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Θέκα: Νοκοζεηηθό πιαίζηο αιθοοιούτωλ ποηώλ ζηε Γερκαλία
Α. Κοηλοηηθή λοκοζεζία αιθοοιούτα ποηά
Σεκεηψλεηαη φηη αθφκα δελ έρεη πιήξσο πινπνηεζεί κηα πξαγκαηηθά εληαία αγνξά εληφο ηεο Ε.Ε.,
θαζψο αθελφο δελ απαηηνχληαη πιένλ ηεισλεηαθά έγγξαθα γηα αγαζά ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη
ζην έδαθνο ηεο Ε.Ε. θαη δηαθηλνχληαη εληφο απηνχ, απφ ηελ άιιε ηα θξάηε κέιε επηβάιινπλ
εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο γηα νξηζκέλα πξντφληα.
Σηε Γεξκαλία εθαξκφδεηαη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία: απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ
ηξνθίκσλ-πνηψλ, αιιά θαη γηα ζέκαηα ηεο ρεκηθήο / νξγαλνιεπηηθήο εμέηαζεο, γηα ην δήηεκα ηεο
επηζήκαλζεο (εηηθέηεο), θαζψο θαη γηα ην ζέκα ηεο πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ή ησλ
πξντφλησλ ΠΟΠ/ΠΓΕ.
Όζνλ αθνξά ζηα αιθννινχρα πνηά ηζρχεη ν θαλνληζκφο (ΕΚ) αξηζ. 110/2008 ηνπ Επξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 15εο Ιαλνπαξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ, ηελ
πεξηγξαθή, ηελ παξνπζίαζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ ησλ
αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΟΚ) αξηζκ.1576/89 ηνπ Σπκβνπιίνπ
1. Δηδηθοί θόροη θαηαλάιωζες
Οη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο αιθννινχρσλ πνηψλ ξπζκίδνληαη κέζσ δχν βαζηθψλ
λνκνζεηεκάησλ ηεο ΕΕ:
α) Οδεγία 92/83/ΕΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 19εο Οθησβξίνπ 1992 γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ
δηαξζξψζεσλ ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο επί ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ηεο αιθνφιεο. Η
ελ ιφγσ νδεγία θαζνξίδεη ηηο δνκέο ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο πνπ επηβάιινληαη ζηελ
αιθνφιε θαη ηα αιθννινχρα πνηά, ηηο θαηεγνξίεο αιθνφιεο θαη αιθννινχρσλ πνηψλ πνπ
ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο, θαζψο θαη ηε βάζε επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ν
εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο εηδηθέο δηαηάμεηο, γηα παξάδεηγκα, κεησκέλνπο
ζπληειεζηέο γηα ηα κηθξά δπζνπνηεία θαη απνζηαθηήξηα, γηα νξηζκέλα πξντφληα θαη γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο.
Σπγθεθξηκέλα, ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ζηελ κπχξα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ηεο κπχξαο ζε δπζνγιεχθν, ν νπνίνο κεηξηέηαη ζε βαζκνχο Plato. Ο αιθννιηθφο
βαζκφο δελ παίδεη ξφιν, σζηφζν ε κπχξα ρσξίο αιθνφι (πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι ρακειφηεξε
απφ 0,5%) δελ επηβαξχλεηαη κε θφξν.
Τα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο κπχξεο ζε θαηεγνξίεο αλά ηέζζεξηο βαζκνχο Plato
θαηά κέγηζην θαη λα εθαξκφδνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή έκκεζνπ θφξνπ θαηαλάισζεο αλά
εθαηφιηηξν ζε φιεο ηηο κπχξεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζε κηα θαζνξηζκέλε θαηεγνξία.

1

Τα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ κεησκέλνπο ζπληειεζηέο εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο
ζηελ κπχξα ε νπνία παξάγεηαη απφ κηθξέο αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο εθφζνλ νη ζπληειεζηέο
απηνί:


δελ εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ άλσ ησλ 200 000 εθαηφιηηξα
κπχξαο εηεζίσο



δελ είλαη ρακειφηεξνη θαηά πεξηζζφηεξν απφ 50 % ηνπ θαλνληθνχ εζληθνχ ζπληειεζηή γηα
ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο

Οη κεησκέλνη ζπληειεζηέο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε ηνλ
ίδην ηξφπν γηα ηελ κπχξα ε νπνία παξαδίδεηαη ζηελ επηθξάηεηα ηνπο θαη πξνέξρεηαη απφ κηθξά
δπζνπνηεία ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε άιια θξάηε κέιε.
Τα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ κεησκέλνπο ζπληειεζηέο ρακειφηεξνπο απφ ηνλ ειάρηζην
ζπληειεζηή γηα ηελ κπχξα φηαλ έρεη αιθννιηθφ ηίηιν θαη, φγθν κέρξη θαη 2,8 % vol.
Οη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο πνπ επηβάιινληαη ζηα απιά θαη ηα αθξψδε θξαζηά, θαζψο θαη ζηα
ινηπά πνηά πνπ παξαζθεπάδνληαη κε δχκσζε θαη ζηα ελδηάκεζα πξντφληα θαζνξίδνληαη ζε ζρέζε
κε ηνλ αξηζκφ εθαηφιηηξσλ ηειηθνχ πξντφληνο.
Τα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην πιαίζην
θάζε θαηεγνξίαο αιθννινχρσλ πνηψλ.
Τα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ κεησκέλνπο ζπληειεζηέο εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζε
φια ηα είδε θξαζηψλ θαη άιισλ πνηψλ πνπ παξαζθεπάδνληαη κε δχκσζε, εθηφο ηεο κπχξαο, εάλ
έρνπλ νγθνκεηξηθφ αιθννιηθφ ηίηιν κέρξη θαη 8,5 % vol.
Τα ελδηάκεζα πξντφληα ησλ νπνίσλ ν νγθνκεηξηθφο αιθννιηθφο ηίηινο δελ ππεξβαίλεη ην 15 %
vol. κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζε έλαλ εληαίν κεησκέλν ζπληειεζηή εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ππφ
ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:


ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξνο απφ ην 40 % ηνπ θαλνληθνχ
εζληθνχ ζπληειεζηή



δελ κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξνο απφ ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή πνπ εθαξκφδεηαη ζηα απιά
θξαζηά θαη ζηα ινηπά απιά πνηά πνπ παξαζθεπάδνληαη κε δχκσζε.

Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο επί ηεο αιθνφιεο θαη ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ θαζνξίδεηαη αλά
εθαηφιηηξν θαζαξήο αιθνφιεο ζεξκνθξαζίαο 20°C. Υπνινγίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ
εθαηφιηηξσλ θαζαξήο αιθνφιεο ζε 100 % θαη' φγθν.
Μπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη κεησκέλνη ζπληειεζηέο εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο γηα ηελ αηζπιηθή
αιθνφιε πνπ παξάγεηαη απφ κηθξά απνζηαθηήξηα. Ωζηφζν νη ζπληειεζηέο απηνί δελ κπνξνχλ λα
είλαη κηθξφηεξνη απφ ην 50 % ηνπ θαλνληθνχ εζληθνχ ζπληειεζηή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ
θαηαλάισζεο.
Τα θξάηε κέιε πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπο κεησκέλνπο απηνχο ζπληειεζηέο εμίζνπ ζηελ αηζπιηθή
αιθνφιε πνπ παξαδίδνπλ εληφο ηνπ εδάθνπο ηνπο αλεμάξηεηνη κηθξνί παξαγσγνί απφ άιια θξάηε
κέιε.
Σε νξηζκέλα πξντφληα ηα νπνία έρνπλ νγθνκεηξηθφ αιθννιηθφ ηίηιν κέρξη θαη 10 % vol., θαζψο
θαη ζην γαιιηθφ ξνχκη θαη ζηο ειιεληθό ούδο, κπνξνχλ επίζεο λα επηβάιινληαη εληφο νξηζκέλσλ
νξίσλ κεησκέλνη ειάρηζηνη ζπληειεζηέο.
Όηαλ νξηζκέλα αιθννινχρα πνηά απνζχξνληαη απφ ηελ αγνξά επεηδή έρνπλ θαηαζηεί αθαηάιιεια
πξνο αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ηνλ εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο πνπ έρεη επηβιεζεί.
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Τα πξντφληα ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία απαιιάζζνληαη απφ ηνλ εηδηθφ θφξν
θαηαλάισζεο εθφζνλ:


έρνπλ ππνζηεί κεηνπζίσζε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο νπνηνπδήπνηε θξάηνπο
κέινπο



έρνπλ ππνζηεί κεηνπζίσζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή νπνηνπδήπνηε
πξντφληνο πνπ δελ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε



ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή μηδηνχ, θαξκάθσλ ή αθφκε αξσκαηηθψλ νπζηψλ γηα
είδε δηαηξνθήο.

Η νδεγία πξνβιέπεη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε γηα ηα κέζα κεηνπζίσζεο θαη δεκηνπξγεί έλα
ζχζηεκα γηα ηελ αληαιιαγή ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
ελδερφκελσλ θαηαρξήζεσλ ηεο απαιιαγήο.
β) Η οδεγία 92/84 / ΔΟΚ ηοσ σκβοσιίοσ θαζνξίδεη ηνπο ειάρηζηνπο ζπληειεζηέο πνπ πξέπεη
λα εθαξκφδνληαη ζε θάζε θαηεγνξία αιθννινχρσλ πνηψλ. Πξνβιέπεη επίζεο κεησκέλνπο
ζπληειεζηέο γηα νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο θαη ηα λεζηά, νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Ιηαιίαο,
θαζψο θαη γηα ηε Μαδέξα θαη ηηο Αδφξεο ζηελ Πνξηνγαιία.

Κατηγορίες και ελάχιστες τιμές
Σηκή εθθραζκέλε ζε:

Διάτηζηή ηηκή:

Εθαηφιηηξν αλά βαζκφ Plato
Η΄
Εθαηφιηηξν αλά βαζκφ αιθνφιεο

0.748€

Κξαζί (still and sparkling)

Εθαηφιηηξν φγθνπ

0€

Ελδηάκεζα πξντφληα
(e.g. Port, Sherry)

Εθαηφιηηξν φγθνπ

45€

Εθαηφιηηξν θαζαξήο αιθνφιεο

550€

Προϊόλ

Μπχξα

Αιθννινχρα πνηά -spirits

1.87€

Η λνκνζεζία ηεο ΕΕ θαζνξίδεη κφλν ελαξκνληζκέλα ειάτηζηα ποζοζηά-harmonised minimum
rates-. Τα θξάηε κέιε είλαη ειεχζεξα λα εθαξκφδνπλ ζπληειεζηέο εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο
πάλσ απφ ηα ειάρηζηα απηά φξηα , ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο εζληθέο αλάγθεο.
Οη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο αιθννινχρσλ πξντφλησλ γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ – κειψλ είλαη
δηαζέζηκνη
ζηελ
ηζηνζειίδα
φπσο
ηζρχνπλ
ηελ
1/7/2016
:
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duti
es/alcoholic_beverages/rates/excise_duties-part_i_alcohol_en.pdf

Β. Γερκαλία

1. Δπηζήκαλζε ηροθίκωλ /ποηώλ
Σρεηηθά κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ επηζήκαλζε ηξνθίκσλ/πνηψλ
ζεκεηψλνπκε ηα εμήο:

ζηε γεξκαληθή αγνξά,

Ορηδόληηα λοκοζεζία - εηηθέηες
Γηα ηελ επηζήκαλζε ηξνθίκσλ ηζρχεη εληφο Επξσπατθήο Έλσζεο ε νδεγία 2000/13/ΕΚ, ελψ απφ
ηνλ Δεθέκβξην 2014 ηζρχεη ν λένο θαλνληζκφο 1169/2011, βι.
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm .
Σην γεξκαληθφ δίθαην ε νδεγία 2000/13 έρεη κεηαθεξζεί κε ηνλ θαλνληζκφ
“Lebensmittelkennzeichnungsverordung”, πνπ πξνβιέπεη φηη νη εηηθέηεο πξέπεη λα είλαη
γρακκέλες ζηε γερκαληθή γιώζζα. Γηα ηα εηζαγφκελα πξντφληα ππάξρεη ε ελαιιαθηηθή ηεο
ηνπνζέηεζεο ελός επηπρόζζεηοσ ασηοθόιιεηοσ (πέραλ ηες εηηθέηας), φπνπ λα αλαγξάθνληαη
ζηα γεξκαληθά νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (φλνκα παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα, ζπζηαηηθά θνθ), βι.
http://www.gesetze-im-internet.de/lmkv/index.html

2. Φοροιογία
Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ στη Γερμανία ανέρχεται σε 19% για το σύνολο των αλκοολούχων
προϊόντων. Συγκεκριμένα :

α) Κραζί
Τν θξαζί παξακέλεη ζηε Γεξκαλία απαιιαγκέλν απφ εηδηθό θόρο θαηαλάιωζες. Ωο θξαζί
ελλνείηαη ην πξντφλ ην νπνίν είηε θαηαηάζζεηαη ζηνπο θσδηθνχο 2204, 2205 ηεο ζπλδπαζκέλεο
νλνκαηνινγίαο κε αιθννιηθφ βαζκφ κεηαμχ 1,2% – 15% θαη πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ
δχκσζε ή έρεη αιθννιηθφ βαζκφ 15% -18%, παξήρζε ρσξίο εκπινπηηζκφ θαη ην πεξηερφκελν ζε
αιθνφι πξνήιζε απνθιεηζηηθά απφ δχκσζε, είηε θαηαηάζζεηαη ζηνπο θσδηθνχο 2204, 2205, 2206,
δελ θνξνινγείηαη σο κπχξα, κε αιθννιηθφ βαζκφ 1,2% -10% είηε θαηαηάζζεηαη ζηνλ θσδηθφ
2206, δελ θνξνινγείηαη σο κπχξα, έρεη αιθννιηθφ βαζκφ 10% -15% θαη πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά
απφ δχκσζε.
β) Αθρώδες οίλος
Σεκεηψλεηαη φκσο φηη ην αθξψδεο θξαζί κε βάζε αιθνφιε κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 6% ππφθεηηαη
ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ησλ € 51/ εθαηφιηηξν θαη αθξψδε νίλνη κε πνζνζηφ αιθνφιεο πάλσ
απφ 6% ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο € 136 / εθαηφιηηξν.
Επηβάιιεηαη εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 136 επξψ αλά εθαηφιηηξν γηα
ηνλ αθρώδη οίνο με ποζοζηό αλκοόλης πάνω από 6%, ελψ γηα ηνλ αθξψδε νίλν κε πνζνζηφ
αιθνφιεο θάησ απφ 6%, ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο αλέξρεηαη ζε 51 επξψ / εθαηφιηηξν.
Ο αθξψδεο νίλνο ζεσξείηαη αγαζφ πνιπηειείαο θαη γηα ην ιφγν απηφ, ππφθεηηαη ζε πςειφηεξε
θνξνιφγεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θνξνινγία επηβάιιεηαη επί ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ
πξντφληνο θαη φρη επί ηεο πεξηερφκελεο πνζφηεηαο ζε αιθνφι.

4

Ωο αθξψδεο νίλνο ελλνείηαη ην πξντφλ ην νπνίν ζπζθεπάδεηαη ζε θηάιεο κε θειιφ ν νπνίνο
ζπγθξαηείηαη απφ εηδηθφ δαρηπιίδη, πεξηέρεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κε πίεζε 3 bar ή πεξηζζφηεξν
ζε ζεξκνθξαζία 20 βαζκψλ θειζίνπ θαη θαηαηάζζεηαη ζηνπο θσδηθνχο 220410, 22042110,
22042910, 2205 ηεο ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο, πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ δχκσζε κε
1,2% - 15% πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι ή θαηαηάζζεηαη ζηνπο θσδηθνχο 22060091, 220410,
22042110, 22042910, 2205 κε πεξηεθηηθφηεηα αιθνφι 1,2% - 13% ή θαηαηάζζεηαη ζηνλ θσδηθφ
22060091, πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ δχκσζε κε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι 13% - 15%.
γ). Δλδηάκεζα προϊόληα
Επηβάιιεηαη εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο γηα ηα ενδιάμεζα προϊόνηα, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε 153
επξψ αλά εθαηφιηηξν εθφζνλ ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε αιθνφι θπκαίλεηαη κεηαμχ 15% θαη 22%.
Σε πεξίπησζε πνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι είλαη κηθξφηεξε ηνπ 15% ηφηε αλέξρεηαη ζε 102
επξψ αλά εθαηφιηηξν.
Ωο ελδηάκεζα πξντφληα ελλννχληαη απηά ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο 2204, 2205,
2206 ηεο ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο, έρνπλ πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι απφ 1,2% - 22% θαη δελ
θνξνινγνχληαη σο θξαζί αθξψδεο νίλνο, κπχξα.
δ) Οηλοπλεσκαηώδε ποηά
Επηβάιιεηαη θνξνινγία ζηα οινοπνεσμαηώδη ποηά, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 1.303 επξψ αλά
εθαηφιηηξν θαζαξνχ αιθνφι (ην νπνίν πεξηέρεηαη ζην ηειηθφ πξντφλ).
Ωο νηλνπλεπκαηψδε πνηά ελλννχληαη απηά πνπ θαηαηάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο 2207, 2208 ηεο
ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι κεγαιχηεξε απφ 1,2% θαη απηά πνπ
θαηαηάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο 2204, 2205, 2206 κε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι κεγαιχηεξε απφ
22%.
ε) Alco pops
Σηε Γεξκαλία πθίζηαηαη λφκνο γηα ηα αιθννινχρα αλαςπθηηθά κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ
απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πθίζηαληαη ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι (BGBl. I S. 1857/ 23.7.2004)
Σχκθσλα κε ην Νφκν απηφ, επηβάιιεηαη εηδηθφο θφξνο ζε νξηζκέλα αιθννινχρα πνηά αλάκεηθηα
πνηά (ηα ιεγφκελα. Alco pops). Ο λφκνο ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2004, κε ηειεπηαία
ηξνπνπνίεζε ην Δεθέκβξην ηνπ 2010.
Ωο Alco pops λννχληαη ηα αιθννινχρα πνηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ κίμε αιθννινχρσλ κε κε
αιθννινχρα, έρνπλ πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι απφ 1,2% - 10%, είλαη έηνηκα πξνο θαηαλάισζε
θαη πψιεζε ζε θιεηζηέο ζπζθεπαζίεο θαη επηβαξχλνληαη κε θνξνινγία αηζπιηθήο αιθνφιεο.

Σχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν, επηβάιιεηαη εηδηθφο θφξνο ζε νξηζκέλα αιθννινχρα πνηάαλάκεηθηα πνηά (ηα ιεγφκελα Alco pops) (§ 1 παξ. 1). Ο θφξνο θαιχπηεη πιένλ αλάκεηθηα πνηά
πνπ παξαζθεπάδνληαη κε θνληάθ, αιθννινχρα πνηά ή πνηά πνπ πσινχληαη έηνηκα εκθηαισκέλα
(§ 1 παξ. 2). Ο θφξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πνζφηεηα αιθνφι πνπ πεξηέρεηαη ζην Alco
pop (§ 2 ζ.1). Σπγθεθξηκέλα αλέξρεηαη ζε € 5550 αλά εθαηφιηηξν θαζαξήο αιθνφιεο, ην νπνίν
κεηξάηαη ζε ζεξκνθξαζία 20 βαζκψλ Κειζίνπ.
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ζη) Μπύρα
Επηβάιιεηαη εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ζηε μπύρα, ε νπνία αλέξρεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε
0,787 επξψ αλά εθαηφιηηξν αλά βαζκφ Plato. Η θνξνινγία κεηψλεηαη ζε 0,4407 επξψ - 0,6610
επξψ αλά εθαηφιηηξν αλά βαζκφ Plato, φηαλ ην πξντφλ παξάγεηαη ζε κηθξφ δπζνπνηείν κε εηήζηα
παξαγσγή κηθξφηεξε απφ 200.000 εθαηφιηηξα. Η κπχξα κε πεξηεθηηθφηεηα αιθνφι ιηγφηεξν απφ
2,8%, δελ θνξνινγείηαη.

ΜΒ
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