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Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρα 1- 7
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ)
2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020 με την οποία έχουν επέλθει
τροποποιήσεις σε ορισμένα άρθρα της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης
Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (L 250), η
οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με τα άρθρα 79 έως και 93 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265).
Άρθρο 8
Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η απαλλαγή από Φ.Π.Α. των
εισαγωγών, των παραδόσεων αγαθών, καθώς και των παροχών υπηρεσιών στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε οργανισμό ή φορέα που έχει συσταθεί βάσει του
ενωσιακού δικαίου, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί,
με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Οι
προτεινόμενες διατάξεις αποτελούν ενσωμάτωση στο εσωτερικό μας δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 για την
τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, με αναδρομική εφαρμογή από την
1η.1.2021.
Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρα 1 -7
Η Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση
των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην
αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο της χώρας με
τα άρθρα 79 έως και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Μετά την αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων της ως άνω οδηγίας με την Οδηγία
(ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020 (L 256) απαιτείται η
τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, προκειμένου να
ευθυγραμμιστεί η εθνική νομοθεσία με τις νέες διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.
Ειδικότερα απαιτείται η τροποποίηση των άρθρων 82, 83, 87, 89, 90, και 92 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και η προσθήκη νέου άρθρου 93Γ στον ίδιο
Κώδικα.
Άρθρο 8
Η ενσωμάτωση των προτεινόμενων διατάξεων είναι αναγκαία, προκειμένου η
εθνική μας νομοθεσία να είναι εναρμονισμένη με το ενωσιακό δίκαιο.
H Οδηγία (ΕΕ) 2021/1159 του Συμβουλίου τροποποιεί διατάξεις της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου
προστιθεμένης αξίας, αναφορικά με την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. ορισμένων
εισαγωγών, καθώς και παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών στην
Επιτροπή ή σε άλλο φορέα ή οργανισμό που έχει συσταθεί με βάση το δίκαιο της
Ένωσης, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Ειδικότερα, κρίθηκε αναγκαίο για λόγους αμεσότητας και ετοιμότητας στην
αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, να διασφαλιστεί η απαλλαγή
από τον Φ.Π.Α. στις εξής περιπτώσεις:
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α) για την εισαγωγή αγαθών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από οργανισμό ή
φορέα που έχει συσταθεί βάσει του ενωσιακού δικαίου,
β) για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ή σε οργανισμό ή φορέα που έχει συσταθεί βάσει του ενωσιακού
δικαίου, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα οποία, εν συνεχεία, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οργανισμός ή φορέας που έχει συσταθεί βάσει του
ενωσιακού δικαίου, διαθέτουν δωρεάν στην Ελλάδα, όπως και στα άλλα κράτη
μέλη, όπως εθνικές αρχές, ιδρύματα και άλλα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα μέτρα που λαμβάνονται, στο πλαίσιο των
διάφορων πρωτοβουλιών της Ε.Ε. σε τέτοια περίπτωση, δεν παρεμποδίζονται από
ποσά Φ.Π.Α. που δεν μπορούν να ανακτηθούν από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.,
ούτε από το βάρος της συμμόρφωσης που απορρέει από τις υποχρεώσεις
εγγραφής στα μητρώα Φ.Π.Α..
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Άρθρα 1 -7
Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και
αλκοολούχων προϊόντων, στα οποία επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης,
σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, καθώς και στους μικρούς διήμερους
αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281).
Επιπλέον, αφορά στις τελωνειακές και χημικές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα εφαρμόσουν τις παραπάνω προβλέψεις.
Άρθρο 8
Η ρύθμιση αφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οργανισμό ή φορέα που έχει
συσταθεί βάσει του ενωσιακού δικαίου, όσον αφορά σε πράξεις, όπως εισαγωγή
αγαθών, απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών, που πραγματοποιούν στο πλαίσιο
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, όταν αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες
πρόκειται να διατεθούν δωρεάν σε κράτη μέλη ή σε τρίτους, όπως εθνικές αρχές ή
ιδρύματα για τον ίδιο σκοπό.
Επιπλέον, αφορά στις φορολογικές και τελωνειακές αρχές της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες
πρόκειται να εφαρμόσουν τις προτεινόμενες διατάξεις.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Άρθρα 1- 7
ΝΑΙ x ΟΧΙ 
Άρθρο 8
ΝΑΙ  ΟΧΙ x
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 1-7
Άρθρα 79 έως και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, στα οποία έχει
ενσωματωθεί η Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου
1992.
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5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας

i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Άρθρα 1-7
Η Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151, η οποία μεταφέρεται στο
εσωτερικό δίκαιο της χώρας με τις αξιολογούμενες
ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 7, τροποποιεί την
Οδηγία 92/83/ΕΟΚ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στα
άρθρα 79 έως και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Επομένως, για την ενσωμάτωση των νέων διατάξεων
απαιτείται αντίστοιχη τροποποίηση του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα, ως εκ τούτου απαιτούνται
νομοθετικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 8
Η τροποποίηση επιβάλλεται από την υποχρέωση
ενσωμάτωσης ενωσιακής νομοθεσίας και αναφέρεται
σε διατάξεις περί Φ.Π.Α., οι οποίες υπάγονται στον ν.
2859/2000 (Α΄ 248).
ii) με αλλαγή διοικητικής Άρθρα 1-8
πρακτικής
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να
συμπεριλαμβανομένης εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
της δυνατότητας νέας συμπεριλαμβανομένης
της
δυνατότητας
νέας
ερμηνευτικής
ερμηνευτικής προσέγγισης της νομοθεσίας, καθώς
προσέγγισης της
αφορούν σε φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις
υφιστάμενης
που απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη.
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
Άρθρα 1-8
περισσότερων
Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
ανθρώπινων και
πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη
υλικών πόρων;
ρύθμισης των θεμάτων των άρθρων 1 έως και 8.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8.



Στόχος 8: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής
ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους.
Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρα 1-7
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτυγχάνεται
η ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με
την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου
της 29ης Ιουλίου 2020.

i) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 8
Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην
αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 με
τη χορήγηση των σχετικών απαλλαγών από
Φ.Π.Α., καθώς και στην εναρμόνιση της
εθνικής μας νομοθεσίας με την αντίστοιχη
ενωσιακή, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο
παράβασης του ενωσιακού δικαίου εκ μέρους
της Χώρας μας.

Άρθρα 1-7
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτυγχάνεται
η πλήρης ευθυγράμμιση της εθνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του
Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρο 8
Με τις προτεινόμενες διατάξεις, διασφαλίζεται
η βέλτιστη δυνατή χρήση του προϋπολογισμού
της Ε.Ε. στην αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, διότι αν
καταβαλλόταν Φ.Π.Α. για συναλλαγές που
συνδέονται με τα μέτρα στήριξης έκτακτης
ανάγκης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της
πανδημίας, θα υπήρχε στέρηση πολύτιμων
πόρων, με αποτέλεσμα να παρέχονται
λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες στην Ελλάδα
και στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., κατ’
αναλογία προς το ποσό του καταβλητέου
φόρου.
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9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

11.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
.
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:
ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

12.

7

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:
13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1

2

Στόχος
Με τις προτεινόμενες διατάξεις, με τις οποίες αντικαθίσταται το
άρθρο 82 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και ενσωματώνεται
σε αυτό η παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151,
επιδιώκονται ειδικότερα τα εξής:
α) η εφαρμογή μειωμένου έως και ογδόντα πέντε τοις εκατό
(85%) συντελεστή Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του
ισχύοντος κανονικού συντελεστή στο προϊόν απόσταξης, που
παράγεται από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμεροι),
σύμφωνα με την παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α΄
281). Ο νέος, μειωμένος συντελεστής καθορίζεται σε
τριακόσια εβδομήντα ευρώ (370€) ανά εκατόλιτρο άνυδρης
αιθυλικής αλκοόλης∙
β) ο καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου της ετήσιας
παραγωγής, ποσοτικά και χρονικά∙
γ) η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν
εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμό της
διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης, αλλά και των λεπτομερειών, σχετικά με τον νέο
τρόπο υπολογισμού του ειδικού φόρου κατανάλωσης που
αναλογεί
στο
παραγόμενο
από
τους
μικρούς
αποσταγματοποιούς (διήμερους) προϊόν.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις, με τις οποίες τροποποιείται
το άρθρο 83 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με
την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151,
επιδιώκεται η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής
αλκοόλης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή
συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία περιέχουν αιθυλική
αλκοόλη και εμπίπτουν στην Οδηγία 2002/46/ΕΚ, η οποία έχει
μεταφερθεί στο εθνικό μας δίκαιο με την υπό στοιχεία
Γ5α/53625/2017 (Β΄ 3328) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας. Για τη χορήγηση της

7

3

4

5

6

7

απαλλαγής τίθενται ως προϋποθέσεις η μονάδα συσκευασίας
του συμπληρώματος διατροφής που διατίθεται στην
κατανάλωση να μην υπερβαίνει το 0,15/λίτρο και τα
συμπληρώματα διατροφής να διατίθενται στην αγορά
δυνάμει του άρθρου 10 της Οδηγίας 2002/46/ΕΚ, σύμφωνα
με το άρθρο 10 της ανωτέρω κοινής απόφασης.
Με το προτεινόμενο άρθρο, με το οποίο προστίθεται νέο
εδάφιο στην αρχή της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 87 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151, καθορίζεται ο τρόπος
μέτρησης των βαθμών PLATO για τη μπύρα, που έχει υποστεί
γλύκανση ή αρωματισμό, και ορίζεται ότι, για τους σκοπούς
μέτρησης των βαθμών PLATO κατ’ όγκο, λαμβάνονται υπόψη
όλα τα συστατικά της μπίρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που προστίθενται μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης.
Με το προτεινόμενο άρθρο, με το οποίο αντικαθίσταται το
άρθρο 89 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με την
παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151, επιδιώκεται
η επικαιροποίηση της παραπομπής στον σχετικό Κανονισμό
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
προϊόντα, για τα οποία ισχύει μειωμένος συντελεστής Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις, με τις οποίες αντικαθίσταται
το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 90 του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151, με την οποία τροποποιείται το
άρθρο 8 της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, επιδιώκεται η
επικαιροποίηση των παραπομπών στους κωδικούς της
συνδυασμένης ονοματολογίας που χρησιμοποιούνται για την
περιγραφή (ορισμό) της κατηγορίας προϊόντων «αφρώδη
κρασιά».
Με τις προτεινόμενες διατάξεις, με τις οποίες αντικαθίσταται
το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 92 του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151, με την οποία τροποποιείται το
άρθρο 12 της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, επιδιώκεται η
επικαιροποίηση των παραπομπών στους κωδικούς της
συνδυασμένης ονοματολογίας που χρησιμοποιούνται για την
περιγραφή (ορισμό) της κατηγορίας προϊόντων «λοιπά
αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση».
Με τις προτεινόμενες διατάξεις προστίθεται νέο άρθρο 93Γ
στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, με το οποίο ενσωματώνεται
η παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151, με την
οποία προστέθηκε νέο άρθρο 23α στην Οδηγία 92/83/ΕΟΚ.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη παρ. 1 καθορίζονται τα
κριτήρια, τα οποία προβλέπεται να πληρούνται για την
πιστοποίηση μιας επιχείρησης παραγωγής αλκοολούχων
προϊόντων ως μικρού αποστακτηρίου, μικρού ανεξάρτητου
ζυθοποιείου, μικρού ανεξάρτητου παραγωγού ενδιάμεσων
προϊόντων, μικρού οινοπαραγωγού και ανεξάρτητου μικρού
παραγωγού λοιπών παρασκευαζόμενων με ζύμωση ποτών.
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Με την προτεινόμενη παρ. 2 του νέου άρθρου 93Γ,
προβλέπεται η χορήγηση από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές
στα ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία ετήσιου πιστοποιητικού,
με το οποίο βεβαιώνονται η συνολική ετήσια παραγωγή τους
και η συμμόρφωση τους ως προς τα κριτήρια, όπως αυτά
καθορίζονται στο άρθρο 87 του ν. 2960/2001.
Όσον αφορά στους παραγωγούς των λοιπών αλκοολούχων
προϊόντων των άρθρων 80, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001, με
την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου παρέχεται η
δυνατότητα να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική ετήσια
παραγωγή τους, καθώς και τη συμμόρφωσή τους προς τα
κριτήρια για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεξάρτητων μικρών
παραγωγών.
Στόχος της διάταξης είναι η πιστοποίηση της ιδιότητας του
ανεξάρτητου μικρού παραγωγού, βάσει ενός κοινού
πιστοποιητικού, ο τύπος του οποίου θα καθοριστεί με
εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το
οποίο κατά περίπτωση, είτε θα χορηγείται από τις αρμόδιες
τελωνειακές αρχές είτε θα εκδίδεται από τον ίδιο τον
παραγωγό, στο πλαίσιο της αυτοπιστοποίησής του, ήτοι της
συμμόρφωσής του με τα κριτήρια που τίθενται για την
αναγνώρισή του ως ανεξάρτητου μικρού παραγωγού
αναλόγως του είδους του αλκοολούχου ποτού που παράγει.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνεται στο
εσωτερικό μας δίκαιο το άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159
του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση
της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, αναφορικά με την απαλλαγή από
τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στις εισαγωγές αγαθών από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από οργανισμό ή φορέα που έχει
συσταθεί βάσει του ενωσιακού δικαίου, καθώς και στις
παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών στα
πρόσωπα αυτά, όταν τα εν λόγω αγαθά ή οι υπηρεσίες
προορίζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.
Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζεται μεταβατικά η επιβολή
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των
διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, κατά την τρέχουσα
αποστακτική περίοδο.
Ορίζεται η έναρξη ισχύος των άρθρων 1 έως και 8.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

9

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Βελτίωση παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία /
διαφάνεια θεσμών

Χ

Βελτιωμένη διαχείριση
κινδύνων

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 8: Η άμεση απαλλαγή από Φ.Π.Α. αποτελεί αποτελεσματικότερη μέθοδο για τη διοίκηση και τους
ωφελούμενους από την εν λόγω διάταξη, σε σχέση με άλλες μεθόδους (π.χ. επιστροφή του φόρου).

19.

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Χ

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

X

Χ

10

Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
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Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ε. Έκθεση διαβούλευσης
Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς



Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες
 Υπουργείο Οικονομικών

Χ
Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

-

 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
1. Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.
Τμήμα Β΄ Φορολογίας Αλκοολούχων Προϊόντων
&
Τμήμα Ε’ Φ.Π.Α. Εισαγωγών - Εξαγωγών
2. Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης φορολογίας – Τμήμα Δ’



23.

Διεθνής διαβούλευση

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
Αριθμός
συμμετασχόντων
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Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
Αριθμός
συμμετασχόντων
Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν
Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Στ. Έκθεση νομιμότητας
24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 78 του Συντ άγματος.
25.

Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)



Κανονισμός

Χ

Οδηγία

Άρθρο 113 Σ.Λ.Ε.Ε.

(1) Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της
29ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την τροποποίηση
της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση
των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων
κατανάλωσης που επιβάλλονται στην
αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά.
(2) Οδηγία (ΕΕ) 2021/1159 του Συμβουλίου της
13ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
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26.




27.

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων
29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 1
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν
απόσταξης των διήμερων μικρών
αποσταγματοποιών – Αντικατάσταση
άρθρου 82 του ν. 2960/2001
(παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/1151)
Το άρθρο 82 του ν. 2960/2001 (Α΄265)
Άρθρο 82 του ν.2960/2001:
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 82
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν
απόσταξης των διήμερων μικρών
αποσταγματοποιών
1. Στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από
τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς
(παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων) της παρ.
5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) από
πρώτες ύλες παραγωγής των ιδίων, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην παρ. Ε του άρθρου 7 του
ιδίου νόμου, το οποίο δεν δύναται να
υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατόλιτρα καθαρής
(άνυδρης) αλκοόλης κατ’ έτος και των οποίων
η παραγωγή δεν δύναται να υπερβαίνει τις
οκτώ (8) ημέρες, κατ΄ ανώτατο ετήσιο όριο,
εφαρμόζεται μειωμένος έως και ογδόντα
πέντε τοις εκατό (85%) συντελεστής ειδικού
φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής
αλκοόλης έναντι του ισχύοντος κανονικού
συντελεστή αιθυλικής αλκοόλης.
2. Ο
μειωμένος
αυτός
συντελεστής
καθορίζεται σε τριακόσια εβδομήντα ευρώ
(370 €) ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής

«Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τσίπουρου ή
τσικουδιάς
μικρών
αποσταγματοποιών
(διημέρων)
1. Το τσίπουρο ή η τσικουδιά που
παρασκευάζεται από απόσταγμα στεμφύλων
σταφυλιών και λοιπών επιτρεπόμενων υλών
από της μικρούς αποσταγματοποιούς
(διήμερους), σύμφωνα με την παράγραφο Ε΄
του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, υπόκειται σε
εφάπαξ και κατ’ αποκοπή φορολόγηση
πενήντα εννέα λεπτών (0,59) του ευρώ ανά
χιλιόγραμμο έτοιμου προϊόντος
2. Η καταβολή του φόρου γίνεται κατά την
έκδοση της άδειας απόσταξης, με βάση τη
δήλωση του δικαιούχου για την ποσότητα των
στεμφύλων ή άλλων επιτρεπόμενων υλών που
πρόκειται να αποστάξει και την ποσότητα του
τσίπουρου ή της τσικουδιάς που θα παραχθεί.
3. Η διάθεση στην κατανάλωση του ανωτέρω
προϊόντος γίνεται χωρίς τοπικούς και
χρονικούς περιορισμούς, με την έκδοση των
προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία
φορολογικών στοιχείων.».
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αλκοόλης και εφαρμόζεται εφάπαξ και κατ’
αποκοπή.
3. Το προϊόν απόσταξης των μικρών
αποσταγματοποιών
(διήμερων)
δεν
επιβαρύνεται με το δικαίωμα υπέρ του
Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και
Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών
(Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) της περ. β της παρ. 5 του
άρθρου 26 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48).
4. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στο
προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών
αποσταγματοποιών πραγματοποιείται κατά
την έκδοση της άδειας απόσταξης της περ. 3
της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001. Κατ’
εξαίρεση της παρ. 5 του άρθρου 109 του
παρόντος, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο της παρούσας, δεν γεννάται
υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. Με τη διάθεση
του προϊόντος απόσταξης στην κατανάλωση,
αποδίδεται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000,
Α΄ 248), ο αναλογών ΦΠΑ.
5. Η διάθεση στην κατανάλωση του
προϊόντος απόσταξης των διήμερων μικρών
αποσταγματοποιών
πραγματοποιείται,
σύμφωνα με την παρ. Ε του άρθρου 7 του ν.
2969/2001.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων,
καθορίζονται
η
διαδικασία
βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλο
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του
παρόντος.»
Άρθρο 2
Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης
- Τροποποίηση άρθρου 83 του ν.
2960/2001
(υποπερ. i της περ. α και περ. β της παρ. 15
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
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Στην παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001
(Α΄265), επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις,
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. β΄, με
την υποδιαίρεσή του σε υποπερ. βα΄ και ββ΄,
προστίθεται περ. ια΄ και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Τα προϊόντα του άρθρου 80 του παρόντος
απαλλάσσονται
του
Ειδικού
Φόρου
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης,
όταν:
α) διανέμονται με τη μορφή αιθυλικής
αλκοόλης, η οποία έχει υποστεί πλήρη
μετουσίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις περί μετουσίωσης,
β) έχουν υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας ή της
νομοθεσίας άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.
και χρησιμοποιούνται, ως μέρος της
διαδικασίας παρασκευής οποιουδήποτε
προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση, υπό την προϋπόθεση ότι:
βα) έχουν ενσωματωθεί στο προϊόν αυτό ή
ββ) χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και
τον καθαρισμό του εξοπλισμού παρασκευής
που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη
διαδικασία παρασκευής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η
οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
ενωσιακές διατάξεις, κατόπιν εισήγησης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται το είδος
και το ποσοστό των χρησιμοποιούμενων
μετουσιωτικών της αιθυλικής αλκοόλης,
γ) χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού
σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού Σ.Ο.
22.09,
δ) χρησιμοποιούνται αυτούσια για την
παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, όπως η
παραγωγή και η κυκλοφορία αυτών ορίζονται
από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία, καθώς και όταν χρησιμοποιούνται
στην παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων
αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή

Παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.2960/2001:
«Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης».
«1. Τα προϊόντα του άρθρου 80 του παρόντα
Κώδικα απαλλάσσονται του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης,
της παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν διανέμονται με τη μορφή αιθυλικής
αλκοόλης, η οποία έχει υποστεί πλήρη
μετουσίωση, σύμφωνα με της ισχύουσες
διατάξεις περί μετουσίωσης,
β) όταν έχουν υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα
με της προδιαγραφές της ελληνικής
νομοθεσίας ή της νομοθεσίας άλλου κράτους
μέλους της Ε.Ε. και χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση
(παραγωγή ποτών). Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται
σύμφωνα με της εκάστοτε ισχύουσες
ενωσιακές διατάξεις, μετά από εισήγηση της
αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου
του Κράτους, καθορίζεται το είδος και το
ποσοστό
των
χρησιμοποιούμενων
μετουσιωτικών της αιθυλικής αλκοόλης,
γ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
ξυδιού σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού
Σ.Ο. 22.09,
δ) όταν χρησιμοποιούνται αυτούσια για την
παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, της η
παραγωγή και η κυκλοφορία αυτών ορίζεται
από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία,
καθώς
και
όταν
χρησιμοποιούνται, στην Παρασκευή πρώτης
ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την
προϋπόθεση
ότι
αυτή
αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας
παραγωγής της,
ε) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
αρωματικών ουσιών που προορίζονται για
την παραγωγή ειδών διατροφής και μη
αλκοολούχων ποτών, με ογκομετρικό
αλκοολικό τίτλο μέχρι και 1,2% νοl.,
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αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας
παραγωγής τους,
ε) χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
αρωματικών ουσιών που προορίζονται για την
παραγωγή ειδών διατροφής και μη
αλκοολούχων ποτών, με ογκομετρικό
αλκοολικό τίτλο μέχρι και 1,2% νοl.,
στ) χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως
συστατικά ημιτελών προϊόντων για την
παραγωγή ειδών διατροφής, γεμιστών ή όχι,
εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόμενη
αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα
άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100
χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και
τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά
100 χιλιόγραμμα προϊόντος για άλλα
προϊόντα,
ζ) χρησιμοποιούνται ως δείγματα για
αναλύσεις για τη διεξαγωγή των αναγκαίων
δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς
σκοπούς,
η)
χρησιμοποιούνται
για
σκοπούς
επιστημονικής έρευνας,
θ) χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία,
θεραπευτήρια,
κλινικές,
νοσηλευτικά
ιδρύματα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για
ιατρικούς σκοπούς,
ι) χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό
αρτοσκευασμάτων και παραλαμβάνονται από
βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν
αυτόματα μηχανήματα ψεκασμού των
αρτοσκευασμάτων αυτών,
ια) χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των
συμπληρωμάτων διατροφής που ορίζονται
από την Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης
Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών περί των
συμπληρωμάτων διατροφής (L183) και τα
οποία περιέχουν αιθυλική αλκοόλη. Η
απαλλαγή της παρούσας χορηγείται υπό την
προϋπόθεση ότι η μονάδα συσκευασίας του
συμπληρώματος διατροφής που διατίθεται
στην κατανάλωση δεν υπερβαίνει το 0,15
λίτρο και τα συμπληρώματα διατροφής

στ) όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή
ως συστατικά ημιτελών προϊόντων για την
παραγωγή ειδών διατροφής, γεμιστών ή όχι,
εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόμενη
αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5
λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100
χιλιόγραμμα προϊόντος για της σοκολάτες και
τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά
100 χιλιόγραμμα προϊόντος για άλλα
προϊόντα,
ζ) όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για
αναλύσεις για τη διεξαγωγή των αναγκαίων
δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς
σκοπούς,
η) όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς
επιστημονικής έρευνας,
θ) όταν χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία,
θεραπευτήρια,
κλινικές,
νοσηλευτικά
ιδρύματα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για
ιατρικούς σκοπούς,
ι) όταν χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό
αρτοσκευασμάτων και παραλαμβάνονται
από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν
αυτόματα μηχανήματα ψεκασμού των
αρτοσκευασμάτων αυτών.»
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διατίθενται στην αγορά δυνάμει του άρθρου
10 της ίδιας Οδηγίας.»
Άρθρο 3
Τρόπος υπολογισμού βαθμών PLATO
κατά όγκο στη μπύρα –
Τροποποίηση άρθρου 87 του ν.
2960/2001
(παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2020/1151)
Στην αρχή της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου
87 του ν. 2960/2001 (Α΄265) προστίθεται
εδάφιο, η περ. γ) τροποποιείται ως προς το
εξουσιοδοτούμενο όργανο και το αντικείμενο
της εξουσιοδότησης και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής:

Παρ. 1 του άρθρου 87 του ν.2960/2001:

«1. α) Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
των προϊόντων του άρθρου 86 του παρόντα
Κώδικα καθορίζεται με βάση τον αριθμό των
εκατόλιτρων της μπύρας και της βαθμούς
«1. α) Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) PLATO κατά όγκο.
των προϊόντων του άρθρου 86 του παρόντος
καθορίζεται με βάση τον αριθμό των β) Σε περίπτωση που οι βαθμοί PLATO της
εκατόλιτρων της μπύρας και τους βαθμούς μπύρας δεν αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό,
PLATO κατά όγκο.
για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου
β) Για τους σκοπούς μέτρησης των βαθμών
PLATO κατά όγκο λαμβάνονται υπόψη όλα τα
συστατικά
της
μπύρας,
συμπεριλαμβανομένων
εκείνων
που
προστίθενται μετά την ολοκλήρωση της
ζύμωσης. Σε περίπτωση που οι βαθμοί PLATO
της μπύρας δεν αντιστοιχούν σε ακέραιο
αριθμό, για τον υπολογισμό του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) το κλασματικό
μέρος στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο
ακέραιο αριθμό και συγκεκριμένα, εφόσον το
κλάσμα είναι μικρότερο του μισού (0,5),
στρογγυλοποιείται στον μικρότερο ακέραιο
αριθμό, ενώ εάν είναι ίσο ή μεγαλύτερο του
μισού
(0,5),
στρογγυλοποιείται
στον
μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.

Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) το κλασματικό μέρος
στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο
αριθμό και συγκεκριμένα, εφόσον το κλάσμα
είναι
μικρότερο
του
μισού
(0,5),
στρογγυλοποιείται στο μικρότερο ακέραιο
αριθμό, ενώ εάν είναι ίσο ή μεγαλύτερο του
μισού
(0,5),
στρογγυλοποιείται
στο
μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.

γ) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των
βαθμών PLATO της μπύρας, καθώς και κάθε
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων
της παραγράφου αυτής.»

γ) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της
παρούσας παραγράφου.»
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Άρθρο 4
Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης
ενδιάμεσων προϊόντων –
Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 2960/2001
(παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/1151)
Άρθρο 89 του ν.2960/2001:
Στο άρθρο 89 του ν. 2960/2001 (Α΄265)
επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και «Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
επικαιροποιούνται
οι
παραπεμπόμενες
διατάξεις και το άρθρο 89 διαμορφώνεται ως Ο συντελεστής του ειδικού φόρου
κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα
εξής:
του προηγούμενου άρθρου ορίζεται σε εκατόν
δύο (102) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού
«Άρθρο 89
προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που
Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του
Ενδιάμεσων Προϊόντων
Ο συντελεστής του ειδικού φόρου σημείου Β΄ του παραρτήματος ΙΙI του
κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που επιβάλλεται στα κανονισμού (Ε.Κ.) της Επιτροπής 606/2009
προϊόντα του άρθρου 88 ορίζεται σε εκατόν (ΕΕL 193/24.7.2009) για τα οποία ο
δύο (102) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού συντελεστής ορίζεται σε πενήντα ένα (51)
προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»
ορίζονται στο παράρτημα VΙI μέρος II του
Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ.
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου (L 347) για τα οποία ο
συντελεστής ορίζεται σε πενήντα ένα (51)
ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»
Άρθρο 5
Αφρώδη κρασιά - Τροποποίηση άρθρου
90 του ν. 2960/2001
(παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/1151)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 90
του ν. 2960/2001 (Α΄265) τροποποιείται ως
προς τους παραπεμπόμενους κωδικούς
Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και η
παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

Παρ. 2 του άρθρου 90 του ν.2960/2001:
«2. Ο όρος «αφρώδη κρασιά» περιλαμβάνει
όλα τα προϊόντα που υπάγονται της κωδικούς
Σ.Ο. 22.04.10, 22.04.21.10, 22.04.29.10 και
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«2. Ο όρος «αφρώδη κρασιά» περιλαμβάνει
όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους
κωδικούς
Σ.Ο.
22.04.10,
22.04.21.06,
22.04.21.07,
22.04.21.08,
22.04.21.09,
22.04.29.10 και 22.05, τα οποία πληρούν τις
εξής προϋποθέσεις:
α) περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος
μανιταριού, τα οποία συγκρατούνται με
σύρματα ή συνδετήρες ή έχουν υπερπίεση
τουλάχιστον 3 bar, η οποία οφείλεται στο
διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα,
β) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό
τίτλο άνω των 1,2 % vol. μέχρι και 15 % vol. με
την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται
στο τελικό προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου
από ζύμωση.»
Άρθρο 6
Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα
με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα Τροποποίηση άρθρου 92 του ν.
2960/2001
(παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/1151)

22.05 και τα οποία πληρούν της εξής
προϋποθέσεις:

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 92
του ν. 2960/2001 (Α΄265) τροποποιείται ως
προς τους παραπεμπόμενους κωδικούς
Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και η
παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

Παρ.2 του άρθρου 92 του ν. 2960/2001

«2. «Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα
με ζύμωση» θεωρούνται όλα τα προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 22.06.00.31
και 22.06.00.39, καθώς και τα προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 22.04.10,
22.04.21.06,
22.04.21.07,
22.04.21.08,
22.04.21.09, 22.04.29.10 και 22.05, τα οποία
δεν αναφέρονται στο άρθρο 90 και τα οποία
πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος
μανιταριού που συγκρατούνται με σύρμα ή
συνδετήρα ή έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3
bar, η οποία οφείλεται στο διαλυμένο
διοξείδιο του άνθρακα, και

α) Περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος
μανιταριού, τα οποία συγκρατούνται με
σύρματα ή συνδετήρες ή έχουν υπερπίεση
τουλάχιστον 3 bar, η οποία οφείλεται στο
διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα.
Β) Έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό
τίτλο άνω των 1,2% vol. Μέχρι και 15% vol. Με
την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται
στο τελικό προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου
από ζύμωση.»

«2. «Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα
με ζύμωση» νοούνται όλα τα προϊόντα που
υπάγονται της κωδικούς Σ.Ο. 22.06.00.31 και
22.06.00.39, καθώς και τα προϊόντα που
υπάγονται της κωδικούς Σ.Ο. 22.04.10,
22.04.21.10, 22.04.29.10 και 22.05, τα οποία
δεν αναφέρονται στο άρθρο 90 του παρόντα
Κώδικα και πληρούν της εξής προϋποθέσεις:
α) Περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος
μανιταριού που συγκρατούνται με σύρμα ή
συνδετήρα ή έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3
bar, η οποία οφείλεται στο διαλυμένο
διοξείδιο του άνθρακα.
β) Έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό
τίτλο άνω του 1,2% vol. Μέχρι και 13% vol..
γ) Έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό
τίτλο άνω του 13% vol. Μέχρι και 15% vol., με
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την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται
β) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό στο προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από
τίτλο άνω του 1,2% vol. μέχρι και 13% vol. ή
ζύμωση.»
γ) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό
τίτλο άνω του 13% vol. μέχρι και 15% vol., με
την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται
στο προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από
ζύμωση.»
Άρθρο 7
Νέα διάταξη
Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών
Παραγωγών –
Προσθήκη άρθρου 93Γ στον ν. 2960/2001
(παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/1151)
Μετά το άρθρο 93Β του ν. 2960/2001 (Α΄265)
προστίθεται άρθρο 93Γ, ως εξής:
« Άρθρο 93Γ
Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών
Παραγωγών
1. Νοούνται
ως
Ανεξάρτητοι
Μικροί
Παραγωγοί για τους σκοπούς του παρόντος
και στο πλαίσιο της εφαρμογής από τα κράτη
– μέλη της Ε.Ε. της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, οι
παραγωγοί των προϊόντων των άρθρων 80, 86,
88, 90 και 92, κατά περίπτωση, υπό τις εξής
ειδικότερες προϋποθέσεις:
α) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του
άρθρου 80, το «μικρό αποστακτήριο», ήτοι μια
επιχείρηση απόσταξης που λειτουργεί ως
νομικώς και οικονομικώς ανεξάρτητη από
κάθε άλλη επιχείρηση απόσταξης, δεν
λειτουργεί με άδεια εκμετάλλευσης και η
ετήσια παραγωγή της δεν υπερβαίνει τα δέκα
(10) εκατόλιτρα άνυδρης αλκοόλης.
β) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του
άρθρου 86, τα «ανεξάρτητα μικρά
ζυθοποιεία» της παρ. 3 του άρθρου 87.
γ) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του
άρθρου 88, ο παραγωγός ενδιάμεσων
προϊόντων, ο οποίος είναι νομικώς και
οικονομικώς ανεξάρτητος από οποιονδήποτε
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άλλο παραγωγό ενδιάμεσων προϊόντων,
χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται
χωριστά από εκείνες οποιουδήποτε άλλου
παραγωγού, δεν λειτουργεί βάσει άδειας
εκμετάλλευσης και η παραγωγή του δεν
υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250)
εκατόλιτρα ετησίως. Ωστόσο, όταν δύο ή
περισσότεροι
μικροί
παραγωγοί
συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια
παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα διακόσια
πενήντα (250) εκατόλιτρα, οι εν λόγω
παραγωγοί μπορούν να θεωρούνται ως ένας
και μόνος ανεξάρτητος μικρός παραγωγός.
δ) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του
άρθρου 90, ο οινοπαραγωγός που είναι
νομικώς και οικονομικώς ανεξάρτητος από
οποιονδήποτε
άλλον
οινοπαραγωγό,
χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται
χωριστά από εκείνες οποιουδήποτε άλλου
οινοπαραγωγού, δεν λειτουργεί βάσει άδειας
εκμετάλλευσης και η παραγωγή του δεν
υπερβαίνει τα χίλια (1.000) εκατόλιτρα ή, στην
περίπτωση αποστολής προϊόντων στη
Δημοκρατία της Μάλτας, τα είκοσι χιλιάδες
(20.000) εκατόλιτρα κρασιού ετησίως.
Ωστόσο, όταν δύο ή περισσότεροι μικροί
οινοπαραγωγοί
συνεργάζονται
και
η
συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν
υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ή είκοσι χιλιάδες
(20.000) εκατόλιτρα, κατά περίπτωση, οι εν
λόγω οινοπαραγωγοί μπορούν να θεωρούνται
ως ένας και μόνος ανεξάρτητος μικρός
οινοπαραγωγός.
ε) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του
άρθρου
92,
ο
παραγωγός
λοιπών
παρασκευαζόμενων με ζύμωση ποτών, ο
οποίος είναι νομικώς και οικονομικώς
ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλον
παραγωγό λοιπών παρασκευαζόμενων με
ζύμωση ποτών, χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις
που βρίσκονται χωριστά από εκείνες
οποιουδήποτε άλλου παραγωγού, δεν
λειτουργεί βάσει άδειας εκμετάλλευσης και η
παραγωγή του δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε
χιλιάδες (15.000) εκατόλιτρα, ετησίως.
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Ωστόσο, όταν δύο ή περισσότεροι μικροί
παραγωγοί συνεργάζονται και η συνδυασμένη
ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εκατόλιτρα, οι εν
λόγω παραγωγοί μπορούν να θεωρούνται ως
ένας και μόνος ανεξάρτητος μικρός
παραγωγός.
2. Οι τελωνειακές αρχές χορηγούν στα
ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, κατόπιν
αιτήματός τους, ετήσιο πιστοποιητικό, με το
οποίο επιβεβαιώνονται η συνολική ετήσια
παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 86,
καθώς και η συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια
της παρ. 3 του άρθρου 87.
3. Οι Ανεξάρτητοι Μικροί Παραγωγοί των
προϊόντων των άρθρων 80, 88, 90 και 92
μπορούν να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική
ετήσια παραγωγή τους, καθώς και τη
συμμόρφωσή τους με τα κατά περίπτωση
κριτήρια των περ. α, γ, δ και ε της παρ. 1 για
τον χαρακτηρισμό τους ως ανεξάρτητοι μικροί
παραγωγοί.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και
διαδικασίες για την πιστοποίηση των παρ. 2
και 3 και κάθε ειδικότερο θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση
είναι δυνατόν να καθορίζονται οι διαδικασίες
ή οι ειδικότερες προϋποθέσεις αναγνώρισης
στη Χώρα μας των πιστοποιητικών που
εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για
παραγωγούς των προϊόντων των άρθρων 80,
86, 88, 90 και 92, οι οποίοι είναι
εγκατεστημένοι σε αυτά και πληρούν κατά
περίπτωση τα κριτήρια της παρ. 1. »
Άρθρο 8
Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας των εισαγόμενων ή παραδιδόμενων
Νέα διάταξη
αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή φορέα ή
οργανισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση του
COVID-19 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27
του ν. 2859/2000
(Άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159)
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Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248),
ως προς τις απαλλαγές από τον φόρο,
προστίθεται περ. κ) ως εξής:
«κ) η παράδοση αγαθών και η παροχή
υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
οργανισμό ή φορέα που έχει συσταθεί βάσει
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
εισαγωγή αγαθών από τα πρόσωπα αυτά,
όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο οργανισμός ή
ο φορέας εισάγει ή αγοράζει τα αγαθά ή
λαμβάνει τις υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από το
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, εκτός
εάν τα εισαγόμενα αγαθά ή τα αγαθά ή οι
υπηρεσίες
που
αγοράζονται,
χρησιμοποιούνται, είτε αμέσως είτε σε
μεταγενέστερη ημερομηνία, για περαιτέρω
παραδόσεις ή παροχές εξ επαχθούς αιτίας από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τον εν λόγω
οργανισμό ή φορέα.
Όταν παύσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις
απαλλαγής της παρούσας, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ή ο οργανισμός ή ο φορέας που
εισήγαγε τα αγαθά με απαλλαγή ή που έλαβε
την απαλλασσόμενη παράδοση αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών, ενημερώνει την κατά
περίπτωση αρμόδια εθνική τελωνειακή ή
φορολογική αρχή και η εισαγωγή ή η
παράδοση των εν λόγω αγαθών, καθώς και η
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών υπόκεινται σε
ΦΠΑ υπό τους όρους που ισχύουν κατά τον
χρόνο παύσης των προϋποθέσεων της
απαλλαγής.»
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις
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Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Άρθρα 1- 7

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
 Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
Δ/νση Φορολογικής Πολιτικής

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας
Εισήγηση και έγκριση
προτεινόμενων
ρυθμίσεων

 Ανεξάρτητη
Αρχή
Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
Διεύθυνση Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.
Τμήμα Β΄ Φορολογίας Αλκοολούχων
Προϊόντων
Άρθρο 8

 Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
Δ/νση Φορολογικής Πολιτικής –
Τμήμα Α’

Εισήγηση και έγκριση
προτεινόμενων
ρυθμίσεων

 Ανεξάρτητη
Αρχή
Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
- Γεν. Δ/νση Τελωνείων &
Ε.Φ.Κ – Δ/νση Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α
– Τμήμα Ε’
- Γενική Δ/νση Φορολογικής
Διοίκησης
- Δ/νση Εφαρμογής έμμεσης
φορολογίας – Τμήμα Δ’
32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη
Άρθρο 1
Παρ. 6 του
άρθρου
82
του
ν.
2960/2001

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Έκδοση
απόφασης
- Υφυπουργός
του
Οικονομικών
Υπουργού
- Α.Α.Δ.Ε.
Οικονομικών Γενική Δ/νση
κατόπιν
Τελωνείων και
εισήγησης
Ε.Φ.Κ.

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
Αντικείμενο
αποκλειστική
προθεσμία)
Ο καθορισμός της
Με την ψήφιση
του
σχεδίου
διαδικασίας
νόμου εκκίνηση
βεβαίωσης και
επεξεργασίας
είσπραξης του
της απόφασης.
Εδικού Φόρου
Κατανάλωσης, αλλά
και των
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του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 7
Παρ. 3 του
άρθρου 93Γ
του
ν.
2960/2001

Άρθρο 7
Παρ. 2 του
άρθρου 27
του του ν.
2859/2000

Διεύθυνση
Ειδικών
Φόρων
Κατανάλωσης
και Φ.Π.Α.

Έκδοση
- Υφυπουργός
απόφασης Οικονομικών
Υπουργού
- Α.Α.Δ.Ε.
Οικονομικών Γενική Δ/νση
Τελωνείων και
Ε.Φ.Κ.

Έκδοση
- Υφυπουργός
απόφασης Οικονομικών
Υπουργού
- Α.Α.Δ.Ε.
Οικονομικών

λεπτομερειών για
την εφαρμογή του
άρθρου 82, σχετικά
με τον τρόπο
υπολογισμού του
ειδικού φόρου
κατανάλωσης που
αναλογεί στο
παραγόμενο από
τους μικρούς
αποσταγματοποιούς
(διήμερους) προϊόν.
Καθορισμός των
λεπτομερειών για
την εφαρμογή του
άρθρου 93Γ και,
ειδικότερα, των
διαδικασιών για την
έκδοση του
πιστοποιητικού
Ανεξάρτητων
Μικρών
Παραγωγών, οι
οποίοι αποστέλλουν
αλκοολούχα
προϊόντα σε άλλα
κράτη μέλη της Ε.Ε.
τα οποία
εφαρμόζουν
μειωμένους
συντελεστές Ε.Φ.Κ.,
ανάλογα με την
ετήσια παραγωγή
τους.
Διαδικασία
απαλλαγής Φ.Π.Α.
των εισαγωγών
αγαθών,
παραδόσεων
αγαθών και
παροχών
υπηρεσιών στην
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ή σε
οργανισμό ή φορέα
της Ε.Ε., για
αντιμετώπιση των
αναγκών που
προκύπτουν, στο
πλαίσιο

Με την ψήφιση
του
σχεδίου
νόμου εκκίνηση
επεξεργασίας
της απόφασης.

Με την ψήφιση
του
σχεδίου
νόμου εκκίνηση
επεξεργασίας
της απόφασης.
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αντιμετώπιση της
πανδημίας του
κορωνοϊού COVID19, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην
περ. κ΄ της παρ. 1
του άρθρου 27 του
Κώδικα Φ.Π.Α..

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας

33.

34.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Δεν προβλέπεται, από καμία ρύθμιση σύσταση, νέου νομικού προσώπου,
ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας.
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

36.

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου; ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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