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Εισαγωγές αλκοολούχων ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 
Το Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών με την εν θέματι ανακοίνωσή του1, παρέχει ενημέρωση σχετικά 
με τις εισαγωγές αλκοόλ και αλκοολούχων ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον ΦΠΑ που καταβάλλονται ανάλογα με την μέθοδο που εφαρμόζεται. 
 
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι εισαγωγής αλκοόλ και αλκοολούχων ποτών στο ΗΒ. Η επιλογή θα 
εξαρτηθεί από το εάν πωλητής έχει έδρα στη Μεγάλη Βρετανία ή τη Βόρεια Ιρλανδία και από το: 
- πόσο συχνά πραγματοποιούνται εισαγωγές  
- εάν οι εισαγωγές προέρχονται από χώρες εντός ή εκτός της ΕΕ 
- εάν έχει ήδη καταβληθεί ΕΦΚ για τα προϊόντα σε χώρα της ΕΕ. 
 
Η μέθοδος που θα επιλεγεί θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο καταλογίζεται και εξοφλείται ο ΕΦΚ 
στο ΗΒ. 
 
Ένσημες φορολογικές ταινίες 
Για τη εισαγωγή αλκοόλ στο ΗΒ, υπάρχει νόμιμη υποχρέωση για τοποθέτηση ένσημων φορολογικών 
ταινιών ή σφραγίδων δασμών (UK duty stamps/fiscal markings) σε συγκεκριμένα αλκοολούχα 
προϊόντα.2 
 
 

• Εισαγωγή οινοπνευματωδών στη Βόρεια Ιρλανδία από την ΕΕ 
 
Περιστασιακές εισαγωγές αλκοολούχων υπό καθεστώς αναστολής ΕΦΚ από χώρες της ΕΕ: 
 
Όποιος εισάγει περιστασιακά αλκοολούχα σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ από χώρες της ΕΕ, δύναται να 
υποβάλει αίτηση στη Βρετανική Υπηρεσία Εσόδων & Τελωνείων (HMRC  - HM Revenue & Customs) για 
να καταστεί Προσωρινά Εγγεγραμμένος Παραλήπτης.3 
Πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων, θα πρέπει, για κάθε αποστολή, να καταβληθεί ο σχετικός 
ΕΦΚ στη Βρετανική Υπηρεσία Εσόδων & Τελωνείων .4 
 
Τακτικές εισαγωγές οινοπνευματωδών σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ από χώρες της ΕΕ:  
Για τακτικές εισαγωγές οινοπνευματωδών σε καθεστώς αναστολής από χώρες της ΕΕ, υπάρχουν 3 
διαφορετικές διαδικασίες: 
 
-  Ο εισαγωγέας υποβάλλει αίτηση για καταχώρηση ως Εγγεγραμμένος Παραλήπτης (Registered 
Consignee) 5. 

 

1  https://www.gov.uk/guidance/import-alcohol-into-the-uk?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_source=8cdb7cac-25ff-497f-a514-c2c985388bf7&utm_content=immediately   

2 https://www.gov.uk/guidance/duty-stamps-scheme-how-to-register  
3 https://www.gov.uk/government/publications/excise-notice-204a-temporary-registered-consignees  
4 https://www.gov.uk/government/publications/excise-notice-204a-temporary-registered-consignees  
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- Χρήση των υπηρεσιών ενός Εγγεγραμμένου Παραλήπτη που θα εισαγάγει τα οινοπνευματώδη για 
λογαριασμό του εισαγωγέα. 
- Χρήση των υπηρεσιών ενός εγκεκριμένου αποθηκάριου, ο οποίος παραλαμβάνει τα αλκοολούχα για 
λογαριασμό του εισαγωγέα και τα αποθηκεύει σε καθεστώς αναστολής σε εγκεκριμένο αποθηκευτικό 
χώρο για προϊόντα υπαγόμενα σε ΕΦΚ. 
 
Ο εισαγωγέας που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τελωνειακής Αποθήκης πρέπει να υποβάλει αίτηση για 
έγκριση ως εγγεγραμμένος κάτοχος (registered owner), εκτός εάν εισάγει μόνο κρασί. 
Στην περίπτωση του εγγεγραμμένου παραλήπτη, δεν επιτρέπεται η κατοχή ή η αποστολή αγαθών που 
υπόκεινται σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ. Κατά την παραλαβή των αγαθών στο ΗB πρέπει να βεβαιωθεί 
ο οφειλόμενος ΕΦΚ και, στη συνέχεια, να εξοφληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις για αναστολή 
καταβολής. 
 
Αλκοολούχα με προεξοφλημένους δασμούς (duty-paid) 
Αλκοολούχα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία (σε ανάλωση) σε χώρα της ΕΕ, κατατάσσονται ως 
duty-paid (με προεξοφλημένους δασμούς). Για να εισαχθούν αυτά τα προϊόντα στη Βόρεια Ιρλανδία, σε 
εμπορική βάση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε από τις κάτωθι διαδικασίες: 
 
- Με εγγραφή στο μητρώο εγγεγραμμένων εμπορικών εισαγωγέων: με την εγγραφή στην HMRC, ο 
οφειλόμενος φόρος στο ΗΒ για τα προϊόντα καταλογίζεται και, στη συνέχεια, καταβάλλεται σύμφωνα 
με τις σχετικές με αναστολή της καταβολής διατάξεις. 
 
- το τυπικό καθεστώς προεξοφλημένων δασμών: ο εισαγωγέας δεν χρειάζεται να εγγραφεί στην HMRC, 
καθώς καταβάλλει το δασμό στην HMRC πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων.6 
 
 

• Εισαγωγή αλκοολούχων στο ΗΒ7 
 

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο ΗΒ οφείλεται κατά την άφιξη του προϊόντος στο ΗΒ. 
 
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής ΕΦΚ στο στάδιο της άφιξης του προϊόντος:  
- εάν το προϊόν παραδίδεται σε αποθήκη ΕΦΚ εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό (Φορολογική Αποθήκη) 
- εάν το προϊόν παραδίδεται σε Τελωνειακή Αποθήκη, η οποία διαθέτει αποθηκευτικό χώρο με 
ξεχωριστή έγκριση για αποθήκευση προϊόντων υπαγόμενων σε ΕΦΚ 
- εάν ο εισαγωγέας είναι εγγεγραμμένος ζυθοποιός και παραλαμβάνει τα αλκοολούχα στις 
εγγεγραμμένες εγκαταστάσεις για είδη προϊόντων που καλύπτει η άδειά του. 
 
Εισαγωγικοί δασμοί και ΦΠΑ 
Για τα εισαγόμενα στο ΗΒ αλκοολούχα, θα πρέπει επίσης να τηρηθούν οι σχετικές με την καταβολή των 
εισαγωγικών δασμών και του ΦΠΑ διαδικασίες.8 
 

 

5 https://www.gov.uk/government/publications/excise-notice-203a-registered-consignees/excise-notice-203a-
registered-consignees#approval-and-registration  

6 Σχετικά με τις ιδιότητες των εισαγωγέων: https://www.gov.uk/government/publications/excise-notice-204b-
commercial-importers-and-tax-representatives-eu-trade-in-duty-paid-excise-goods  

7 Περισσότερα σχετικά με την εισαγωγή προϊόντων που υπάγονται σε  ΕΦΚ από χώρες εκτός ΕΕ: 
https://www.gov.uk/government/publications/excise-notice-197-receipt-into-and-removal-from-an-excise-
warehouse-of-excise-goods/excise-notice-197-receipt-into-and-removal-from-an-excise-warehouse-of-excise-
goods#receipts-from-outside-the-eu  
8 https://www.gov.uk/guidance/paying-vat-and-duties-on-imports  
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Πώληση αλκοολούχων μεταξύ επιχειρήσεων 
Για χονδρική πώληση οινοπνευματωδών στο ΗΒ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο 
Εγγραφής Χονδρέμπορου Αλκοόλ ( Alcohol Wholesaler Registration Scheme - AWRS),9 τουλάχιστον 45 
ημέρες πριν τη σχεδιαζόμενη έναρξη των εμπορικών συναλλαγών. 
 

 

9 https://www.gov.uk/guidance/the-alcohol-wholesaler-registration-scheme-awrs  
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