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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. 30/003/000/1798 (1)
Απόσταξη αχλαδιών από τους μικρούς αποσταγματο−

ποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Δένδρων Τυρνάβου του 
νομού Λάρισας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις της ενότητας Ε του άρθρου 7 του 

Ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προ−
ϊόντα» και ιδίως εκείνες της παραγράφου Ε2 του εν 
λόγω άρθρου.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του 
Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Την Δ6Α 1196756ΕΞ2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ−ΙΘΥ) απόφαση 
«Συμπλήρωση της αρ. Δ6Α 1015213/28−1−2013 (Β΄ 130 και 
372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με αριθ. 1 της 
20−01−2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ).

6. Το υπ’ αριθ. 30/052/000/325/01−04−2016 της Χημι−
κής Υπηρεσίας Λάρισας, με το οποίο διαβιβάζεται η 
από 01−02−2016 αίτηση παραγωγού αχλαδιών, για την 
έκδοση άδειας για την απόσταξη των αχλαδιών της 
παραγωγής του.

7. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των παραγωγών αχλαδιών του Δ.Δ. Δένδρων 
Τυρνάβου του νομού Λάρισας και το γεγονός ότι τα 
προς απόσταξη αχλάδια είναι κατάλληλα για τον σκοπό 
αυτό, σύμφωνα με το υπό στοιχείο (6) του, σκεπτικού 
έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, ως και ότι 
κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγο−
νται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

8. Την από 25−04−2016 σχετική εισήγηση της Δ/νσης 
Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της 
παρούσας απόφασης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη αχλαδιών από τους μι−
κρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δ.Δ. Δέν−
δρων Τυρνάβου του νομού Λάρισας, για την περίοδο 
2015−2016, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του
Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22−11−2001) «Εθνικός Τελωνεια−
κός Κώδικας» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του Ν.3563/2007 
και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών 
σχετικών διατάξεων του Ν.2969/2001 και του Καν. (ΕΚ) 
110/2008.

II. Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. 
και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέ−
τρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των 
συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των 
διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 110/2008. Για τον προσδιορισμό 
της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης 
μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογι−
σμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε 
χιλ/μα προϊόντος με αλκοολικό βαθμό 40% vol και θα 
γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Λάρισας, η Χημική 
Υπηρεσία Λάρισας θα προβεί στον προσδιορισμό του 
ενεχόμενου στα προς απόσταξη αχλάδια σακχάρου 
(εκφραζόμενου ως ιμβερτοσακχάρου).

17717



17718 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Ως συντελεστής αποδόσεως σε αιθυλική αλκοόλη θα 
ληφθεί η τιμή των 58,55 λίτρων ανύδρου αλκοόλης ανά 
εκατό (100) χιλιόγραμμα ενεχομένου, στα προς απόστα−
ξη αχλάδια, ιμβερτοσακχάρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα 9 Μαΐου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

F
    Αριθμ. ΠΟΛ. 1057 (2)
Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχεί−

ων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, 
προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μί−
σθωσης έργου. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 

Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 30 

του Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν.
3. Την ΠΥΣ 1/20.1.2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 21 (παρ. 3), 12 και 15 (παρ. 
1) του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 
Ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.), όπως ισχύουν.

6. Τη διευκόλυνση φυσικών προσώπων για την άσκηση 
δραστηριότητας, τα οποία δεν ασκούν άλλη επιχειρη−
ματική δραστηριότητα και συμβάλλονται αποκλειστικά 
με το Δημόσιο ή με ΝΠΔΔ, με σύμβαση μίσθωσης έργου 
και η αμοιβή που λαμβάνουν δεν υπάγεται στο Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας.

7. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Απαλλάσσονται, από το φορολογικό έτος 2016 και 
μετά, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης 
στοιχείων, τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, βάσει σύμβα−
σης μίσθωσης έργου, παρέχουν υπηρεσίες προς το Δη−
μόσιο ή τα ΝΠΔΔ, εφόσον η αμοιβή που λαμβάνουν, δεν 
υπάγεται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με 
τη παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 
Α΄) και δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαΐου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

F
    Αριθμ. ΔΕΛ Β 1071493 ΕΞ 2016 (3)

Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 

3 του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211 ), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του 

Ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).

3. Τις διατάξεις του Π.δ.284/1988 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.δ.280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203), με τις 
οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελε−
γκτικών Κέντρων.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 34 
του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄).

6. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαρα−
γράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώ−
του του Ν.4093/2012, όπως ισχύει και την αριθ. Δ6Α 
1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ Β΄ 130/28.1.2013) Απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 478Β΄) 
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορο−
λογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

8. Την αριθ. Πράξη 1 της 20.1.2016 (Φ.Ε.Κ. 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επι−
λογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

9. Το αριθ. πρωτ. 6596/7.3.2016 έγγραφο του Κέντρου 
Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.
ΦΟ.ΜΕ.Π.).

10. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την αριθ. ΔΕΛ Β 1000143 ΕΞ2015/ 
30.12.2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων 
Εσόδων και αντικαθιστούμε την περίπτωση Α της εν 
λόγω Απόφασης ως εξής: «Αναθέτουμε στον Προϊστά−
μενο του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου 
Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) τη διενέργεια μερικού επιτόπιου 
φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων 
των κατωτέρω υποθέσεων:

− ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ. 099651701)
− ΑΛΙΚΗ ΠΑΥΛΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ. 099651713)
− ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ O.E. (Α.Φ.Μ. 800500358)
− ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E. (Α.Φ.Μ. 997893214)
− ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. (Α.Φ.Μ. 800449690)
− Π. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ. 099652421 )
− ΕΥΡΟΠΑΚ − Π. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ. 099650845)
−  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡ−

ΓΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΟΥΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Α.Φ.Μ. 099651590)

  και τη διενέργεια μερικού φορολογικού ελέγχου 
γραφείου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων για την 
υπόθεση

− ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Α.Φ.Μ. 
034526398).

Β. Κατά τα λοιπά η αριθ. ΔΕΛ Β 1000143 ΕΞ2015/30.12.2014 
Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. 
«Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου», εξακο−
λουθεί να ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα 6 Μαΐου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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(4)
    Επιβολή Πολλαπλών Τελών στον DAJLAN ADELINA 

του ISMAIL 

 Με την αριθ. 316/15/04−05−2016 Καταλογιστική Πρά−
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελω−
νείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκ−
δόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. Β΄ του
Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα 
με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/1026−Α/24.07.2015 δικογρα−
φία του Τ.Α. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς τον   
Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε 
στο τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βι−
βλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 
316/15, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 1.506,93 € 

πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον DAJLAN ADELINA 
του ISMAIL και της ΑΤΜΑΝ, γεν. στις 07/11/1977 στην 
Αλβανία, αγνώστου διαμονής, με υπ’ αριθμ. διαβατηρίου 
ΒΒ−7845013/08.02.2010/Αρχών Αλβανίας για τελωνειακή 
παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας εκατόν 
τριάντα τέσσερα (134) πακέτων τσιγάρων και τριών (3) 
συσκευασιών καπνού, η οποία παράβαση προβλέπεται 
από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν.2960/2001, «Περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το 
άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα. 

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02015193005160004*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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