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66,3% πτώση χονδρικών

πωλήσεων αλκοολούχων ποτών
λόγω του lockdown (3-4/2020)

Σημαντική υποχώρηση των φορολογικών
εσόδων από ΕΦΚ στα αλκοολούχα

Συρρίκνωση επιτόπιας
κατανάλωσης, λόγω της αναστολής
λειτουργίας του κλάδου καφεστίασης
και φιλοξενίας

Μείωση εξαγωγών λόγω του

-63,3%
Απρ. 2020 vs Απρ. 2019

-30%
α' 4μηνο 2020 vs α' 4μηνο 2019

αναγκαστικού κλεισίματος στα
σημεία διάθεσης και του εξωτερικού

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟ 2020
Παράγοντες Επίδρασης

Μεταβολή ΑΕΠ
Μείωση διαθέσιμου
εισοδήματος Ελλήνων
Αύξηση ανεργίας

Κλείσιμο καταστημάτων
Λειτουργία καταστημάτων
εστίασης καθεστώς
επαναλειτουργίας,
περιορισμοί, μέτρα κ.ά.

Μεταβολή Τουριστικών ροών
Κλείσιμο ξενοδοχείων και
καθεστώς επαναλειτουργίας
Μεταβολή εισοδημάτων επισκεπτών
Μείωση τουριστικής κίνησης &
επίδραση στην κατανάλωση

Αλκοολούχα ποτά (spirits) = Ποτά με >15% περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη.
Αλκοολούχα ποτά + Κρασί + Μπύρα= Οινοπνευματώδη ποτά

Μείωση στο ΑΕΠ,
λόγω του περιορισμού
της δραστηριότητας
του κλάδου
αλκοολούχων, κατά
€610 - 1 δισ. εκατ.

Μείωση στα έσοδα 2020
(αισιόδοξο – απαισιόδοξο σενάριο)

ΕΦΚ
€64,5 -112 εκατ.
ΦΠΑ
€128 - 213 εκατ.

H συνολική πτώση φορολογικών
εσόδων το 2020 εκτιμάται
μεταξύ €229-370 εκατ.
(ΕΦΚ, ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων,
φόρος εργαζομένων)

17.000 - 28.000
λιγότεροι απασχολούμενοι,
κυρίως στο κανάλι
επιτόπιας κατανάλωσης

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕΑΟΠ σε δείγμα 68 επιχειρήσεων - Απρίλιος 2020

71% των επιχειρήσεων
παρουσίασε σημαντική
πτώση τζίρου το
β’ 15θήμερο Μαρτίου

54% προχώρησε σε

αναστολή συμβάσεων
εργασίας

FIRED

73% επισήμανε
ή προέβλεψε
ανατίμηση της
αιθυλικής
αλκοόλης

49% ανέφερε μείωση
στις παραγγελίες από
το εξωτερικό

27% ανέστειλε τη
λειτουργία του

69% περιόρισε την

παραγωγή λόγω
δυσκολιών στην προμήθεια
αιθυλικής αλκοόλης

ΚΛΕΙΣΤΟ

34% προσαρμόστηκε στην
τηλεργασία ή/και την
εργασία εκ περιτροπής

63% θεωρεί ότι θα

οδηγηθεί σε μείωση των
μονίμων θέσεων εργασίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Οι προτάσεις διαμορφώθηκαν με γνώμονα
(α) τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τόσο του κλάδου όσο και χιλιάδων σημείων διάθεσης αλκοολούχων ποτών ανά την Ελλάδα
(β) την ανάγκη διατήρησης των δεκάδων χιλιάδων εξαρτημένων θέσεων εργασίας
(γ) την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος, και
(δ) τη δημιουργία αναπτυξιακής προοπτικής με επακόλουθο όλων των παραπάνω προβλέψιμα και βιώσιμα κρατικά έσοδα.
Ακόμα και πάνω απ'όλα οι προτάσεις μας μεριμνούν ώστε να καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο και να δημιουργηθούν οι
καλύτερες δυνατές συνθήκες για την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, προτείνουμε:
ΑΝΑΣΤΟΛΗ / ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΚ - ΦΠΑ
1. Αναστολή καταβολής ΕΦΚ και ΦΠΑ για τα αλκοολούχα μέχρις ότου σταθεροποιηθεί ο κλάδος της καφεστίασης
και δυνατότητα ρύθμισής τους σε δόσεις.
2. Έκπτωση 25% για εμπρόθεσμη καταβολή ΦΠΑ στα Τελωνεία.
3. Άμεση επιστροφή του ΦΠΑ και των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις.
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
4. Μείωση ΦΠΑ αλκοολούχων ποτών στην εστίαση - εκτίμηση για επιπλέον €22εκ, βελτίωση ΑΕΠ κατά €55 εκ.
5. Μείωση ΕΦΚ αλκοολούχων και σύγκλιση προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προκειμένου να στηριχθεί ο κλάδος της
εστίασης και η υγιής επιχειρηματικότητα καθώς και ως ανάχωμα στο παράνομο εμπόριο.
6. Μείωση της προκαταβολής φόρου Εισοδήματος, κατά τουλάχιστον 40%.
7. Βελτίωση ψηφιακών λειτουργιών των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου & εποπτείας (με στόχο τη μείωση της
γραφειοκρατίας και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου). Yποχρεωτική ένταξη στο σύστημα LOTIFY, δημιουργία
ηλεκτρονικού μητρώου διήμερων αποσταγματοποιών και αμβυκούχων.
8. Άρση φορολογικών και άλλων διακρίσεων και εξορθολογισμός του καθεστώτος στο προϊόν απόσταξης των
διήμερων παραγωγών .
9. Συνεργασία και αναγνώριση του έργου της Συμμαχίας για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών
«Responsibility Alliance» με στόχο την αντιμετώπιση της επιβλαβούς κατανάλωσης και την προαγωγή υπεύθυνων
συμπεριφορών σε σχέση με το αλκοόλ.
Το αίτημα για οριζόντια μείωση της φορολογίας στην εστίαση στηρίζουν συναφείς φορείς, όπως προκύπτει από τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, μεταξύ των οποίων:
η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ), ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών (ΕΕΖ),
ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης
Εστίασης (ΕΠΟΕΣ), το Σωματείο Επιχειρήσεων Εστίασης Bar-Restaurant-Café (Βa.Re.Ca.) κ.ά.

