κ. Θεόδ.Γεωργόπουλος – Νομικός σύμβουλος ΣΕΑΟΠ
κ. Κώστας Τσιλιλής (Κ.ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε)
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6/9/2013 Τηλεδιάσκεψη ΣΕΑΟΠ- ΕΝΕΑΠ- SpiritsEurope

CP.FIS-040-2013 Letter to ECFIN re Tsipouro tax loss προς DG ECFIN (και Troika),
CP FIS-041-2013 Letter to COM re Tsipouro urging reasoned opinion προςτην DG TAXUD



31/10/2013 Πόρισμα Ευκαιριακής Επιτροπής

A. ΔΙΗΜΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΙ
30.000 άδειες /έτος
5.000-6.000 άμβυκες /έτος, χωρητικότητας 130 χιλ/μων
παραγόμενο προϊόν : δηλωμένο 2.735.627 λίτρα άνυδρα ή 6.839.098 λίτρα 40% vol. Το πραγματικό ύψος
παραγωγής εκτιμάται σε 24.000 τον.
Αδυναμία ελέγχου κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία , διέξοδος για νομιμοποίηση παρανόμως παραχθέντων και
διακινουμένων αλκοολούχων ποτών
Β. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΙ
Αποσταγματοποιοί 85 εκ των οποίων σε μόνιμη βάση λειτουργούν 67
Παραγωγή τσίπουρου /τσικουδιάς 1.200.000 λίτρα άνυδρα ή 3.000.000 λίτρα 40% vol . Ετήσια παραγόμενη
ποσότητα / αποσταγματοποιό 1.500-250.000 λίτρα άνυδρα
Οι Υπηρεσίες εκτιμούν
 ότι το καθεστώς των διημέρων πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αποφευχθεί η προσφυγή της χώρας στο
Δικαστήριο της ΕΕ
 Τα θέματα ΦΠΑ και Φορολογίας εισοδήματος χρήζουν περαιτέρω συζήτησης
Το πόρισμα υπογράφηκε από τους Υπηρεσιακούς μέλη της επιτροπής και απορρίφθηκε από τους εκπροσώπους
των αμβυκούχων.
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11/11/2013 Εκτενές γνωμοδοτικό σημείωμα του Θ. Γεωργόπουλου με θέμα την αξιολόγηση
του πορίσματος της Ευκαιριακής Επιτροπής για την επανεξέταση του όλου καθεστώτος των
(διήμερων) μικρών αποσταγματοποιών και υποβολή προτάσεων

Προτείνεται:
 Η υποβολή προς τον Υπουργό Οικονομικών εμπεριστατωμένου υπομνήματος το οποίο θα αξιοποιεί τα

συμπεράσματα του εν λόγω πορίσματος εμπλουτισμένο και με περαιτέρω νομικά επιχειρήματα στη βάση του
δικαίου της Ε.Ε.

 Η παρουσίαση – με το ίδιο υπόμνημα – συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης πρότασης αναμόρφωσης του

καθεστώτος των διήμερων αποσταγματοποιών (και εδώ στη βάση των προτάσεων του πορίσματος αλλά και με
παρουσίαση ανάλογων μοντέλων που εφαρμόζονται σε άλλα Κράτη μέλη).

 Δεκέμβριος 2013 Αναθεωρημένα κείμενα S.ΕU προς ECFIN, COM από ΣΠΕΔΑΠ
 24/1/2014 σύνταξη αναλυτικού γνωμοδοτικού σημειώματος στο οποίο αναλύονται οι λόγοι
που καθιστούν απαραίτητη την αναμόρφωση του υπάρχοντος καθεστώτος αφετέρου
υποβάλλονται προτάσεις για την νομοθετική αυτή αναμόρφωση
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Γνωμοδοτικό σημείωμα
Α. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1.

Η ανάγκη συμμόρφωσης προς το δίκαιο της Ε.Ε.
α) Παραβίαση των διατάξεων της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ.
β) Νόθευση του ανταγωνισμού.
γ) Προσβολή των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων «τσίπουρο» και «τσικουδιά

2.

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής
Ε.Φ.Κ. , Φ.Π.Α. , φόρος εισοδήματος

3.

Ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας
Δεν είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα, η διαφάνεια και ο έλεγχος του προϊόντος.
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Γνωμοδοτικό σημείωμα
Β.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
1. Πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας διάθεσης χύμα αποσταγμάτων
2. Υπαγωγή των αποσταγματοποιών σε ενιαίο καθεστώς αδειοδότησης και φορολόγησης (βάσει αρθρ. 22
Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για ειδικό καθεστώς μικρών, αποστακτηρίων) υπό προϋποθέσεις:
α) εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης = 50 % του εθνικού γενικού συντελεστή,
β) ποσοτικός περιορισμός της παραγωγής μέχρι 10 εκατόλιτρα αιθυλικής αλκοόλης και
γ) λειτουργία του μικρού αποστακτηρίου ως επιχείρηση, με όλους τους μηχανισμούς ελέγχου φορολογικού ή
υγειονομικού χαρακτήρα ή ακόμα σχετιζόμενου με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας
γεωγραφικών ενδείξεων.
3. Δυνατότητα περιορισμένης απόσταξης αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση.
Η «οικογενειακή κατανάλωση» αποκλείει τόσο την εμπορία όσο και την μαζική παραγωγή ακόμα και αν η διάθεση
του προϊόντος γίνεται χωρίς αντίτιμο.
Απαιτείται ο καθορισμός της μέγιστης ποσότητας αποστάγματος που δύναται να παραχθεί.
περίπου σε λιγότερο από 80 λίτρα αποστάγματος.
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26/2/2014 σχέδιο υπομνήματος κ. Γεωργόπουλου, με νομική επιχειρηματολογία, για το
ζήτημα του φόρου του επίσημου τσίπουρου/τσικουδιάς – ΔΕΝ προχώρησε



5/6/2014 Ανάθεση στον κ. Γεωργόπουλο σύνταξης αναλυτικού γνωμοδοτικού σημειώματος
στο οποίο θα αναλύονται :
α) οι παραβάσεις ως προς την παρουσίαση, εμφιάλωση, διακίνηση και πώληση των αποσταγμάτων των
διήμερων αποσταγματοποιών (ή ακόμα χωρίς καν αυτό το ειδικό καθεστώς) και
β) οι νομικές δυνατότητες δράσης (καταγγελίες, κλπ. έναντι κάθε φορά της αρμόδιας αρχής).
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 Δεκέμβριος 2013 - Προώθηση αιτήματος εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης για την
αναγνώριση της κρητικής τσικουδιάς ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(Π.Ο.Π.), μετά από αίτημα των συλλόγων Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΧΚ: Η γεωγραφική ένδειξη Τσικουδιά Κρήτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για
προϊόντα που παράγονται από εγκεκριμένους ποτοποιούς. Δεν είναι δυνατόν να αφορά τα προϊόντα των
μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), δεδομένου ότι σ’ αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει καμία
δυνατότητα εφαρμογής των αυστηρών και ουσιαστικών μέτρων ελέγχου παραγωγής και διάθεσης που
διασφαλίζουν την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης. Η ανεξέλεγκτη χρήση της θα οδηγήσει βαθμιαία
στην υποβάθμισή της και τελικά στην ακύρωση της αξίας της, με συνέπειες καταστρεπτικές για ένα προϊόν
μεγάλης τοπικής σημασίας, όπως η Τσικουδιά Κρήτης, αλλά και γενικότερα για το εθνικό προϊόν που
αποτελεί το τσίπουρο/τσικουδιά.

 19/12/2013 Προτάσεις για τη φορολόγηση και τη βελτίωση της παραγωγής της τσικουδιάς
Κοινοβουλευτική ερώτηση (υπ.αριθ. 5006/19.12.1013) του βουλευτή ΝΔ κ. Λευτέρη Αυγενάκη, με την
οποία ερωτά σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την υιοθέτηση των προτάσεων για τη
φορολόγηση και τη βελτίωση της παραγωγής της τσικουδιάς
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 10/4/2014. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ουγγαρία για την φορολογική
απαλλαγή της Palinka
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ουγγαρία για το καθεστώς μηδενικού ΕΦΚ της Palinka καθώς
και άλλων αποσταγμάτων φρούτων , όταν αυτά παράγονται από νοικοκυριά ή αποστακτήρια για
προσωπική χρήση, με ανώτατο όριο 50 λίτρα ετησίως. Η Ουγγαρία πρέπει να εφαρμόσει το ελάχιστο
ποσοστό φόρου κατανάλωσης που προβλέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ.
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ΔΙΗΜΕΡΟΙ

30.000 άδειες /έτος
5.000-6.000 άμβυκες /έτος,
παραγόμενο προϊόν :
δηλωμένο 2.735.627 λίτρα άνυδρα ή 6.839.098
λίτρα 40% vol.
Εκτιμάται ότι το πραγματικό ύψος παραγωγής
24.000 τον.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΙ

85 αποσταγματοποιοί εκ των οποίων σε μόνιμη
βάση λειτουργούν 67
Παραγωγή τσίπουρου /τσικουδιάς 1.200.000
λίτρα άνυδρα ή 3.000.000 λίτρα 40% vol .
Ετήσια παραγόμενη ποσότητα /
αποσταγματοποιό 1.500-250.000 λίτρα άνυδρα
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