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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ → γενικό καθεστώς Ε.Φ.Κ. (αντικατέστησε την ΟΔΗΓΙΑ
92/12/ΕΟΚ)
ΟΔΗΓΙΑ 92/83/ΕΟΚ → εναρμόνιση διαρθρώσεων Ε.Φ.Κ. αλκοόλης &
αλκοολούχων ποτών
ΟΔΗΓΙΑ 92/84/ΕΟΚ → προσέγγιση συντελεστών Ε.Φ.Κ. αλκοόλης &
αλκοολούχων ποτών
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 684/09 → ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 3649/92 → Α.Σ.Δ.Ε.
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Ν. 2960/01 → «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (από 1/1/2002
μεταφέρθηκαν οι διατάξεις του Ν. 2127/93)
Ν. 2969/01 → «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα»
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ε.Φ.Κ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ε.Φ.Κ

* ΕΜΜΕΣΟΣ ΕΠΙΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ

* ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Αλκοολούχα, Καπνικά & Ενεργειακά
→ που παράγονται εγχώρια
→ που προέρχονται από άλλα Κ-Μ
→ που εισάγονται στο εσωτερικό της χώρας από τρίτες χώρες

* ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΗ
→ κατά την έξοδο από καθεστώς αναστολής
→ κατά την παραγωγή /κατοχή εκτός καθεστώτος αναστολής
→ κατά την εισαγωγή όταν δεν υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς
αναστολής

* ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ Φ.Π.Α. & ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
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ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

* ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

* ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

* ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή)

* ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ)
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Έλεγχος Φορολογικών Αποθηκών
* Τακτικός έλεγχος τουλάχιστον 1 φορά κατ’ έτος
* Έκτακτοι έλεγχοι
* Συναρμοδιότητα με Γ.Χ.Κ. λόγω φύσης του προϊόντος

* Είδος ελέγχου
 έλεγχος εισροών (παραλαβές, παραγωγή) – εκροών

(αποστολές, εξαγωγές, αναλώσεις κ.λπ.)
 συσχετισμός βιβλίων Σ.Δ.Ε.(e-ΔΕ) /αποθήκης επιτηδευματία με τα e-
ΔΕ, Δ.Ε.Φ.Κ. ,κλ.π. που έχουν υποβληθεί στο τελωνείο

 καταμέτρηση αποθεμάτων (απογραφή) καθολικά ή δειγματοληπτικά
 καταχώρηση αποτελεσμάτων στο ICISnet (λογιστική παρακολούθηση

φορολογικών αποθηκών στο ICISnet)

(Ε.Δ.Υ.Ο. Φ.988/609/03 - οδηγίες /υπόδειγμα έκθεσης
ελέγχου/αποτελέσματα/πρωτόκολλο καταμέτρησης)
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

* Διακίνηση σε καθεστώς αναστολής με e-ΔΕ (Καν. 684/09) μέσω
EMCS (αριθμ. 1152/2003/EK Απόφαση Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου)

→ Από φορολογική αποθήκη σε φορολογική αποθήκη (εντός Ελλάδος και προς
άλλα Κ-Μ)

→ Από φορολογική αποθήκη σε εγγεγραμμένο/περιστασιακά εγγεγραμμένο
παραλήπτη σε άλλο Κ-Μ
→ Από φορολογική αποθήκη για εξαγωγή σε Τρίτη Χώρα
→ Εισαγωγή από Τρίτη Χώρα και είσοδο σε φορολογική αποθήκη

* Διακίνηση φορολογημένων προϊόντων με Α.Σ.Δ.Ε. (άρθρο 57
ν.2960/01, Α.Υ.Ο. Τ.8612/93)

* Διακίνηση προϊόντων από ιδιώτες (άρθρο 59 ν.2960/01)

* Διακίνηση σε καθεστώς αναστολής με e-ΔΕ (Καν. 684/09) μέσω
EMCS (αριθμ. 1152/2003/EK Απόφαση Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου)

→ Από φορολογική αποθήκη σε φορολογική αποθήκη (εντός Ελλάδος και προς
άλλα Κ-Μ)

→ Από φορολογική αποθήκη σε εγγεγραμμένο/περιστασιακά εγγεγραμμένο
παραλήπτη σε άλλο Κ-Μ
→ Από φορολογική αποθήκη για εξαγωγή σε Τρίτη Χώρα
→ Εισαγωγή από Τρίτη Χώρα και είσοδο σε φορολογική αποθήκη

* Διακίνηση φορολογημένων προϊόντων με Α.Σ.Δ.Ε. (άρθρο 57
ν.2960/01, Α.Υ.Ο. Τ.8612/93)

* Διακίνηση προϊόντων από ιδιώτες (άρθρο 59 ν.2960/01)

* Διακίνηση σε καθεστώς αναστολής με e-ΔΕ (Καν. 684/09) μέσω
EMCS (αριθμ. 1152/2003/EK Απόφαση Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου)

→ Από φορολογική αποθήκη σε φορολογική αποθήκη (εντός Ελλάδος και προς
άλλα Κ-Μ)

→ Από φορολογική αποθήκη σε εγγεγραμμένο/περιστασιακά εγγεγραμμένο
παραλήπτη σε άλλο Κ-Μ
→ Από φορολογική αποθήκη για εξαγωγή σε Τρίτη Χώρα
→ Εισαγωγή από Τρίτη Χώρα και είσοδο σε φορολογική αποθήκη

* Διακίνηση φορολογημένων προϊόντων με Α.Σ.Δ.Ε. (άρθρο 57
ν.2960/01, Α.Υ.Ο. Τ.8612/93)

* Διακίνηση προϊόντων από ιδιώτες (άρθρο 59 ν.2960/01)

* Διακίνηση σε καθεστώς αναστολής με e-ΔΕ (Καν. 684/09) μέσω
EMCS (αριθμ. 1152/2003/EK Απόφαση Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου)

→ Από φορολογική αποθήκη σε φορολογική αποθήκη (εντός Ελλάδος και προς
άλλα Κ-Μ)

→ Από φορολογική αποθήκη σε εγγεγραμμένο/περιστασιακά εγγεγραμμένο
παραλήπτη σε άλλο Κ-Μ
→ Από φορολογική αποθήκη για εξαγωγή σε Τρίτη Χώρα
→ Εισαγωγή από Τρίτη Χώρα και είσοδο σε φορολογική αποθήκη

* Διακίνηση φορολογημένων προϊόντων με Α.Σ.Δ.Ε. (άρθρο 57
ν.2960/01, Α.Υ.Ο. Τ.8612/93)

* Διακίνηση προϊόντων από ιδιώτες (άρθρο 59 ν.2960/01)



ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ e- ΔΕ ΣΕ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ e- ΔΕ ΣΕ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

EMCS (σε ενωσιακό επίπεδο)
* e-ΔΕ (αντικατέστησε το έντυπο ΣΔΕ)
* ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ επιτηδευματιών και διοικήσεων
(βασικά μηνύματα ΙΕ801, ΙΕ818, ΙΕ813)
* αυτόματοι επαληθευτικοί έλεγχοι στοιχείων e-ΔΕ
* κατάργηση θεωρήσεων εντύπου ΣΔΕ
* δεν έχει υλοποιηθεί risk analysis στο e-ΔΕ σε ενωσιακό επίπεδο/διακριτική
ευχέρεια Κ-Μ στα πλαίσια των κανόνων της εσωτερικής αγοράς

EMCS (σε εθνικό επίπεδο)
* πλήρης διαλειτουργικότητα EMCS/ECS κατά την εξαγωγή (ICISnet)
* διασταυρωτικοί έλεγχοι EMCS/ICS κατά την εισαγωγή (ICISnet)
* έλεγχοι επάρκειας εγγυήσεων
* οδηγίες για ελέγχους πριν την αποστολή σε άλλο Κ-Μ/κατά την παραλαβή
από άλλο Κ-Μ (Σχετική ΕΔΥΟ : ΔΕΦΓ 5013485 / 2.6.2014)
* φυσικός έλεγχος κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης παραγόντων
κινδύνου/πληροφοριών
* υποχρεωτικά ενημέρωση τελωνείου από τους συναλλασσόμενους για
ημερομηνία αποστολής/παραλαβής (fax ή e- mail)

EMCS (σε ενωσιακό επίπεδο)
* e-ΔΕ (αντικατέστησε το έντυπο ΣΔΕ)
* ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ επιτηδευματιών και διοικήσεων
(βασικά μηνύματα ΙΕ801, ΙΕ818, ΙΕ813)
* αυτόματοι επαληθευτικοί έλεγχοι στοιχείων e-ΔΕ
* κατάργηση θεωρήσεων εντύπου ΣΔΕ
* δεν έχει υλοποιηθεί risk analysis στο e-ΔΕ σε ενωσιακό επίπεδο/διακριτική
ευχέρεια Κ-Μ στα πλαίσια των κανόνων της εσωτερικής αγοράς

EMCS (σε εθνικό επίπεδο)
* πλήρης διαλειτουργικότητα EMCS/ECS κατά την εξαγωγή (ICISnet)
* διασταυρωτικοί έλεγχοι EMCS/ICS κατά την εισαγωγή (ICISnet)
* έλεγχοι επάρκειας εγγυήσεων
* οδηγίες για ελέγχους πριν την αποστολή σε άλλο Κ-Μ/κατά την παραλαβή
από άλλο Κ-Μ (Σχετική ΕΔΥΟ : ΔΕΦΓ 5013485 / 2.6.2014)
* φυσικός έλεγχος κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης παραγόντων
κινδύνου/πληροφοριών
* υποχρεωτικά ενημέρωση τελωνείου από τους συναλλασσόμενους για
ημερομηνία αποστολής/παραλαβής (fax ή e- mail)

EMCS (σε ενωσιακό επίπεδο)
* e-ΔΕ (αντικατέστησε το έντυπο ΣΔΕ)
* ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ επιτηδευματιών και διοικήσεων
(βασικά μηνύματα ΙΕ801, ΙΕ818, ΙΕ813)
* αυτόματοι επαληθευτικοί έλεγχοι στοιχείων e-ΔΕ
* κατάργηση θεωρήσεων εντύπου ΣΔΕ
* δεν έχει υλοποιηθεί risk analysis στο e-ΔΕ σε ενωσιακό επίπεδο/διακριτική
ευχέρεια Κ-Μ στα πλαίσια των κανόνων της εσωτερικής αγοράς

EMCS (σε εθνικό επίπεδο)
* πλήρης διαλειτουργικότητα EMCS/ECS κατά την εξαγωγή (ICISnet)
* διασταυρωτικοί έλεγχοι EMCS/ICS κατά την εισαγωγή (ICISnet)
* έλεγχοι επάρκειας εγγυήσεων
* οδηγίες για ελέγχους πριν την αποστολή σε άλλο Κ-Μ/κατά την παραλαβή
από άλλο Κ-Μ (Σχετική ΕΔΥΟ : ΔΕΦΓ 5013485 / 2.6.2014)
* φυσικός έλεγχος κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης παραγόντων
κινδύνου/πληροφοριών
* υποχρεωτικά ενημέρωση τελωνείου από τους συναλλασσόμενους για
ημερομηνία αποστολής/παραλαβής (fax ή e- mail)

EMCS (σε ενωσιακό επίπεδο)
* e-ΔΕ (αντικατέστησε το έντυπο ΣΔΕ)
* ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ επιτηδευματιών και διοικήσεων
(βασικά μηνύματα ΙΕ801, ΙΕ818, ΙΕ813)
* αυτόματοι επαληθευτικοί έλεγχοι στοιχείων e-ΔΕ
* κατάργηση θεωρήσεων εντύπου ΣΔΕ
* δεν έχει υλοποιηθεί risk analysis στο e-ΔΕ σε ενωσιακό επίπεδο/διακριτική
ευχέρεια Κ-Μ στα πλαίσια των κανόνων της εσωτερικής αγοράς

EMCS (σε εθνικό επίπεδο)
* πλήρης διαλειτουργικότητα EMCS/ECS κατά την εξαγωγή (ICISnet)
* διασταυρωτικοί έλεγχοι EMCS/ICS κατά την εισαγωγή (ICISnet)
* έλεγχοι επάρκειας εγγυήσεων
* οδηγίες για ελέγχους πριν την αποστολή σε άλλο Κ-Μ/κατά την παραλαβή
από άλλο Κ-Μ (Σχετική ΕΔΥΟ : ΔΕΦΓ 5013485 / 2.6.2014)
* φυσικός έλεγχος κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης παραγόντων
κινδύνου/πληροφοριών
* υποχρεωτικά ενημέρωση τελωνείου από τους συναλλασσόμενους για
ημερομηνία αποστολής/παραλαβής (fax ή e- mail)



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ Κ-Μ
(Καν. 389/12)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ Κ-Μ
(Καν. 389/12)

* Στόχοι
→ διασφάλιση ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για τους Ε.Φ.Κ
→ καταπολέμηση λαθρεμπορίου στον τομέα αυτό

* γραφεία ELO σε κάθε Κ-Μ - ανταλλαγή πληροφοριών με τυποποιημένα
μηνύματα ή αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών (μέσω EMCS ή CCN mail)

* SEED – ενδοκοινοτική ηλεκτρονική βάση δεδομένων εγκεκριμένων
αποθηκευτών, φορολογικών αποθηκών, εγγεγραμμένων παραληπτών – αυτόματη
επαλήθευση στοιχείων

* SEED on EUROPA http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/seedcau_el.htm
ενότητα "Online Databases" της κεντρικής ιστοσελίδας της Ε.Ε. - επιβεβαίωση
αριθμού εγκεκριμένου αποθηκευτή/εγγεγραμμένου παραλήπτη/φορολογικής
αποθήκης μέσω διαδικτύου

* Στόχοι
→ διασφάλιση ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για τους Ε.Φ.Κ
→ καταπολέμηση λαθρεμπορίου στον τομέα αυτό

* γραφεία ELO σε κάθε Κ-Μ - ανταλλαγή πληροφοριών με τυποποιημένα
μηνύματα ή αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών (μέσω EMCS ή CCN mail)

* SEED – ενδοκοινοτική ηλεκτρονική βάση δεδομένων εγκεκριμένων
αποθηκευτών, φορολογικών αποθηκών, εγγεγραμμένων παραληπτών – αυτόματη
επαλήθευση στοιχείων

* SEED on EUROPA http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/seedcau_el.htm
ενότητα "Online Databases" της κεντρικής ιστοσελίδας της Ε.Ε. - επιβεβαίωση
αριθμού εγκεκριμένου αποθηκευτή/εγγεγραμμένου παραλήπτη/φορολογικής
αποθήκης μέσω διαδικτύου

* Στόχοι
→ διασφάλιση ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για τους Ε.Φ.Κ
→ καταπολέμηση λαθρεμπορίου στον τομέα αυτό

* γραφεία ELO σε κάθε Κ-Μ - ανταλλαγή πληροφοριών με τυποποιημένα
μηνύματα ή αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών (μέσω EMCS ή CCN mail)

* SEED – ενδοκοινοτική ηλεκτρονική βάση δεδομένων εγκεκριμένων
αποθηκευτών, φορολογικών αποθηκών, εγγεγραμμένων παραληπτών – αυτόματη
επαλήθευση στοιχείων

* SEED on EUROPA http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/seedcau_el.htm
ενότητα "Online Databases" της κεντρικής ιστοσελίδας της Ε.Ε. - επιβεβαίωση
αριθμού εγκεκριμένου αποθηκευτή/εγγεγραμμένου παραλήπτη/φορολογικής
αποθήκης μέσω διαδικτύου

* Στόχοι
→ διασφάλιση ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για τους Ε.Φ.Κ
→ καταπολέμηση λαθρεμπορίου στον τομέα αυτό

* γραφεία ELO σε κάθε Κ-Μ - ανταλλαγή πληροφοριών με τυποποιημένα
μηνύματα ή αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών (μέσω EMCS ή CCN mail)

* SEED – ενδοκοινοτική ηλεκτρονική βάση δεδομένων εγκεκριμένων
αποθηκευτών, φορολογικών αποθηκών, εγγεγραμμένων παραληπτών – αυτόματη
επαλήθευση στοιχείων

* SEED on EUROPA http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/seedcau_el.htm
ενότητα "Online Databases" της κεντρικής ιστοσελίδας της Ε.Ε. - επιβεβαίωση
αριθμού εγκεκριμένου αποθηκευτή/εγγεγραμμένου παραλήπτη/φορολογικής
αποθήκης μέσω διαδικτύου



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(από 3/5/2010)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(από 3/5/2010)

σε ευρώ Κανονικός
συντελεστής

Ε.Φ.Κ.

Μειωμένος συντελεστής
Ε.Φ.Κ.

Μικροί
Αποσταγματοποιοί

(διήμεροι)

Αιθυλική αλκοόλη 2.450
(ανά εκατόλιτρο

άνυδρης αιθυλικής
αλκοόλης)

1.225
(ούζο/τσίπουρο/

Δωδεκάνησα)

0.59
(ανά χιλιόγραμμο

ετοίμου προϊόντος)
(εφάπαξ και κατ’

αποκοπή)

0.59
(ανά χιλιόγραμμο

ετοίμου προϊόντος)
(εφάπαξ και κατ’

αποκοπή)
Μπύρα 2,60

(ανά βαθμό Plato
κατά όγκο και

εκατόλιτρο
μπύρας)

1,30
(μικρά ζυθοποιεία

παραγωγή <=200.00
εκατόλιτρα μπύρας

ετησίως)

Ενδιάμεσα 102
(ανά εκατόλιτρο

ετοίμου προϊόντος)

51
(κρασιά-λικέρ του

Παραρτήματος ΙΙ του
Καν. 606/09)

Κρασί/ποτά
παρασκευαζόμενα με
ζύμωση εκτός από
κρασί και μπύρα

0



ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Ε.Φ.Κ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2009-2015)

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Ε.Φ.Κ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2009-2015)
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EXCISE DUTY TABLES ALCOHOL (1.1.2015)EXCISE DUTY TABLES ALCOHOL (1.1.2015)



ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΑΛΚΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

2009 357.085.000 288.996.000

2010 468.146.000 351.375.000 22%

2011 464.202.000 348.755.000 -1%2011 464.202.000 348.755.000 -1%

2012 406.297.000 296.049.000 -15%

2013 403.908.000 290.940.000 -2%

2014 389.749.000 282.309.000 -3%

2009/2014 -2%



ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
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ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.ΑΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α

* Αναμόρφωση γενικού καθεστώτος προϊόντων Ε.Φ.Κ.
(Φ883/99, Φ639/02), επικαιροποίηση πλαισίου βάσει ηλεκτρονικών
διαδικασιών, απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης, σαφής καταγραφή των όρων
χορήγησης των αδειών, εξορθολογισμός και ομοιόμορφη εφαρμογή, σχετικά
τυποποιημένα έντυπα, αναθεώρηση εγγυήσεων

* Επικαιροποίηση και αναμόρφωση διαδικασίας ελέγχου φορολογικών αποθηκών
αλκοολούχων προϊόντων (Φ.988/03)

* Έκδοση εγκυκλίου για προγραμματισμό κοινών ελέγχων τελωνείων και χημικών
υπηρεσιών στην παραγωγή και διάθεση προϊόντος απόσταξης διημέρων

* Διαλειτουργικότητα ICISnet με πληροφορικό σύστημα Γ.Χ.Κ.

* Περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών ανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων
(ΔΕΦΚ)

* Αναμόρφωση γενικού καθεστώτος προϊόντων Ε.Φ.Κ.
(Φ883/99, Φ639/02), επικαιροποίηση πλαισίου βάσει ηλεκτρονικών
διαδικασιών, απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης, σαφής καταγραφή των όρων
χορήγησης των αδειών, εξορθολογισμός και ομοιόμορφη εφαρμογή, σχετικά
τυποποιημένα έντυπα, αναθεώρηση εγγυήσεων

* Επικαιροποίηση και αναμόρφωση διαδικασίας ελέγχου φορολογικών αποθηκών
αλκοολούχων προϊόντων (Φ.988/03)

* Έκδοση εγκυκλίου για προγραμματισμό κοινών ελέγχων τελωνείων και χημικών
υπηρεσιών στην παραγωγή και διάθεση προϊόντος απόσταξης διημέρων

* Διαλειτουργικότητα ICISnet με πληροφορικό σύστημα Γ.Χ.Κ.

* Περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών ανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων
(ΔΕΦΚ)

* Αναμόρφωση γενικού καθεστώτος προϊόντων Ε.Φ.Κ.
(Φ883/99, Φ639/02), επικαιροποίηση πλαισίου βάσει ηλεκτρονικών
διαδικασιών, απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης, σαφής καταγραφή των όρων
χορήγησης των αδειών, εξορθολογισμός και ομοιόμορφη εφαρμογή, σχετικά
τυποποιημένα έντυπα, αναθεώρηση εγγυήσεων

* Επικαιροποίηση και αναμόρφωση διαδικασίας ελέγχου φορολογικών αποθηκών
αλκοολούχων προϊόντων (Φ.988/03)

* Έκδοση εγκυκλίου για προγραμματισμό κοινών ελέγχων τελωνείων και χημικών
υπηρεσιών στην παραγωγή και διάθεση προϊόντος απόσταξης διημέρων

* Διαλειτουργικότητα ICISnet με πληροφορικό σύστημα Γ.Χ.Κ.
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