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Θέμα:  «Κοινοποίηση της υπό στοιχεία  Α.1263/23-12-2021 κοινής  απόφασης
Υφυπουργού  Οικονομικών  και  Διοικητή  ΑΑΔΕ  με  θέμα  «Τήρηση  Ηλεκτρονικού
Μητρώου  Επιτηδευματιών  Αλκοολούχων  Ποτών  και  εφαρμογή  Ηλεκτρονικού
Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β΄6317)».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα Εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής
απόφασης  Υφυπουργού  Οικονομικών  και  Διοικητή  ΑΑΔΕ  με  θέμα  «Τήρηση  Ηλεκτρονικού
Μητρώου  Επιτηδευματιών  Αλκοολούχων  Ποτών  και  εφαρμογή  Ηλεκτρονικού  Συστήματος
Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» ( Β΄6317).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιείται η υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινή απόφαση
Υφυπουργού  Οικονομικών  και  Διοικητή  ΑΑΔΕ  (Β΄6317)  με  την  οποία  καθορίζονται  οι
λεπτομέρειες για την λειτουργία των ηλεκτρονικών εφαρμογών οι οποίες καθιερώθηκαν με τις
διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν.4758/2020 (Α΄242),  με τις οποίες στο ν.2960/2001
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(Α΄265)  προστέθηκαν τα άρθρα 93Α και  93Β αντίστοιχα και  παρέχονται  σχετικές οδηγίες
εφαρμογής της.

Ειδικότερα  με τις  ρυθμίσεις  της  κοινοποιούμενης  απόφασης καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες
εφαρμογής των κάτωθι ηλεκτρονικών εφαρμογών :
 α)  του ηλεκτρονικού μητρώου επιτηδευματιών στο οποίο καταχωρίζονται  και  τηρούνται  τα
στοιχεία  που αφορούν τα φυσικά και  νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται  στον
τομέα παραγωγής,  μεταποίησης  και  διάθεσης  των  αλκοολούχων  ποτών όπως τα  προϊόντα
αυτά ορίζονται στην περ. α στο  άρθρο 79 του ν.2960/01 ήτοι αλκοολούχα ποτά τα οποία
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου και
 β) του ηλεκτρονικού συστήματος για την παρακολούθηση (ταυτοποίηση) των ετοίμων προς
κατανάλωση  αλκοολούχων  ποτών  όπως  αυτά  ορίζονται  στην  περ.  α  στο  άρθρο  79  του
ν.2960/01 ήτοι αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου
νόμου στο οποίο τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα στον τομέα παραγωγής,
μεταποίησης  και  διάθεσης  των  αλκοολούχων  ποτών  οφείλουν  να  καταχωρίζουν  στοιχεία
αναφορικά με την παραγωγή, την μεταποίηση και τη διάθεση προϊόντων αυτών.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εν  λόγω ρύθμιση  αφορά τους  επιτηδευματίες  οι  οποίοι  δραστηριοποιούνται  στον  τομέα
παραγωγής,  μεταποίησης  και  διάθεσης  των  ετοίμων  προς  κατανάλωση  αλκοολούχων
προϊόντων όπως τα προϊόντα αυτά ορίζονται στην περ. α στο  άρθρο 79 του ν.2960/01 ήτοι
αλκοολούχα ποτά τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 του ιδίου νόμου.

Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές και χημικές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες  διατάξεις.

Σκοπός  της  παρούσας  εγκυκλίου  είναι  η  ενημέρωση  των  επιτηδευματιών  οι  οποίοι
δραστηριοποιούνται  στον  τομέα παραγωγής,  μεταποίησης  και  διάθεσης  των  ετοίμων  προς
κατανάλωση  αλκοολούχων  ποτών  όπως  αυτά  ορίζονται  στην  περ.  α  στο  άρθρο  79 του
ν.2960/01, δηλ των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών τα οποία εμπίπτουν στις
διατάξεις άρθρου 80 του ιδίου νόμου,  σχετικά με την υποχρέωση :
α) εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 93 Α του ν.2960/01 (Α΄265)  και 
β) καταχώρισης στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, παραλαβή και  διάθεση αλκοολούχων
προϊόντων  που  ανήκουν  στην  ως  άνω  κατηγορία  με  βάση  την  ένδειξη  παρτίδας  στο
Ηλεκτρονικό σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων ποτών όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 93Β
του ιδίου ως άνω άρθρου.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1., Υποχρέωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών έχουν
οι επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε από τις κάτωθι δραστηριότητες που αφορούν
σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά:
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- παράγουν, ή 
- εισάγουν, ή
- παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ, ή 
 -διαθέτουν τα προϊόντα μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας και  ταυτόχρονα
διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (κύριας ή και δευτερεύουσας)  που εμπίπτουν
στον κλάδο χονδρικού εμπορίου (ΚΑΔ 46).
2.  Τα ως άνω πρόσωπα, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα
για την παρακολούθηση (ταυτοποίηση) των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών,
σχετικά με την παραγωγή, παραλαβή και διάθεση μόνο ως προς τα έτοιμα προς κατανάλωσης
αλκοολούχα ποτά που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. α) του άρθρου 79 του ν.2960/2001
όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 80 αυτού  και όχι στις λοιπές κατηγορίες αλκοολούχων
ποτών των παρ. β) γ) δ) και ε) του ιδίου άρθρου (δηλαδή, εξαιρούνται από την υποχρέωση
καταχώρησης  στοιχεία,  η  μπύρα,  τα  ενδιάμεσα  προϊόντα,  το  κρασί  και  τα  ποτά
παρασκευαζόμενα με ζύμωση). 
Τέλος, επισημαίνεται ότι  η έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης  θα καθοριστεί με
νεότερη κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ με την έναρξη
της  παραγωγικής  λειτουργίας  του  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Επιτηδευματιών  Αλκοολούχων
Ποτών  και  του  Ηλεκτρονικού  Συστήματος  Ταυτοποίησης  Αλκοολούχων  Ποτών  και  θα
ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες αναφορικά με την τη χρήση των εν λόγω εφαρμογών από τους
εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες.
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Τελωνεία Α΄, Β΄ & Γ΄ Τάξης
2. Γενικό Χημείο του Κράτους 
     Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων 
     (για άμεση κοινοποίηση της παρούσας στις χημικές υπηρεσίες)
3. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
     Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ)
      Τμήμα Ε΄- Ανάπτυξης Διαδικτυακών Ιστοτόπων και Διαχείρισης 
        (για ενημέρωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και ανάρτηση στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.) 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών 
3. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε. 
4. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) Α.Α.Δ.Ε. - Τμήμα Β΄ 
5. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων & Επικοινωνίας Α.Α.Δ.Ε. 
6. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου Α.Α.Δ.Ε
7. Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε. 
8. Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας 
9. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Α.Α.Δ.Ε. 
    α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
    β) Διεύθυνση Οργάνωσης 
10. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) Αττικής, Θεσσαλονίκης
11. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, ΤΚ 105 63 –Αθήνα 
        e-mail: oee@oe-e.gr
12. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος Ακαδημίας 6, TK 106 71 - Αθήνα 
       e-mail: keeuhcci@uhc.gr
13. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7, ΤΚ 106 71-Αθήνα 
        e-mail: info@acc.gr 
14. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 18, 
       ΤΚ 106 71 – Αθήνα 
       e-mail: info  @  acsmi  .  gr   
15. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
       (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)    (Σ.Ε.Β.) 
        Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα e-mail: info@sev.org.gr           
16. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας Καραΐσκου 82, 
       ΤΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
         e-mail: oete@oete.gr 
17. Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών Τσαμαδού 38, ΤΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
18. Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΣΕΑΟΠ) 
       Χαλκοκονδύλη 34, ΤΚ 163 46 – Ηλιούπολη 
       (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
       e-mail: info@seaop.gr , seaop@hol.gr  
19. Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) Κρώμνης 47, ΤΚ 164 52 - Αργυρούπολη 
       Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) e-mail : sp@downtown.com.gr 
20. «Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Α.Ε» e-mail: enpoka1@otenet.gr 
21. Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος (ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.) 
       Νίκης 50Α, 105 58 Αθήνα 
       e-mail: enapape@gmail.com  
22. «Β.Γ. Σπηλιόπουλος» 
       Ακτή Δυμαίων 87-89 Πάτρα
        e-mail: info@spiliopoulos.gr 
23. «ALCOVIN» 
       Νερατζιώτισσης 21 
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       ΤΚ 15124 Μαρούσι 
        e-mail: info  @  alcovin  .  gr   
24. Ένωση ζυθοποιών Ελλάδος, (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
        e-mail: info@ellinikienosizithopoion.gr 
25. Σύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων ζυθοποιείων Ελλάδος, 
       (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
        e-mail: info  @  smaze  .  gr   
26. Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ)
       e-mail : keosoe  @  otenet  .  gr   

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
2. Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
    α. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
    β. Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α. – Τμήμα Β΄
    γ. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
    δ. Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
    ε Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π)
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