
Έπί σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
ένίων διατάξεων της «περί φορολογίας του ;ζύθου νομο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

θεσίας».
Ποός τήν Βουλήν τών ‘Ελλήνων

Διά τοϋ προτεινομένου προς ψήφισιν σχεδίου Νόμου άπο- 
σκοπεϊται ή βελτίωσις τής υφιστάμενης περί ζύθου νομο
θεσίας προς άντιμετώπισιν ώρισμένων προβλημάτων, ώς 
είναι’ή παραγωγή έκ βύνης, αποστάγματος ούίσκυ καί ή 
άπλούστευσις τών διαδικασιών, όσον αφορά εις την επιστρο
φήν τών άναλογούντων φόρων έπί έξαγομένων προϊόντων 
έκ βύνης.

Οΰτω διά τοϋ άρθρου 1 θεσπίζονται διατάξεις, μή ύπάρ- 
χουσαι μέχρι σήμερον, έπιτρέπουσαι τήν παρασκευήν άπο- 
στάγματος ούίσκυ διά χρησιμοποιήσεως βύνης κριθής, ως 
συμβαίνει διά τά έξαιρετικής ποιότητες όμοια προϊόντα τής 
αλλοδαπής. Διά τής προτεινομένης ρυθμίσεως θά χρησιμο- 
ποιήται βύνη κριθής φορολογημένη, χωρίς όμως καί τό 
παραγόμενον άπόσταγμα νά φορολογήται περαιτέρω ως 
οινοπνευματώδες ποτόν, καθ’ όσον ή ύφισταμένη παρ’ ήμΐν 
φορολογία τής βύνης (47,50 δραχ. φόρος καταναλώσεως 
καί 7,50 δραχ. εισφορά υπέρ ΟΓΑ άνά χιλιόγραμμον) κρί- 
νεται αρκετά σημαντική, ώστε νά μή υπάρχουν περιθώρια 
περαιτέρω αύξήσεως τών έπιρριπτόμένων επί τοϋ ποτοϋ 
ούίσκυ φόρων, καταναλώσεως. Ή παραγωγή τοϋ νέου προ
ϊόντος άνήκει είς τήν ώργανωμένην τάξιν τίρν ποτοποιών, 
πλήν όμως προτείνεται όπως παρασκευάζεται τοΰτο εις 
μονάδας ποτοποιίας άνεξαρτήτους καί αύτοτελεΐς, ούδεμίαν 
σχέσιν. έχούσας με έργοστάσ x παρασκευής ή χρησιμοποιή- 
σεως τής βύνης ώς είναι τά ζυθοποιεία καί ; βυνοποιεΐα, 
προς πληρεστέραν τών συμφερόντων τοϋ Δημοσίου διασφα- 
λισιν. _
--.’Επειδή αί τεχνικαί εξελίξεις θά επιβάλλουν ίσως τήν 
παραγωγήν καί ετέρων προϊόντων έκ βύνης, προεβλέφθη, 
είς τήν προτεινομένην συμπλήρωσιν διάταξις, καθ’ ήν καί 
ετερα προϊόντα δύνανται νά παραχθοΰν έκ φορολογημένης 
βύνης, κατά τάς διατάξεις Προεδρικών Διαταγμάτων έκδι- 
δομενών προτάσει ημών.

Διά τοϋ άρθρου 2 συμπληροϋνται και τροποποιούνται αΐ 
διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 2963/1922 «περί τροποποιή- 
σεως διατάξεων τών «περί φορολογίας τοϋ ζύθου νόμων» 
ώς συνεπληρώθησαν διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 2633/ 
17-10-1953 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ 
Κώδικος τών Νόμων «περί Φορολογίας τοϋ Οίν]τος καί έτέ- 
^ων νόμων άρμοδιότητος τοϋ Γενικού Χημείου τοϋ Κράτους» 
καί διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. Διατάγματος τής 29 Δ/βρίου 
1923 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών «περί 
φορολογίας τοϋ ζύθου νόμων». -

Διά τών προτεινομένων συμπληρώσεων καί τροποποιή
σεων, θεσπίζεται ή επιστροφή τοϋ φόρου καταναλώσεως 
καί εισφοράς υπέρ ΟΓΑ έπί τής χρησιμοποιούμενης βύνης, 
διά τήν παρασκευήν καί έτέρων προϊόντων έκτδς τοϋ ζύθου.

-Αί διατάξεις περί επιστροφής φόρου καταναλώσεως καί 
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ έπεκτείνονται είς τόν ζύθον καί τό 
ούίσκυ τά διατιθέμενα έμφιαλωμένα διά τόν έφοδιασμόν 
διεθνών αερολιμένων καί αεροσκαφών διεθνών γραμμών.

Ή συμπλήρωσις έκρίθη αναγκαία δεδομένης τής άνα- 
πτύξεως τών άεροπορικών συγκοινωνιών καί ίνα καταστή 
δυνατός ό ανταγωνισμός τών έγχωρίων προϊόντων προς 
εκείνα τής αλλοδαπής είς τούς χώρους τούτους. Προσέτι 
προστίθεται νέα διάταξις προβλέπουσα, αντί τής επιστροφής 
τοϋ καταβληθέντος φόρου καί εισφοράς ύπέρ ΟΓΑ διά τήν 
άναλογοΰσαν βύνην έπί έξαχθέντων προϊόντων τήν παρά- 
δοσιν ίσοπόσου βύνης άνευ καταβολής φόρου καταναλώσεως 
καί εισφοράς ύπέρ ΟΓΑ, πρός άπλούστευσιν τής διαδικα
σίας καί άποφύγήν πλείστων όσων γραφειοκρατικών ένερ- 
γειών.

Πιστεύομεν ότι ό νέος τρόπος έξυπηρετεΐ καί τάς αρμό
διας υπηρεσίας καί τούς ενδιαφερομένους έξαγωγεΐς καί πι
θανόν νά άποτελέση τούτο κίνητρον τονώσεως τής έξαγωγής 
ζύθου.

Επειδή αί προτεινόμεναι τροποποιήσεις καί συμπληρώ
σεις τοϋ άρθρου 4ι είναι σημαντικαί καί ούσιώδεις διά τόν 
λόγον τοΰτο έπροτάθη ή έξ ολοκλήρου άντικατάστασις 
τοϋ άρθρου καί ή διατύπωσις νέας έξ ύπαρχής διατάξεως.

Ή παλαιά διατύπωσις τοϋ αντικαθιστάμενου άρθρου έχει 
ώς άκολούθως :

«^Αρθρον 4 τοϋ Νόμου 2963

1. 'Οσάκις ό κατασκευασθείς έντός τοϋ Κράτους ζύθος 
έκ βύνης εγχωρίου, υποβληθείς είς τόν κατά τάς κειμέ- 
νας διατάξεις φόρον καταναλώσεως, έξάγεται είς τήν αλ
λοδαπήν, έπιστρέφεται, κατά τά διά Β. Διατάγματος ορι
ζόμενα, ό καταβληθείς φόρος καταναλώσεως έπί τής άνα- 
λογούσης είς τόν έξαχθέντα ζύθον βύνης, ό ισχύων κατά τήν 
ημέραν τής έξόδου τοϋ ζύθου έκ τοϋ ζυθοποιείου ή άποθήκης 
πρός έξαγωγήν αύτοϋ είς τήν αλλοδαπήν, ώς καί τό δυνάμει 
τοϋ Νόμου 2749/1922 πρόσθετον 10 %, έφ’ όσον καταβάλ
λεται τοιοϋτον.
— Αί -ανωτέρω - διατάξεις-έπεκτείνονται _καί . έφαρμόζονται 
καί διά τά διατιθέμενα ποσά ζύθου έμφιαλωμένου ή μή,διά 
τόν έφοδιασμόν πλοίων, ύπό Ελληνικήν ή ξένην σημαίαν, 
έκτελούντων γραμμάς έξωτερικοϋ.

Διά Β. Διατάγματος καθορισθήσονται οί τηρητέοι όροι, 
διατυπώσεις καί περιορισμοί, ύφ’ οΰς θά έπιτρέπεται ή 
επιστροφή τοϋ φόρου καταναλώσεως βύνης,' άναλογούσης 
είς τόν ώς άνω ζΰθον, ώς καί πάσα σχετική λεπτομέρεια.

2. *Η άπαίτησις περί έπιστροφής φόρου καταναλώσεως 
έγχωρίου βύνης δΓ έξαχθέντα είς τήν άλλοδαπήν ζΰθον, έάν 
μή ένασκηθή έντός έτους, άπό τής ημέρας καθ’ ήν προσε- 
κτήθη τό πρός τούτο δικαίωμα, παραγράφεται.

3. Διά Β. Διατάγματος δρισθήσονται οί όροι, διατυπώ
σεις καί περιορισμοί, καθ’ ούς έπιτρέπεται ή εισαγωγή 
βύνης έκ τής άλλοδαπής έπί προσωρινή άτελεία, πρός κατα
σκευήν ζύθου προοριζομένου νά έξαχθή είς τήν άλλοδαπήν, 
τό χρονικόν διάστημα έντός τοϋ όποιου είναι υποχρεωτική 
ή είς τήν άλλοδαπήν έξαγωγή τοϋ τοιούτου ζύθου, έτι δέ ή 
διά τόν φόρον καταναλώσεως, τόν εισαγωγικόν δασμόν καί 
λοιπούς φόρους ή τέλη, κατατεθειμένη χρηματική έγγύησις 
καί τά τής λύσεως αύτής, έν περιπτώσει έξαγωγής τοϋ 
ζύθου τούτου είς τήν άλλοδαπήν.

4. Επιτρέπεται ή είς τό έσωτερικόν κατανάλωσις τοϋ, 
έκ βύνης παραληφθείσης κατά τάς διατάξεις τής προηγου- 
μένης παραγράφου 3 τοϋ άρθρου τούτου, παραχθέντος ζύ
θου, κατόπιν έγκρίσεως τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών, 
καί άφοΰ καταβληθώσι, διά τήν άναλογοΰσαν είς τόν ζύθον 
τοΰτον βύνην, ό φόρος καταναλώσεως καί τά εισαγωγικά 
καί λοιπά τέλη καί δικαιώματα, τά κατά τήν παραλαβήν τής 
βύνης έφαρμοζόμενα έντόκως δέ πρός 12 % έτησίως άπό 
τής ή μέρας τής παραλαβής αύτής».

Είς τό πρός ψήφισιν νομοσχέδιον συμπεριελήφθη καί 
άρθρον 3ον άναφερόμενον είς τάς έπιβαλλομένας κυρώσεις 
τών παραβατών τών θεσπιζομένων νέων διατάξεων έπί 
τής φορολογίας τοϋ ζύθου.

Έν Άθήναις τή 28 Ίανουαρίου 1977 
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