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ΘΕΜΑ: Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο κρασί
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με συνέχεια των πρόσφατων εξαγγελιών της Κυβέρνησης για
ελάφρυνση των φορολογικών βαρών και ιδιαίτερα για μείωση του
συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση και τα τρόφιμα, ο Σύνδεσμος Ελληνικού
Οίνου, με επιστολή του προς την Αν. Υπουργό Οικονομικών τόνισε την
ανάγκη τα εν λόγω μέτρα να συμπεριλάβουν και το κρασί, καθώς η
ελληνική οινοποιία, αυτός ο τόσο εξωστρεφής και δυναμικός κλάδος της
πρωτογενούς παραγωγής πλήττεται από πλήθος προβλημάτων φορολογικού
και γραφειοκρατικού χαρακτήρα.
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Στις από 8.5.2019 δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Χώρας αλλά και
στις διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο σας, φαίνεται ότι τελικά
το κρασί να μην καλύπτεται από την εν λόγω μείωση του ΦΠΑ είτε ως προς
την εστίαση είτε ως προς τα τρόφιμα.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι το κρασί, κατά πάγια πολιτική επιλογή της
Χώρας μας, δεν εξομοιώνεται με τα λοιπά αλκοολούχα ποτά, ως προς το
νομικό του καθεστώς αλλά και την φορολογική του μεταχείριση (π.χ. ΕΦΚ).
Πρόκειται για γεωργικό προϊόν, όπως η ίδια η ιδρυτική Συνθήκη της ΕΟΚ
(και πλέον η Συνθήκη για την Λειτουργία της ΕΕ) αναγνωρίζει, αλλά
επιπλέον για προϊόν που είναι έντονα συνυφασμένο με την γαστρονομία και
τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες του λαού μας, ένα πραγματικό
πολιτισμικό κεφάλαιο για την Ελλάδα και την κοινωνία της.
Σε αυτές τις συνθήκες, και αναμένοντας τις οποίες τελικές αποφάσεις
και διευκρινίσεις για τις κατηγορίες των προϊόντων που θα υπαχθούν στο
ευνοϊκό καθεστώς του ΦΠΑ, σας καλούμε να συμπεριλάβετε και το κρασί
σε αυτές, δίνοντας ουσιαστική και έμπρακτη ώθηση στην ανάπτυξη της
ελληνικής οινοποιίας στο σύνολό της.
Με τιμή,

Γιώργος Σκούρας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεόδωρος Γ. Γεωργόπουλος
Διευθυντής

Νίκης 34, 105 57, Αθήνα, Τηλ.: 210 322.60.53, Fax: 210 323.79.43
e-mail: info@greekwinefederation.gr
www.greekwinefederation.gr

2/2

