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Ο Κλάδος των Αλκοολούχων ΠοτώνΟ Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών
στην Ελλάδαστην Ελλάδα
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 Οι ευρύτερες επιδράσεις του κλάδου στην ελληνική οικονομία (χονδρικό εμπόριο, on trade και off trade  αγορές)
είναι σημαντικές.

 Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών δημιουργεί συνολικά στην οικονομία 27 χιλ. θέσεις εργασίας, ενώ η συμβολή
του σε όρους προστιθέμενης αξίας προσεγγίζει το 1,2 δισ. ευρώ.

 Ταυτόχρονα ο κλάδος δημιουργεί περίπου 329 εκ. ευρώ εισόδημα από εργασία, που αποδίδει περίπου 44 εκ.
ευρώ σε φόρους εισοδήματος.

 Η επίπτωση της επιβολής φόρων κα της ύφεσης είναι εμφανής, καθώς τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2010 ήταν
κατά 10,4 χιλ. περισσότεροι εργαζόμενοι και 451 εκ. ευρώ επιπλέον προστιθέμενη αξία.

Ο κλάδοςΟ κλάδος
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σε εκ. ευρώ Άμεση Επίδραση
Direct Impact

Έμμεση Επίδραση
Indirect Impact

Επίδραση Κατανάλωσης
Induced Impact

Συνολική
Επίδραση

Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία 517 193 450 1.161

ΑΕΠ 548 204 470 1.221

Εισόδημα από Εργασία 104 77 148 329

Εταιρικοί Φόροι 30 2 12 44

Απασχόληση  (αριθμός) 12.407 5.266 9.286 26.959

Πηγή: ΙΟΒΕ



σε εκ. ευρώ Άμεση
Επίδραση

Έμμεση
Επίδραση

Επίδραση
Κατανάλωσης

Συνολική
Επίδραση

Εγχώρια
Προστιθέμενη Αξία 9 5 19 33

ΑΕΠ 9 5 19 34

Εισόδημα από
Εργασία 6 2 6 14

Εταιρικοί Φόροι 0,4 0,2 0,5 1

Απασχόληση
(αριθμός) 661 73 384 1.118

Αγορά Off Trade
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Απασχόληση
(αριθμός) 661 73 384 1.118

σε εκ. ευρώ Άμεση
Επίδραση

Έμμεση
Επίδραση

Επίδραση
Κατανάλωσης

Συνολική
Επίδραση

Εγχώρια
Προστιθέμενη Αξία 508 188 432 1.128

ΑΕΠ 539 198 450 1.187

Εισόδημα από
Εργασία 98 75 142 315

Εταιρικοί Φόροι 30 1 11 43

Απασχόληση
(αριθμός) 11.746 5.193 8.902 25.842

Αγορά on Trade

Πηγή: ΙΟΒΕ



Η ελληνική παραγωγήΗ ελληνική παραγωγή
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Εσωτερική αγορά ελληνικών ποτώνΕσωτερική αγορά ελληνικών ποτών
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Πηγή: ΓΧΚ



Εξαγωγές ελληνικών ποτώνΕξαγωγές ελληνικών ποτών
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Πηγή: ΓΧΚ



ΗΗ φορολογικήφορολογική πολιτική στα αλκοολούχαπολιτική στα αλκοολούχα
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Στην Ελλάδα οι διαφορετικές κατηγορίες οινοπνευματωδώνΣτην Ελλάδα οι διαφορετικές κατηγορίες οινοπνευματωδών
έχουν διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση.έχουν διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση.

ΕΦΚ μπύρας
6,5 ευρώ/λίτρο καθ.αλκ.
0,33 ευρώ/λίτρο 5%vol.

ΕΦΚ αλκοολούχων
25,5 ευρώ/λίτρο καθ.αλκ.
10,2 ευρώ/λίτρο 40%vol
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ΕΦΚ μπύρας
6,5 ευρώ/λίτρο καθ.αλκ.
0,33 ευρώ/λίτρο 5%vol.

ΕΦΚ αλκοολούχων
25,5 ευρώ/λίτρο καθ.αλκ.
10,2 ευρώ/λίτρο 40%vol

ΕΦΚ οίνου 0 ευρώ

ΕΦΚ
ούζου/τσίπουρου/τσικουδιάς

12,75ευρώ/λίτρο καθ.αλκ.
5,1 ευρώ/λίτρο 40%vol

ΕΦΚ τσίπουρου/τσικουδιάς διήμερων
1,33ευρώ/λίτρο καθ.αλκ.
0,59 ευρώ/κιλό 40%vol



Η δυσανάλογη επίπτωση του φόρου στα αλκοολούχα είναιΗ δυσανάλογη επίπτωση του φόρου στα αλκοολούχα είναι
εμφανής και στις ποσότητες σερβιρίσματοςεμφανής και στις ποσότητες σερβιρίσματος

Κρασί

Μπύρα

Μέση ποσότητα σερβιρίσματος ανά
προϊόν

Ποτήρι 120 ml

Μπουκάλι 330
ml

Μέση ποσότητα αλκοόλ ανά
ποσότητα σερβιρίσματος

14,4 ml

16,5 ml

0 €cent

10,7 € cents

Ειδικός Φόρος ανά ποσότητα
σερβιρίσματοςΚατηγορία
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Μπύρα

Ούζο-
Τσίπουρο

Αλκοολού
χα Ποτά

Μπουκάλι 330
ml

Ποτήρι 40 ml

Ποτήρι 40 ml

16,5 ml

16 ml

16 ml

10,7 € cents

20,4 € cents

40,1 € cents



Συμβολή των κατηγοριών οινοπνευματωδών σταΣυμβολή των κατηγοριών οινοπνευματωδών στα
φορολογικά έσοδαφορολογικά έσοδα

Αναλογία Πωλήσεων αιθυλικής αλκοόλης και Εσόδων 2008 & 2012
100%

90 %

80 %

Αλκοολούχα
28%

Αλκο ολο ύχα
19%

70 %

60 %

50 %

40 %

Κρασί
47%

Αλκοολούχα
81% Κρασί

54%

Αλκοολούχα
73%

30 %

20 %
Μπύρα

Κ ρασ ί
0% Μπύρα

Κ ρασί
0%

Μπύρα
1 0%

0%

25% Μπύρα
19 %

27% 27%

2008: 28% Πωλήσεων 4/5 εσόδων 2012: 1/5 Πωλήσεων 3/4 εσόδων
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Κ ρασί
0%

Μπύρα
1 0%

0%

25% Μπύρα
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27% 27%

Τα αλκοολούχα ποτά συμβάλλουν κατά 73% στα έσοδα από τον ΕΦΚ,

ενώ αντιπροσωπεύουν το 19% της κατανάλωσης.

Πωλήσεις (λίτρα
αιθυλικής αλκοόλης)

Πωλήσεις (λίτρα
αιθυλικής αλκοόλης)

Έσοδα από ΕΦΚΈσοδα από ΕΦΚ

2008 2012
Πηγή: ΙΟΒΕ



Υψηλή φορολογία των αλκοολούχωνΥψηλή φορολογία των αλκοολούχων
δημιουργεί συνεχές ασφυκτικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις τουδημιουργεί συνεχές ασφυκτικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις του

κλάδου, οι οποίες αντιμετωπίζουνκλάδου, οι οποίες αντιμετωπίζουν

 Μειωμένο μερίδιο των αλκοολούχων στο σύνολο των οινοπνευματωδών
ποτών, με αντίστοιχη αύξηση του μεριδίου της μπύρας και του κρασιού στα
οποία επιβάλλεται χαμηλότερος (μπύρα) ή και μηδενικός φόρος (κρασί)

 Στροφή προς φθηνότερα νόμιμα ποτά με χαμηλότερο ή μηδενικό ΕΦΚ (π.χ.
κρασί, μπύρα) αλλά και παράνομα μη τυποποιημένα (π.χ. τσίπουρο).

 Όξυνση του παράνομου εμπορίου, καθώς μόνο για το 2012 οι απώλειες εσόδων
από ΕΦΚ λόγω παράνομου εμπορίου εκτιμώνται στα 41,8 εκ. Ευρώ (χωρίς να
περιλαμβάνεται το τσίπουρο διημέρων), ενώ οι απώλειες από τη διακίνηση του
παράνομου τσίπουρου διημέρων προσεγγίζουν τα 55,1 εκ. ευρώ, μόνο από ΕΦΚ.
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Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2011, η εκτίμηση των φορολογικών απωλειών εξαιτίας του
καθεστώτος του τσίπουρου διημέρων κυμαινόταν σε 19,4 εκατ. ευρώ.
Στον προϋπολογισμό του 2013, η εκτίμηση φτάνει τα 35,2 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αφορούν μόνο
στις ποσότητες που δηλώθηκαν κι όχι σε αυτές που πραγματικά παράγονται από τους διήμερους
παραγωγούς και καταδεικνύουν τη διαρκή αύξηση στην παραγωγή «χύμα» τσίπουρου.
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Μειονεκτική θέση Ελλάδας έναντιΜειονεκτική θέση Ελλάδας έναντι
ανταγωνιστικών τουριστικών αγορώνανταγωνιστικών τουριστικών αγορών

Σε σχέση με τη φορολογία των αλκοολούχων ποτών, η χώρα μας βρίσκεται στην
5η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε., με σημαντική απόκλιση από το
μέσο όρο.
Τα αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα, επιβαρύνονται με διπλάσιο έως τετραπλάσιο
ειδικό φόρο, σε σχέση με τα γειτονικά κράτη μέλη τα οποία αποτελούν
ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς για τη χώρα μας.
Η χώρα μας τίθεται σε μειονεκτική θέση στο επίπεδο του τουρισμού και
παράλληλα γίνεται ευάλωτη σε μη φορολογούμενο διασυνοριακό εμπόριο από
τον τοπικό πληθυσμό (shopping trip).
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Ελλάδα

EU-27
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Πηγή: SpiritsEurope – επεξεργασία ΣΕΑΟΠ



16Πηγή: SpiritsEurope – επεξεργασία ΣΕΑΟΠ
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Πηγή: SpiritsEurope – επεξεργασία ΣΕΑΟΠ



Τα φορολογικά έσοδα από τον ΕΦΚ μειώνονται στα προ τωνΤα φορολογικά έσοδα από τον ΕΦΚ μειώνονται στα προ των
αυξήσεων του ΕΦΚ και προ κρίσης επίπεδααυξήσεων του ΕΦΚ και προ κρίσης επίπεδα
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Κατακόρυφη  πτώση  της κατανάλωσης την  περίοδο  2010Κατακόρυφη  πτώση  της κατανάλωσης την  περίοδο  2010--20122012
Οι πωλήσεις και η κερδοφορία του κλάδου και ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των
αλκοολούχων ποτών έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση την περίοδο 2010-2012,
ενώ απειλείται πλέον και η βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων.
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Αρνητική δημοσιονομική απόδοση του ειδικού φόρουΑρνητική δημοσιονομική απόδοση του ειδικού φόρου
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Εκτός από τις απώλειες που προκύπτουν από την αύξηση των διασυνοριακών
αγορών και τη μείωση της ανταγωνιστικότητας του εγχώριου τουριστικού
προϊόντος, η αύξηση των φόρων προκαλεί και άλλες παράπλευρες αρνητικές
επιπτώσεις, όπως:

 Έξαρση του λαθρεμπορίου αλλά και της νοθείας

 Κίνητρα για φοροδιαφυγή

 Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία λόγω αύξησης της νοθείας στα ποτά

 εδραίωση κουλτούρας παραβατικότητας , θέτοντας τις επιχειρήσεις λιανικής
που επιλέγουν αυθεντικά προϊόντα σε δυσμενή θέση με άλλες ομοειδείς
επιχειρήσεις.

Άλλες οικονομικές και κοινωνικές επιδράσειςΆλλες οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις
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Δημόσια διοίκηση & ΑντικίνητραΔημόσια διοίκηση & Αντικίνητρα
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Τα τελευταία 2 χρόνια, ιδιαίτερα & μετά τη θέση σε λειτουργία του ηλεκτρονικού
συστήματος εξαγωγής (ECS) από τον Απρίλιο του 2012 έγιναν κάποια βήματα για την
διευκόλυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας και την μείωση του κόστους όπως η
μείωση κατά 25% των εγγυήσεων μεταφορών των Φ.Α (ΔΕΦΚ 5042838 ΕΞ 12.12.2013)
Υπάρχουν όμως πολλά θέματα που πρέπει να τεθούν υπόψη των αρμοδίων, καθόσον
με την εφαρμογή διαφόρων επιβαρύνσεων επιβαρύνονται τα εξαγόμενα εμπορεύματα
και μειώνεται η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Τέτοια θέματα που
πρέπει να αναφερθούν είναι.
 Σύσταση επιτροπής για ένσημες ταινίες με ψηφιακό κωδικό για σκοπούς

φορολογικής σήμανσης και κωδικοποίηση επί του προϊόντος για σκοπούς
ιχνηλασίας
 Τεράστιος κίνδυνος και αντικίνητρο αν τελικά εισαχθούν ταινίες
 Να ληφθεί υπόψη το πόρισμα  της προηγούμενης  επιτροπής
 Πρέπει να γίνει σαφές σε  όλους  ότι το λαθρεμπόριο δεν το κάνουν οι

Βιομηχανίες
 Συμμετοχή του ΣΕΑΟΠ στην επιτροπή για διερεύνηση του βέλτιστου

συστήματος.
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 Έξαρση του λαθρεμπορίου.
 Εντατικοποίηση των ελέγχων, τόσο στα σύνορα, όσο και επιτόπια στην εγχώρια

αγορά και  διακίνηση
 Εξοπλισμός των Τελωνείων με Scanner

 Προβλήματα που αφορούν το icis net και την εξαγωγή
 Καθυστέρηση της οριστικοποίησης των διασαφήσεων εξαγωγής από τα

Τελωνεία εξόδου πέραν του μήνα .
Δεν απελευθερώνεται το δεσμευτικό όριο των εγγυήσεων  μεταφοράς και δεν
μπορούν οι επιχειρήσεις του κλάδου να προβαίνουν σε επόμενες  εξαγωγές .

 Να μπορούν να καταχωρούνται οι  μεταβολές στο σύστημα χωρίς  έγκριση της
κάθε μεταβολής από Τελωνειακό .

 Να μπορούν οι επιχειρήσεις να βλέπουν τα υπόλοιπα της Φορολογικής
Αποθήκης.
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 Έξαρση του λαθρεμπορίου.
 Εντατικοποίηση των ελέγχων, τόσο στα σύνορα, όσο και επιτόπια στην εγχώρια

αγορά και  διακίνηση
 Εξοπλισμός των Τελωνείων με Scanner

 Προβλήματα που αφορούν το icis net και την εξαγωγή
 Καθυστέρηση της οριστικοποίησης των διασαφήσεων εξαγωγής από τα

Τελωνεία εξόδου πέραν του μήνα .
Δεν απελευθερώνεται το δεσμευτικό όριο των εγγυήσεων  μεταφοράς και δεν
μπορούν οι επιχειρήσεις του κλάδου να προβαίνουν σε επόμενες  εξαγωγές .

 Να μπορούν να καταχωρούνται οι  μεταβολές στο σύστημα χωρίς  έγκριση της
κάθε μεταβολής από Τελωνειακό .

 Να μπορούν οι επιχειρήσεις να βλέπουν τα υπόλοιπα της Φορολογικής
Αποθήκης.



 Δυνατότητα παράτασης χρόνου καταβολής ΕΦΚ κατά ένα μήνα
 Επιστροφή εξαγωγικού ΦΠΑ.
 Τροποποίηση του 2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη & αλκοολούχα προϊόντα» και

2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
 Ρύθμιση καθεστώτος διημέρων
 Ρύθμιση εμφιάλωσης αποσταγμάτων από αποσταγματοποιούς
 Ρύθμιση θεμάτων συστέγασης αποσταγματοποιείου, ποτοποιείου,

οινοποιείου
 Προσαρμογή νομοθεσίας μετουσιωμένου οινοπνεύματος
 Παροχή στατιστικών στοιχείων του κλάδου , (έσοδα από ΕΦΚ, στοιχεία παραγωγής

διήμερων αποσταγματοποιών)
 Ζητάμε την απαραίτητη αρωγή και συνεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία

(Εξωτερικών, Οικονομικών, Αγροτ. Ανάπτυξης) για αντιμετώπιση πλαστών προϊόντων
που κυκλοφορούν στο εξωτερικό . (πχ ARMENIAN OUZO)
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Κύριες ΤάσειςΚύριες Τάσεις
και εξελίξεις στον κλάδοκαι εξελίξεις στον κλάδο
των αλκοολούχων ποτώντων αλκοολούχων ποτών
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Η πορεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών ήταν έντονα καθοδική τοΗ πορεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών ήταν έντονα καθοδική το 20102010 και 2011.και 2011.
Το 2012 η πτώση συνεχίστηκε με ελαφρώς επιβραδυνόμενο ρυθμό, ενώ οι πωλήσειςΤο 2012 η πτώση συνεχίστηκε με ελαφρώς επιβραδυνόμενο ρυθμό, ενώ οι πωλήσεις

του 2012 υστερούν κατάτου 2012 υστερούν κατά 46,446,4% σε σχέση με το% σε σχέση με το 20082008
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Πηγή: IWSR, επεξεργασία στοιχείων IOBE



Μεγάλη πτώση κατανάλωσης καταγράφεται στα αλκοολούχα ποτά και στο ούζο,Μεγάλη πτώση κατανάλωσης καταγράφεται στα αλκοολούχα ποτά και στο ούζο,
περιορισμένη υποχώρηση σε μπύρα και τσίπουρο,περιορισμένη υποχώρηση σε μπύρα και τσίπουρο,

ενώ αύξηση σημειώνεται στο κρασίενώ αύξηση σημειώνεται στο κρασί για το 2012για το 2012
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Η κατανάλωση αλκοολούχων υποχωρεί συνεχώς, έναντι αύξησης του κρασιού τη διετία 2011-2012…
…με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της βαρύτητας των αλκοολούχων ποτών στο σύνολο των
οινοπνευματωδών ποτών στο 3,9% από 6,6% το 2008

Η κατανάλωση αλκοολούχων υποχωρεί συνεχώς, έναντι αύξησης του κρασιού τη διετία 2011-2012…
…με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της βαρύτητας των αλκοολούχων ποτών στο σύνολο των
οινοπνευματωδών ποτών στο 3,9% από 6,6% το 2008



Σημαντική υποχώρηση την περίοδο 2008Σημαντική υποχώρηση την περίοδο 2008--2012 σε αλκοολούχα ποτά,2012 σε αλκοολούχα ποτά,
ενώ μεταβολή μεριδίων σημειώνεται ακόμα και ανάμεσα στα αλκοολούχα ποτά καιενώ μεταβολή μεριδίων σημειώνεται ακόμα και ανάμεσα στα αλκοολούχα ποτά και

αποστάγματα, λόγω ανισομερούς μεταβολήςαποστάγματα, λόγω ανισομερούς μεταβολής
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Ουίσκυ 36,3% Ουίσκυ 32,5%

Ούζο 17,6%
Ούζο 19,0%
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Πηγή: IOBE Νοέμβριος 2013



Εντονότερη η πτώση της κατανάλωσης στηνΕντονότερη η πτώση της κατανάλωσης στην offoff--tradetrade αγορά ταγορά τoo 20122012
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Η τελική τιμή, πριν φτάσει στον
καταναλωτή, αυξήθηκε κατά 38% μέσα
σε ένα έτος, χωρίς να έχει αυξηθεί στο
διάστημα αυτό η καθαρή τιμή του
προϊόντος ονομαστικά (παρατηρήθηκε
μείωση σε πραγματικούς όρους). Σε
πολλές περιπτώσεις καταγράφηκε και
μείωση της ονομαστικής αξίας από
τους εισαγωγείς.

Η τελική τιμή, πριν φτάσει στον
καταναλωτή, αυξήθηκε κατά 38% μέσα
σε ένα έτος, χωρίς να έχει αυξηθεί στο
διάστημα αυτό η καθαρή τιμή του
προϊόντος ονομαστικά (παρατηρήθηκε
μείωση σε πραγματικούς όρους). Σε
πολλές περιπτώσεις καταγράφηκε και
μείωση της ονομαστικής αξίας από
τους εισαγωγείς.

Οι 3 συνεχόμενες αυξήσεις του ΕΦΚ το 2010, και οι 2 αυξήσεις στο ΦΠΑ,Οι 3 συνεχόμενες αυξήσεις του ΕΦΚ το 2010, και οι 2 αυξήσεις στο ΦΠΑ,
οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των τιμών, παρά το γεγονός ότι οι τιμές προ φόρωνοδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των τιμών, παρά το γεγονός ότι οι τιμές προ φόρων

διατηρήθηκαν σταθερές (σε πραγματικούς όρους υποχώρησαν)διατηρήθηκαν σταθερές (σε πραγματικούς όρους υποχώρησαν)

Τελική τιμή
off trade

Αρχική τιμή ενός τυπικού αλκοολούχου
ποτού, ευρείας κατανάλωσης στην off trade
αγορά
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Αρχική τιμή ενός τυπικού αλκοολούχου
ποτού, ευρείας κατανάλωσης στην off trade
αγορά

• Η αναλογία του ΕΦΚ στην τελική τιμή
προϊόντος ανήλθε στο 44%, από 29% το
2008, ενώ η αρχική τιμή από τους
προμηθευτές αντανακλά  σχεδόν το 1/3
της τελικής τιμής (άνω του ½ το 2008) –
off trade αγορά

• Σχεδόν στα 2/3 της τελικής τιμής η
συμμετοχή των φόρων

• Η αναλογία του ΕΦΚ στην τελική τιμή
προϊόντος ανήλθε στο 44%, από 29% το
2008, ενώ η αρχική τιμή από τους
προμηθευτές αντανακλά  σχεδόν το 1/3
της τελικής τιμής (άνω του ½ το 2008) –
off trade αγορά

• Σχεδόν στα 2/3 της τελικής τιμής η
συμμετοχή των φόρων
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Πηγή: IOBE Νοέμβριος 2013



ΠροτάσειςΠροτάσεις
για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδουγια την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου
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 Η σχέση εταιριών – κράτους πρέπει να στηρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και
συνεργασία, ώστε να αποβαίνει προς όφελος της κοινωνίας και της εθνικής
οικονομίας. Ο προσδιορισμός στόχων που δεν είναι ρεαλιστικοί επιφέρει
μεγαλύτερη ζημιά. Η διαμόρφωση εφικτών στόχων θα πρέπει να οδηγεί και σε
μείωση κινήτρων για νοθεία / παράνομη διακίνηση

 Προσδιορισμός των πραγματικών δυνατοτήτων συνεισφοράς του κλάδου στα
δημόσια έσοδα, λαμβανομένης υπόψη της αρνητικής επίδρασης από την υψηλή
φορολογία στη διαμόρφωση του ΑΕΠ και του πραγματικού αποτελέσματος στα
φορολογικά έσοδα από τη στρέβλωση των κινήτρων και τον συνολικό οικονομικό
αντίκτυπο.

 Η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί σημαντικό εργαλείο πολιτικής.
Εφόσον επιτευχθεί η εξομάλυνση των δημοσίων οικονομικών σε εύλογο χρονικό
ορίζοντα, προσδιορισμός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος σύγκλισης των
φορολογικών συντελεστών με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους ή/και με
ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς (το πρόβλημα της νοθείας
παρατηρείται έντονα στα νησιά).
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 Στο πλαίσιο αυτό μερικές προτάσεις που αξίζει να εξεταστούν για το καθεστώς
φορολόγησης των αλκοολούχων ποτών είναι οι παρακάτω:
 Σταδιακή μείωση του συντελεστή ΕΦΚ. Επανεξέταση των στόχων της φορολογικής πολιτικής

από την επιβολή ειδικού φόρου στα οινοπνευματώδη ποτά και καθορισμός προτεραιοτήτων
με βάση τη θεωρητική βάση επιβολής ειδικών φόρων.

 Ρύθμιση σε δόσεις της καταβολής του ΕΦΚ των αλκοολούχων ποτών  & επιμήκυνση του
χρόνου καταβολής του

 Εντατικοποίηση των ελέγχων, τόσο στα σύνορα, όσο και επιτόπια στην εγχώρια αγορά:
 για τον περιορισμό του παράνομου εμπορίου και
 την ελαχιστοποίηση των κινήτρων για την παράνομη εμπορία του τσίπουρου διημέρων.

 Δημιουργία ίσων όρων εμπορίας για τα αποστάγματα (ούζο, τσίπουρο), κοινή φορολόγηση
για τα τοπικά αποστάγματα που διοχετεύονται στα κανάλια εμπορίας (π.χ. τσίπουρο
διημέρων που παρανόμως διοχετεύονται για εμπορία).

 Συντονισμός ελεγκτικών μηχανισμών για καλύτερη αποτελεσματικότητα.
 Δημιουργία Ομάδας Εργασίας (Task Force) με συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και των

επιχειρήσεων του κλάδου για την καταπολέμηση της νοθείας / λαθρεμπορίου
οινοπνευματωδών ποτών που αποβαίνει εις βάρος των δημοσίων εσόδων και δημιουργεί
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Στόχος της Ομάδας
Εργασίας η κατάρτιση Σχεδίου Δράσης με συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση
του φαινομένου.
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