ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Σήμερα, 07.01.2016, επτά μέρες μετά την εφαρμογή της επιβολής Ε.Φ.Κ. στο
κρασί και μετά τις αντιδράσεις του κλάδου και πλήθους οινοποιών, η Διοίκηση
προέβη στην έκδοση νέας εγκυκλίου (υπ’αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1001351 ΕΞ 2016,
επισυνάπτεται).

Υπενθυμίζουμε ότι μπροστά στα ανυπέρβλητα εμπόδια που αντιμετώπισαν από
την πρώτη μέρα πολλά μέλη και για τα οποία ζητήσαμε την έκδοση εγκυκλίου
και υποβάλαμε σχετικώς τις προτάσεις μας ώστε να μην βρίσκεται στον αέρα το
εγχώριο και το εξαγωγικό εμπόριο των κρασιών μας. Σήμερα μάλιστα
αποστείλαμε με δελτίο τύπου το σχετικό υπόμνημα.

Πράγματι, στην συνημμένη εγκύκλιο, το Υπουργείο έλαβε υπόψη του
τουλάχιστον εν μέρει τις αγωνίες του κλάδου και προβαίνει μεταξύ άλλων στις
εξής διορθώσεις και/ή διευκρινίσεις :
1. Σταματά η παράλογη απαίτηση ο Ε.Φ.Κ. να καταβάλλεται κάθε μέρα. Οι
υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. και να καταβάλουν τις
σχετικές επιβαρύνσεις το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από
τον μήνα πώλησης του προϊόντος. Προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί
σχετική αίτηση άδειας φορολογικής αποθήκης και να έχει γίνει η δήλωση
αποθεμάτων της 31.12.2015.
2. Διευκρινίζεται ότι και οι μικροί οινοπαραγωγοί, εφόσον το επιθυμούν,
μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης.

3. Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση εξαγωγών προς άλλα κράτη μέλη
της Ε.Ε., μέχρι την έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης θα πρέπει να
προκαταβάλλεται ο ΕΦΚ (όχι ο ΦΠΑ) ο οποίος στην συνέχεια
επιστρέφεται. Είναι σαφές ότι αυτό γεννά προβλήματα ρευστότητας για
την οινοποιία και θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση.
4. Παρέχεται η δυνατότητα μέχρι την έκδοση των σχετικών αδειών
φορολογικών αποθηκών, οι υπόχρεοι σε φόρο να προβαίνουν στην
εξαγωγή προς τρίτες χώρες με την κατάθεση σχετικής εγγύησης, η οποία
θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο ρου αναλογούντος Ε.Φ.Κ.
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5. Επισημαίνεται ότι μαζί με τη σχετική δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή
των φορολογικών επιβαρύνσεων θα πρέπει να κατατίθεται σχετική
κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο των λίτρων που
αντιστοιχούν σε κάθε απόδειξη λιανικής πώλησης.

6. Για την μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση αδειών φορολογικής
αποθήκης και εγκεκριμένου προμηθευτή παρέχεται η δυνατότητα να
εισάγονται προϊόντα ως αν οι υπόχρεοι να είχαν φορολογική αποθήκη,
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση
άδειας φορολογικής αποθήκης.

7. Ρυθμίζεται το ζήτημα των οινοποιητικών μονάδων οι οποίες διαθέτουν
περισσότερες της μίας εγκατάστασης παραγωγής και αποθήκευσης.
Επιτρέπεται η δυνατότητα μεταφοράς των προϊόντων μεταξύ των
εγκαταστάσεων, με τη χρήση του προβλεπόμενου κατά περίπτωση
εμπορικού ή συνοδευτικού εγγράφου μεταφοράς.
8. Παρέχονται διευκρινίσεις για μια σειρά τεχνικών ζητημάτων.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου θα εξακολουθήσει αφενός να ενημερώνει τους
οινοποιούς, τον κλάδο και την αγορά για τις όποιες νέες εξελίξεις και αφετέρου
να κλιμακώνει τις προσπάθειες του σε κάθε επίπεδο με απώτερο σκοπό την
κατάργηση του εν λόγω μέτρου. Το γεγονός ότι οι εκκλήσεις μας για το
αυτονόητο εισακούστηκαν καθιστούν ακόμα πιο αναγκαία την δράση μας.
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