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Αθήνα, 14 Νοεμβρίου  2018 
Αρ. Πρωτ.  : 16 

Προς: 1. Υφυπουργό Οικονομικών κα Αικατερίνη Παπανάτσιου  

Καραγεώργη Σερβίας 10. 101 80 Αθήνα  

2. Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή  

Καραγεώργη Σερβίας 10. 101 80 Αθήνα  

Κοιν/ση:   1. Γενική Δ/ντρια  Τελωνείων & ΕΦΚ , κ. Ειρήνη Γιαλούρη  

Καραγεώργη Σερβίας 10. 101 80 Αθήνα  

2. Γ.Χ.Κ/ ∆ιεύθυνση αλκοόλης και τροφίμων υπόψη κ. Στ.Σάμιου 

Αν. Τσόχα 16 11521 Αθήνα   

3.  Δ/νση Ε.Φ.Κ. & ΦΠΑ , υπόψη κας Α. Κανελλοπούλου  

 Λ. Κηφισίας 124 , 115 26 Αθήνα  

 

Θέμα : Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών αλκοόλης αλκοολούχων - 

Προβλήματα - Προτάσεις βελτίωσης 

 

Κύριοι, 

Με την εν λόγω επιστολή μας, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και 

Αλκοολούχων  Ποτών (Σ.Ε.Α.ΟΠ.) θα  ήθελε να έχει μια άμεση  συνάντηση μαζί σας , 

προκειμένου , να σας ενημερώσουμε για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο της ελληνικής 

παραγωγής αλκοολούχων ποτών και  έχουν σχέση με τις πρόσφατες αλλαγές της εθνικής 

νομοθεσίας ίδρυσης, λειτουργίας  και ελέγχου των φορολογικών αποθηκών αλκοόλης 

αλκοολούχων.   

Τα  θέματα αυτά , άπτονται των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών & της ΑΑΔΕ και 

απαιτείται η συνδρομή σας αλλά και των υπηρεσιών σας ώστε να δοθούν λύσεις . 

Επιγραμματικά  τα θέματα στα οποία θα  αναφερθούμε είναι : 
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1.   Υποχρέωση ενημέρωσης βιβλίου Αποθήκης  ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ! 

2.   Εγγυήσεις διακίνησης 

3.   Δελτίο Παραγωγής και Αιτήσεις Μεταβολής 

4.   Είσοδος - έξοδος προϊόντων ΕΦΚ από την φορολογική αποθήκη. 

5.   Ογκομετρήσεις δεξαμενών αλκοόλης,  αλκοολούχων   

Δεδομένου  ότι ήδη  οι επιχειρήσεις του κλάδου αλκοολούχων ποτών λειτουργούν σε ένα αντίξοο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από ρυθμιστική αβεβαιότητα, υψηλό 

κόστος χρηματοδότησης, σημαντικούς πιστωτικούς περιορισμούς, υψηλούς φορολογικούς 

συντελεστές, αλλά και από χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες  , επισημαίνουμε ότι  το ζητούμενο 

είναι η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας  η οποία θα διασφαλίζει μεν την αποτελεσματικότητα του 

ελεγκτικού έργου  ταυτόχρονα όμως θα προστατεύει  τον υγιή ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις 

χωρίς  πρόσθετες  επιβαρύνσεις και δυσλειτουργικές γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Κύριοι, 

Ο Σύνδεσμός μας μέσω των παρατηρήσεων των μελών του έχει εντοπίσει κάποια σημαντικά 

προβλήματα τα οποία και σας παραθέτουμε αναλυτικά κατωτέρω με προτάσεις για επίλυσή τους 

και στα οποία πρέπει  να δοθούν άμεσα  λύσεις από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες καθώς τα κόστη 

για τις επιχειρήσεις είναι πολλά και τρέχουν. 

Σε αναμονή για τον καθορισμό της συνάντησης μας, επισημαίνουμε πως βρισκόμαστε στη διάθεσή 

σας και προσβλέπουμε σε μία γόνιμη συνεργασία με στόχευση στο ξεκλείδωμα της αναπτυξιακής 

προοπτικής του πολλά υποσχόμενου παραγωγικού κλάδου μας και στην ποιοτική αναβάθμιση του 

με πυξίδα την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. 

Πάντα στη διάθεσή σας, για  γόνιμη συνεργασία . 

Με εκτίμηση, 

Για το 

Σύνδεσμο Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων  

&Αλκοολούχων  Ποτών 

 

 

Νίκος Καλογιάννης     Χάρης  Μαυράκης 

Πρόεδρος      Γεν. Γραμματέας 

 

Συνημμένο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ (9 σελίδες) 
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