµαια Φυιεκ;ω
και Πσπαδ~ίπω του ∆ήµου Ξιιροµέµου
Μιση ΓεωρΥίας - Μεοτzλόγη
Γραφεb Γεωµyαής ΑιάππιΣρς
Αγρινί ου

ΘΕΜΑ: Έναρξη αποστακτικής πέριόδου διηµέρων οινοπνευµατοποιών 2019-2020.
Σας στέλνουµε συνηµµένα, αντίγράφο της αριθµ. 5246/11-09-2019 Απόcράσης , της Τελωνειακής
Περιφέρειας Αχαίας για την έναρξη της αποστακτικής περιόδου διηµέρων οινοπνευµατοποιών 2019-2020 µε την
παράκληση να αναρτηθεί σε εµφανές σηµεΓο των Υπηρεσιών σας γιο ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.
Επισηµαίνουµε ότι για την απόσταξη στεµφύλων ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑ=ΗΣ που χορηγείται από
την Υπηρεσί α µας, για την έκδοση της οποίας εί ναι απαραΓτητη η προσκόµιση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ της αρµόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ή του ∆ήµου, για την ιδιότητα του αµπεΛοκτήµονd, τη θέση και την έκταση
του κτήµατός του καθώς και την ποσότητα σταφυλιών και στεµφύλων που παρήχθησάν.
Σας εφιστούµε την προσοχή ότι, Βεβαιώσεις Αµπελοκαλλιεργητών οι οποίες εκδΓδονται από ∆ήµους ή
Κοινότητες Θα γ ίνονται αποδεκτές από την Υπηρεσία µας µόνον κατ' εξαίρεση και στις περιπτώσεις που
είναι πράγµατι αδύνατη η έ κδοση των σχέτικών βεβάιώαεων από τις καθ' ύλην αρµόδιες ∆ιευθύνσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως επί παρρδε(γµάτι στις περιπτώσεις µικρών παραγωγών που καλλιεργούν
κάτω από ένα στρέµµα και ανταλλάσσονται από την υποχρέωση δηλώσεων συγκοµιδής (Καν. Ε.Κ. 436109,
άρθρα 8 § 2)
Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι η ποσότητα στεµφύλων δεν µπορεί νο υπερβαίνει το 35% της ποσότητας των
παραγόµενων σταφυλιών.
Τστdµενος τοµ'(ΤελωνεΓου
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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΟΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΆΚΗ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ -∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ,Ε.Φ.Κ.,ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΟΕΣΤΩΤΩΝ&Α^ΙΩΝ
Τ. ∆νση: Κυρί λλου Αρχιεπ.1
& Ακτή ∆υµαΓων 18
Τ.Κ. 26222 - ΠΑΤΡΑ
Πληροφορί ες: Μ,ΟεοδωροttούΑου
Τηλέφωνο: 2613-622 175
Fαχ:

Πάτρα, 11-09-2Ό19
Αρ. Πρωτ.:5246

ΡΟΣ:
ελωνεί ο Μεσολογγ ίου
ΛΙΜΑΝΙ
Τ.Κ. 302 00- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΡΑΧι26313 63809
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ΘΕΜΑ: «Καθορισµός περιόδου διµήνου απόσταξης για την περιοχή Της χωρικής αρµοδιότητας του Τελωνείου
Μεσολογγίου».
ΑΠΟfiΑΣΗ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑξ
Έχοντdς υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και ειδικότερο το όρθρο 82
/22-11-01).
(ΦΕΚ Α265
Τις διατάξεις τον Ν.2969/01(ΦΕΚ:Α2Β1) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα πρόίόντα» και ειδικότερα το
άρθρο 7 περ.Ε '.
Την υπ 'αρθµ.∆.ΟΡΓ.Α1036960Έ=2017/10-03-2017 Απόφαση του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε. «Οργανισµός
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηυοσΙων Εσόδων(Α.Α.∆.Ε.)» και ειδικότερα των διατάξεων της υπσπερΓπτωσης
(γγ) γιατο Τµήµα Β' - «Τελωνειακών - βασµοπογικών ∆ιαδικασιών, Ε.Φ.Κ., Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών»,
της περ.ΙΙΙ, της παρ.5, τον άρθρου 46.
Την υπ 'αριΘµ.:Φ.516/295/11.09-97 ∆.Υ.Ο.
Το µε αρ.2343/09-09-2019 έγγραφο του ΤελωνεΙου ΜεσολογγΙου, µε το οποί ο ζητείται ο καθορισµός του
του διµήνου απάσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διήµέρων) για την περίοδο 2019.
Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν πρόκαλεΙται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού της ΑΑΑΕ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουµε για την περιφέρεια της χωρικής αρµοδιότητας του Τελωνείου Μεσολογγίου, δήµους Αγρινί ου,
Μεσολογγί ου, Ναυπακτίας, Αµφιλοχίας, Ακτίου Βόνιτσας εκτός ∆ηµοτικού διαµερίσµατος Βόνιτσας, Θέρµου καθώς
και των δηµοτικών διαµερισµάτων Φυτειών και Παπαδάτου του ∆ήµου _ηροµ έρου της χωρικής αρµοδιότητας του
Ν.ΑιιωΛ/νΙας, δί µηνο απόσταξης των µικρών αποσταγµατοποιών Το χρονικ ό διάστήµα από 14-10-Ζ0198 έως
και 13-12-2019.
Η της
ΡΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Κοιν.:
∆/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ- Τµήµα Γ'
Κηφισίας 124-Τ.Κ.115 26 ΑΘΗΝΑ
Υ.Ε.∆.∆.Ε. Πάτρας
Ακτή ∆υµαιων Ιθ-Τ.Κ:26 222 Πάτρα
.Χ.Υ. Μεσολογγίου
ΠαπαδιαµσντσπούΛου 12
Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι

