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I{ΠΡΟΣ: ΩςΠίνακαςΔιανομής

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων αποθεμάτων αμπελοοινικών προϊόντων»

Σε εΦαρμογή του άρθρου 11 του Καν(ΕΚ)436/2009, όλα τα Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή

ομάδες Φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν στην κατοχή τους στις 31 lουλίου 2017,

γλεύκος σταΦυλιών,' συμπυΚIΙ(jJμέlιο' γλεύκος σταΦυλιών,_JX)/.ακαθdρΗΨέvο (δϊ6ρ'θωμέiίO)... . - - .. ... " _-~_._~ .

συμπυκνωμένο γλεύκος σταΦυλιών, καθώς και οίνο, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία

μας, συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο «Δήλωση Αποθεμάτων Οίνων και Γλευκών». Από την

υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι ιδιώτες καταναλωτές, οι έμποροι λιανικής πώλησης καθώς

και όσοι οινοποιούν ποσότητα οίνου μικρότερη από 1000 λίτρα η οποία όμως προορίζεται για

ιδιοκατανάλωση και δε διατίθεται στο εμπόριο. Για το σκοπό αυτό, σας στέλνουμε συνημμένο το

ειδικό έντυπο το οποίο παρακαλούμε να συμπληρώσετε ως έχει, χωρίς παραλλαγές.

Στο τέλος του εντύπου και στη θέση «ο ΔΗΛΩΝ», θα τίθεται η υπογραΦή και η επίσημη

σΦραγίδα της επιχείρησης, Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί

το αργότερο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017.

Για διευκόλυνση της συμπλήρωσης του εντύπου και αποΦυγή τυχόν λαθών σας διευ~pίνίζoυμε,

ότι:

- Στην ενότητα "Αποθέματα παραγωγής" περιλαμβάνονται όλα τα προΙόντα που έχουν παραχθεί,
από τον δηλούντα.

- Στην ενότητα "Εμπορικά αποθέματα" περιλαμβάνονται όσα προϊόντα έχουν παραχθεί από ._
"'.. ~t~

~ <00; ". ύ-
. τρίτους και κατέχονται από τον δηλούντα.

- Όλες οι ποσότητες αναγράΦονται σε εκατόλιτρα (hJ).

mailto:nizamis@serres.pkm.gov.gr


_ Στην κατηγορία «Ποικιλιακοί οίνοι» περιλαμβάνονται οι οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη οι

οποίοι μπορούν να Φέρουν κατά την επισήμανση τους την ένδειξη της ποικιλίας και του έτους

συγκομιδής, σύμΦωνα με την ΚΥΑ5833/155045/12-12-2013.

Η μη υποβολή. των δηλώσεων αποθεμάτων αποτελεί παράπτωμα και μπορεί να επιΦέρει τις

κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4235/2013.

Επίσης, τα Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ομάδες των προσώπων αυτών συμπεριλαμβανομένων

των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία:

-παράγουν ή/και εμφιαλώνουν αμπελοοινικά προ'ίόντα του Καν.(Ε.Ε.}1308/2013 Παράρτημα νΙ!

Μέρος Ι!

-επεξεργάζονται ή/και διαθέτουν στο εμπόριο προ'ίόντα πριν το στάδιο της οινοποίησης

-εμπορεύονται εμφιαλωμένους οίνους εξαιρουμένων των εμπόρων λιανικής, οΦείλουν να

αποστείλουν συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα .. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει

αποστείλει στο παρελθόν τον εν λόγω πίνακα, αλλά τα στοιχεία έχουν αλλάξει, παρακαλούμε για

την επαναποστολή του με .επικαιροποιημένα στοιχεία. ο πίνακας πρέπει να αποσταλεί στην

ηλεκτρονική διεύθυνση a381u284@minagric.gr .

ΑΦΜ ,'-~ ---- _.-; -~. -ΑΦΜ . .. --_.- - '-'0 _ - '~-.- .. ~~.~.._. fιλήρηςΤ αχυδρομική•••• >- - .

Επιχείρησης Υπευθύνου Πλήρης Εμπορική Επωνυμία Διεύθυνση
-

Συν: 1 (Ενα)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣΒ. ΒΑΡΟΥΔΗΣ

Σ
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αΠI\ΙJLΝ ΑΙ ιυΘΕΜΑΤΩΝ ΟIΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΕΥΚΩΝ (Άρθρο 11 Καν( ΕΚ) 436/2009)
Κατέχονται στις 31 lουλίου 2017

Δηλών(1): .

Τόπος κατοχής του ΠΡΟϊόvτος{2J:

ΛΕΥΚΑ
(σε εκατόλιτρα)

ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΩΠΑ
(σε εκατόλιτρα)

-------------------------- --------------------

-------------------------- --------------------

-------------------------- --------------------
-------------------------- --------------------
-------------------------- --------------------

--------------------------- --------------------

--------------------------- --------------------

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(σε εκατόλιτρα)

-------------------~------
--------------------------
--------------------------

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

-~ιa.!~~~l:ε_!1R~~!:~~IJ_ε_v-'l.Ξ~~J:'5:c:ί~.!".Ρ..~~~~?!Lς_r!].Ξ~l_~~_____ _
-~ι~~~~1'-ε-I}..ι:~~!~!:~91'_ε..ν_'l~::~ΥΡ9_Ψ.'!'.1.:!:~~~5!L£i].!:Ξ)_~:________ _
γ) Ποικιλιακοί οίνοι

._------------------------------------------------------------_._----------------------~-._~)_~~9~2ι~P~£_Γ!~_~~~;_____________________________________ _

2. ΕΜΠΟΡΙΚΑΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ προϊΟΝΤΩΝ

()._:ι~!~~~~=_~_ν_~~~!~_~~:~_~~P_~~~~![_
Ι ----:-1'-~I}..ι:~~~!:~91'-~~'l~::~ΥΡ9_Ψ.I~'L:!:~~:'3!L£i]!:!Ξλ_

Ν ----:-2ι~Ρ!~_Γ!e~~~!::~.?Υ..~'!.c~~Υ£'.::'£~ΚΔ!Υ~~~~'l_
Ο στ) άλλοι οlνοl (6)

Ι

α) Οίνοι κοινοτικής προέλευσης

-------------------------------------------------------~-----_._-------------------------.----~3~~~~~!_~Ε_~~~~:~~~~~!L~~~~9:τ!~_~Ε_Ο_~λ_~~~~s_(~~_~ι~~___ _
----.-3!~~~~~-~Ρ-c:~~!:~~~:~!Lc:~~~~Ρ~~Ω~~~~~5Ώ_(~~1~~______ _

• Ποικιλιακοί οίνοι

--------------------------- --------------------
-------------------------- --------------------
-------------------------- --------------------

-------------------

-------------------------- --------------------
-----------------~-------- --------------------

--------------------------- --------------------

• οίνοι με ονομασία κατά παράδοση:_._---------------------~~---------------------------------~~-~---~~~~--------~~-~-~~~---------~~::~~l:~~~~~~~~Υ![~~~Υe~~~!L.!Ξ_~~~~~_~Γ!~!Ξ)___________ _
.-------:~~e~ς_!!J:~~~i:~~}J_~ν_Ί!"!~ΥΡ~_~I~!L~~~:I)!L_____________ _---~-~~~~lι~P~~~~_r:!~~!:2~ . _

• άλλοι οίνοι (6)

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

._------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------~-- --------------------._~l_~f~~~!E~:~~_~~J:~~ _
γ} Άλλοι οίνοι (6)

_.:_~~Ο..Ρ..~~~':_~~~~ι:~';JJ:~~~.ΥΛε_ύ_~~2_~c:<£~~~~~_
- άλλα γλεύκη m

--------------------------
--------------------------

----~--------------------- --------------------
---------------~----------- --------------------

2. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

_.:_~~~~~J:~~_~~~~~~~J:~~~.Υ_λ_ε_ύ_~':~_~_~!~~~~~ _

- άλλα γλεύκη (7)

._------------------------- --------------------
--------------------------- --------------------

(1) Εμπορική επωνυμΙα οινοποιητικής επιχείρισης
(2) Οlνοποιειο ή άλλος αποθηκευτικός χώρος
(3) Συμπεριλαμβάνονται οι οινοι ποιότητας ΟΠΑΠ και ΟΠΕ
(4) Συμπεριλαμβάνονται οι Τοπικοί ΟίνοΙ.
(5) Συμπεριλαμβάνονται οι οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη.
(6) Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι οίνοι που δεν έχουν δηλωθεί στις προηγούμενες σειρές.
(7) ΣυμπερlλαμβάνovτOl: το γλεύκος σταφυλιών, το γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση και το γλεύκος από λιαστά

σταφύλια που έχει υποστεί μερικη ζύμωση

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ: .
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: .
γΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΜΒΗΣ:

.... 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔJNTHΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΛΩΝ

................................................

γΠΟΓΡΑΦΗ Ι ΣΦΡΑΠΔΑ γΠΟΓΡΑΦΗ Ι ΣΦΡΑΠΔΑ
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