
Στο σχέδιο omcj «Τρο ιοποποιηση διατάξεων νόμων 
φορολογίας ζύθου·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Σκοπός του σχεδίου του νόμου ουτού είναι κατΰ πρώτο λόγο η προ
σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας του ζύθου σύμφωνα με το πνεύμο 
της απόφασης 176/84/12.3.1987 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και κατά 
δεύτερο η προσθήκη ορισμένων διατάξεων για την προσαρμογή της νο
μοθεσίας στις νέες απαιτήσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης.

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση επέρχονται οι εξής με
ταβολές:

1. Η παραγωγή της μπύρας θα γίνεται όχι μόνον από βύνη κριθής, 
αλλύ και από ώλλες πρώτες ύλες, αμυλουχες ή ζάχαρα.

2. Για τη συνηθισμένη μπύρα. ο αριθμός αρχικής πυκνότητας ζύθο· 
νλευκους πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 και ο βαθμός ζύμωσης τουλό 
χιστο 40. Με τον -ρόπο αυτό θα επιτρέπεται η παραγωγή και η 
κυκλοφορία ελαφρός μπυρας που τη σημερινή εποχή η παραγωγή αυ
τή είναι αναγκαία, αφού ένα μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού 
στρέφεται σε προϊόντα μικρής θρεπτικής αξίας

3. Επιτρέπεται η παραγωγή και η κυκλοφορία ειδικής μπύρας απηλ- 
λαγμένης αλκοόλης ή χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη.

4. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στο περιεχόμενο εκ
χύλισμα, ώστε όλες οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή μπύρας να έχουν φορολογία ανάλογη με την απόδοσή τους 
σε μπύρα. Δηλαδή με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θα επιτραπεί η πα
ραγωγή και η κυκλοφορία μπύρας όχι μόνο από βύνη κριθής, αλλά και 
από άλλες πρώτες ύλες, ώστε να συμμορφωθούμε με την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς επίσης θα επιτραπεί η παραγωγή και 
η κυκλοφορία ελαφρός μπύρας και μπύρας χωρίς αλκοόλη, η οποία πι
στεύουμε ότι θα έχει μεγάλη ανταπόκριση στην ελληνική αγορά, γιατί 
θα είναι μικρότερης θρεπτικής αξίας, με μικρότερο ή και καθόλου πο
σοστό οινοπνεύματος.

Ειδικό για την μπ ;ρο χωρίς αλκοόλη πιστεύουμε ότι οι παραγωγό: 
της θα κάνουν σημαντικές εξαγωγές σε χώρες που δεν επιτρέπεται η 
χρήση οινοπνεύματος.

Αναλυτικό αυτά που προτείνονται με τα διάφορα άρθρα, έχουν ως 
εξής:

1. "Αρθρο 1. Με το άρξρο αυτό, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 2 του 
ν.δ. της 29/12/1923 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθορίζεται σε 102 
δραχμές ανΰ κιλό εκχυλίσματος πρώτης ύλης, αμυλούχου ή ζαχάρων. 
Με τη ρύθμιση αυτή για τις διάφορες πρώτες ύλες, η φορολογία θα εί
ναι ανάλογη με το περιεχόμενο εκχύλισμα δηλαδή ανάλογη με την ο- 
πόδοσή τους σε μπύρα. Ο προσδιορισμός του εκχυλίσματος θα γίνεται 
με χημική ανάλυση ειδικά όμως για τη βύνη της κριθής, η οποία μέχρι 
τώρα αποτελούσε τη μοναδική πρώτη ύλη παραγωγής μπύρας και γιο 
την οποία υπάρχει τεράστια πείρα, και προς αποφυγή συνεχών αναλύ
σεων, η μέση εκχυλιοματική απόδοσή της καθορίζεται σε 75,5%. ως έχευ

Ο ειδικός φόρος ιατανάλωσης δηλαδή για τη βύνη ουσιαστικά δεν 
αλλάζει και επομένως ούτε το έσοδα του δημοσίου θα μεταβληθουν. 
ούτε η μπύρο θα έχει καμία επί πλέον επιβάρυνση.
Στην εισαγΰμενη μπύρο ο υπολογισμός του ειδικού φόρου κατανάλω
σης θα γίνεται βάσει του αντιστοιχούντος εκχυλίσματος. Για την έτοι
μη μπύρα ο ειδικός Φόρος κατανάλωσης υπολογίστηκε σε 111 δραχμές 
ανά κιλό αντιστοιχούντος εκχυλίσματος, ανεξάρτητα από την πρώτη ύλη 
που έχει χρησιμοποιηθεί, για την παρασκευή του. Η τιμή των 111 δρχ. 
ανά κιλό ά/τιστοιχούντοε εκχυλίσματος καθορίστηκε, γιατί λήφθηκε υ· 
πΰαιη και το ποσοστό της φύρας κατά τη ζυθοποίηση, γιατί εδώ Φορο
λογείτο; τ j τελικό προϊόν και όχι η πρώτη ύλη.
Με την πρατεινόμενη out ϊ φορολογία θα υπάρχει ίδια μεταχείριση στην 
εισαγόμενη μπύρα ιιε την εγχώριό

2. Άρθρο 2. Το άεθρο αυτό αναφέρεται στη βεβαίωση και είσπραξη 
του ειδικού φόρου ι-ατα''άλωσης, για την εισαγόμενη μπύρε.

3. Άρθρο 3. Με τα άρθρο αυτό, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 3 του 
ν.2963/1922 καθορίζονται τα εξής:
αι Επιτρέπεται η παρασκευή μπύρας και από άλλες πρώτες ύλες. Στο 
ύρθρο αυτό προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
θα καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες της παραγωγικής διαδικασίας, 
καθώς επίσης σε περίπτωση που για την παρασκευή της μπύρας απαι-

ϊ ΙΣΗΓΗ ΊΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τι ιται η χρήση ενζύμων και προσθέτων, αυτά θα επιτρέπεται να χρησι
μοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι θα έχουν τυχει προηγούμενης έγ
κρισης από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο.
β) Η εισαγωγή μπυρας από το εξωτερικό θα είναι ελεύθερη ε© όσον η 
μπύρα θα έχει παρασκευασθει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύ
ουν για την εγχωρίως παοαγομενη. Σε περίπτωση όμως που για την πα
ρασκευή της έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσθετα ή ένζυμα, αυτά θα πρέπει 
προηγουμένως να εγκριθούν από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. 
γ| Η μπύρα που θα διατίθεται στην εγχώρια κατανάλωση ή που θα εξά
γεται θα πρέπει να εχει αριθμό αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους του
λάχιστον 7 και βαθμό ζύμωσης τουλάχιστο 40, με εξαίρεση την ειδική 
μπύρα που δεν έχει αλκοόλη η εχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοό
λη, για την οποία ο αριθμός αρχικής πυκνότητας ζυθογλεύκους πρεπει 
να είναι τουλάχιστο 2.
δ) Η μπύρα που θα κυκλοφορεί στην εγχώρια αγορά θα πρέπει να έχει 
πλήρη και αναλυτική επισήμανσή της σύνθεσής της, ώστε να γνωρίζει 
ο καταναλωτής τις πρώτες ύλες από τις οποίες έχει παρασκευασθει η 
μπύρο και κυρίως αν κατα την παρασκευή της έχουν χρησιμοποιηθεί 
πρόσθετα και ένζυμα.

4. Άρθρο 5. Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η 113/1951 Π.Υ.Σ.. έτσι 
ώστε α© ενός μεν και για τις άλλες πρώτες ύλες παραγωγής μπυρας 
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε προ
θεσμία 50 ημερών από την ημερομηνία εξαγωγής τους από τις αποθή
κες αποταμίευσης του τελωνείου ή του ζυθοποιείου, αφ ετέρου δε η 
παραλαβή της βύνης κριθής και κάθε άλλης πρώτης ύλης χρησιμοποιού
μενης για την παραγωγή μπύρας να είναι δυνατόν να γίνει με αναβολή 
πληρωμής του φόρου, εφ όσον έχει συσταθεί αποθήκη αποταμίευσης.

5. Άρθρα 4.6. Με τα άρθρα αυτό γίνονται οι αναγκαίες τροποποιή
σεις των παλαιών διατάξεων, ώστε σε περίπτωση αύξησης του ειδικού 
Φόρου κατανάλωσης ή σε περίπτωση εξαγωγής μπύρας, οι διατάξεις 
που ισχύουν για τη βύνη να επεκτείνονται και για τις άλλες πρώτες ύλες. 
Ειδικά με το άρθρο 6 γίνεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι διατά
ξεις που ισχύουν για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης η γιε 
παράδοση αφορολόγητης βύνης ή άλλης πρώτης ύλης που ήθελε χρη- 
οιμοποιηθεί για την παραγωγή μπύρας, επεκτείνονται και στην περίπτω
ση που η μπύρα διατίθεται εμφιαλωμένη σε καταστήματα αφορολόγητων 
ειδών. Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία, γιατί με το καθεστώς που ισχύει 
μέχρι τώρα τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών δεν μπορούν να ε- 
φοδιασθούν αφορολόγητη εγχώρια μπύρα, αλλά μόνο εισαγόμενη. δη
λαδή η εγχώρια μπύρα στο σημείο αυτό βρίσκεται σε δυσμενέστερη 
φορολογική μεταχείριση από την εισαγόμενη.

6. Άρθρο 7. Με το ύρθρο αυτό καθορίζονται τα εξής:
α) Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών θα καθορισθούν οι μη
χανικοί μετρητές ή άλλα μέτρα μέτρησης και ο τρόπος αποθήκευσης 
των άλλων πρώτων υλών.
β) Γίνονται ορισμένες τροποποιήσεις των άρθρων 7 και 8 του ν.δ. της 
29.12.1923, ώστε οι νέες αυτές διατάξεις να είναι σύμφωνες με τη νέο 
νομοθεσία της μπύρας.

7. Άρθρο 8. Με το άρθρο αυτό καθορίζονται τα εξής:
α) Ο έλεγχος των βυνοποιείυν, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 6 
του β.δ. της 28.9.1922 «περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύ
θου νόμων·, μπορεί με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών να ε- 
πεκταθεί και στα ζυθοποιεία, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος και των 
άλλων πρώτων υλών, αλλΟ και πλήρης παρακολούθηση όλης της πα
ραγωγικής διαδικασίας της μπύρας. Ο έλεγχος αυτός είναι αναγκαίος 
και για την κατοχύρωση των συμφερόντων του Δημοσίου από φορολο
γικής σπόψεως. αλλά και για την εξασφάλιση της ποιότητας της μπύρας. 
β) Με το άρθρο αυτό επίσης επιτρέπεται η μεταφορά φορολογημένης 
βύνης από ζυθοποιείο σε ζυθοποιείο, που αποτελεί παλιό αίτημα των 
ζυθοποιών.

8. Άρθρο 9. Στο άοθρο αυτό προβλέπεται γενικό ότι οι διατάξεις που 
ισχύουν για τη βύνη επεκτείνονται ανάλογα και για τις άλλες πρώτες 
ύλες, ώστε vc μην υπάρχει διαφορετική μεταχείριση των άλλων υλών 
παραγωγής μπύρας σε σχέση με τη βύνη κριθής.

Αθήνο, 6 Νοεμβρίου 1986

Ο Υπουργός Οικονομικών

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ


