
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ "ΕΚΘΈΣΙΣ
’Επ'- σχεδίου Νόμου «περί αντικαταστάσεων, τροποποιή-

σεως και συμπληρώσεων διατάξεων τού' άπό 14.2.1939
Β.Α. «πεοί Κώδικος των Νόμων «περί φορολογίας
οινοπνεύματος» ώς νΰν ισχύει.

Ποός π';γ βουλήν τών 'Ελλήνων ι

1. Διά τοϋ προτεινομένου πρό ψήφισιν ΝομοΟετήματος, 
ά-οσκο-εϊται ή, διά τροποποιήσεως και συμπληρώσεων 
της ΐσχυούσης σήμερον Νομοθεσίας «περί φορολογίας τοϋ 
οινοπνεύματος» :

α) Κατάργησις αναχρονιστικών διατάξεων, αίτινες θεσ- 
πισθεΐσαι έν έτει 1917, διή τοϋ ύπ’ άριθ. 971/1917 Νόμου 
«περί φορολογίας οινοπνεύματος», εξακολουθούν ίσχύου- 
σαί σήμερον καί άποστεροϋν εις την Ελληνικήν δραστηριό
τητα, την δυνατότητα ευθυγραμμίσεων ταύτης, προς τά 
διεθνή δεδομένα καί δή τά των χωρών της Ευρωπαϊκής Οι
κονομικής Κοινότητας (Ε.ΟΤί.), εις τούς τομείς τής παρά
γω-,-ής άποσταγμάτων καί οινοπνευματωδών ποτών εν γέ- 
νει.

β) Ή θέσπισις διατάξεων δι’ ών θά καταστή δυνατή, ή 
παροχή τών Ελληνικών οινοπνευματωδών ποτών εις την 
διεθνή άγοράν, άνευ τών έμφανιζομένων σήμερον δυσχε- 
ρειώνϊ . - · .
" Αί αύταί, κατά τά ώς άνω, διατάξεις, ΐσχύουσαι καί διά 
.τά οινοπνευματώδη ποτά εγχωρίου καταναλώσεων, θά κα
λύψου-/ τό ύπάρχον σήμερον κενόν καί θά δημιουργήσουν 
την Ελληνικήν ποτοποιίαν έργαζομένην καί παράγουσαν 
-τά προϊόντα ταύτης κατά τρόπον σύμφωνον πρός τά διεθνή 
δεδομένα. ; ,·' λ. ·. | -
gi/γ) 'Η χποσαφήνισις διατάξεων τής ΐσχυούσης σήμερον 
Νομοθεσίας όσον αφορά εις τον υπολογισμόν τών εσόδων 
τοϋ .Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Έποπτείάς Φορολογίας Οι
νοπνεύματος, τών διατιθεμένών αποκλειστικών πρός' κάλυ- 
ψΐν δαπανών λειτουργίας τοϋ Γενικού Χημείου τοϋ Κρά
τους, ώς καί ή θέσπισις διατάξεων δΓ ών θά καθίσταται 
δυνατή, ή εύρυθμος διαδικασία διά τήν, άνευ καθυστερή
σεων, εΐσπραξιν τών δικαιωμάτων τοϋ Ταμείου τούτου, 
παρά 'τών ΰποχρέων προς καταβολήν έπαγγελματιών.

.■ 2. *Η άνά).υσις τών σκοπών ούς επιδιώκει τό προτεινό- 
μενον υπό κρίσιν Νομοθέτημα,-παρατίθενται έν ταΐς κατω
τέρω παραγράφοις όμοϋ μετά τής ΐσχυούσης σήμερον Νο
μοθεσίας ήτις διά τούς προαναφερθέ/τας λόγους, θεωρεί
ται άναχρονιστική, περιορίζουσα τήν έξέλιξιν τής Εθνικής 
Οικονομίας εις τον κύκλον τής ποτοποιίας καί άποσταγμα- 
τοποιΐας. ' ·

3. Διά τοϋ άρθρου 1 αντικαθίστανται αί παράγραφοι 3 
καί 4 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Κώδικος τών Νόμων'«περί φορολο
γίας τοϋ οινοπνεύματος» διά νέων υπό τά αυτά στοιχεία.

m\ ^ι* "ξζ νέας παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Κώδι
κάς, 'προβλέπονται : - .

'Ο χαρακτηρισμός τής ΐδιότητος τοϋ ποτοποιοϋ έν Έλ- 
λάδι καί ή παρασκευή οινοπνευματωδών ποτών καί ήδυπό- 
των (λικέρ), ού μόνον δΓ οινοπνεύματος καθαρού καί άπο- 
σταγματος οίνου, ώς ισχύει σήμερ'ον, άλλά καί άποσταγμά
των πασης φύσεως ώς ταϋτα περιγράφονται κατωτέρω έ-/ 
τώ έδαφίω β' τής παρούσης.

Ούτώ, καθίσταται πλέον δυνατή ή παρασκευή έν Έλ- 
λάδι ποτών καί ήδυπότων άναλόγων πρός τά παρασκευα
ζόμενα παρ’ όμοειδών επιχειρήσεων τής άλλοδαττής καί άτινα 
κατακλύζουν την χώραν ελλείψει άνταγωνισμοϋ των, έξ 
ομοειδών Ελληνικών προϊόντων ώς είναι τό ούΐσκυ, τό τζίν, 
ή βότκα, τό ρούμι, τά δΓ άποσταγμάτων ποτά ή ηδύποτα 
κ.λ.π. , ' · ' · -

β) Διά τής, είς άντικατάστασιν τής παλ.αιάς παραγρά
φου 4, νέας παραγράφου 4 τόϋ άρθρου 5 τοϋ Κώδικος, προ- 
βλέπονται :

'ή-Ι-τ.
(1) Ό χαρακτηρισμός τής Ϊδιότητος τοϋ άποσταγμα- 

τοποιοϋ έν Έλλάδι, ό τύπος τών χρησιμοποιηθησομένων 
παρ’ αυτών μηχανημάτων άποστάξεως καί ή παρ’ αυτών, 
δυνατότης παραγωγής αποσταγμάτων πάσης φύσεως καί 
ου μονον αποστάγματος οίνου, ώς ισχύει σήμερον καί έφ’ 
ής παραγωγής αποσταγμάτων παραθέτομε-/ κατωτέρω πλη
ροφοριακά στοιχεία.

(2) Έν τή αλλοδαπή, πλήν τοϋ άποστάγματος οίνου 
(EAL DE λ IE DE VIΝ) παράγονται καί διατίθενται εις 
τήν καταναλωσιν υπό μορφήν οΐνοπ/ευματωδών ποτών, 
πλεΐστα όσα διαφόρου προελεύσεως άποστάγματα, διά τής 
χρησιμοποίησειυς ως πρώτων υλών παραγωγής αυτών, σακ- 
χαρούχων ή καί άμυλούχων υλών ώς ένδεικτικώς :

Τό ούΐσκυ έκ κριθής ή έτέιων δημητριακών 
To KIPS έκ κερασιών 
Τό Ρούμι έκ μελάσσής 
Τό Καλβαντ ος έκ μήλων 
Τό Άπρικό — Μπράντυ έκ βερικόκκων 
Ή βότκα έξ άραβοσίτου.
(3) Ή κατά τά ώς άνω παραγωγή, διεθνώς παραδεδε

γμένη έπιτρέπεται καθ’ όσον ή διεθνής Νομοθεσία έν άντι- 
θέσει πρός τήν, μέχρι σήμερον ΐσχύουσαν, ήμετέραν, άπο- 
δέχεται τήν παραγωγήν τούτην κατατάσσούσά τά άποστά
γματα έξ ών δύναται νά παρουσιασθώσιν οινοπνευματώδη 
ποτά, είς κατηγορίας άναλόγως τής χρησιμοποιηθείσης πρώ
της όλης παραγωγής αυτών, ώς άκολούθως :

’Αποστάγματα-οίνου (EAU DE VIE DE VIN)
’Αποστάγματα τεμφύλων (EAU DE VIE DE MARCS)
’Αποστάγματα οπωρών (EAU DE VIE DE FRUITS)

. ’Αποστάγματα έκ ξηρών όπωοών (EAU DE VIE DE 
FRUITS SECS)

’Αποστάγματα έκ πυρηνοκάρπων όπωοών (EAU DE 
VIE DE, FRUITS A PEPPINS)

’Αποστάγματα έκ τής ειδικής έπεξεργασίας άμυλούχων 
καρπών (WHISKY- VODKA). ;

Δεδομέ-/ου ότι αί ΰλαι παραγωγής άποσταγμάτων, άφθο- 
νοΰν σήμερον έν Έλλάδι, ή Ελληνική άποσταγματοποϊΐα 
θά δύναται νά παραγάγη τά πάσης φύσεως άποστάγματα 
διά τής χρησιμοποιήσεως άποκλειστικώς εγχωρίων πρώτων 
υλών, άξιοποιουμέ/ων μάλιστα τούτων άναλ.όγως.

(4) Άπαντα τά έν τή αλλοδαπή παραγόμενα, διά" τής 
χρησιμοποιήσεως τών ώς άνω άποσταγμάτων, οινοπνευ
ματώδη ποτά, ιδία τό ούΐσκυ, είσάγονται έλευθέρως έν τή 
χώρα ήμών, συναγωνιζόμενχ καί έκτοπίζοντα έκ τοϋ χώ
ρου τής έγχωρίας καταναλώσεως, τά προϊόντα τής Ελλη
νικής ποτοποιίας, τής μή δυναμέ/ης, ώς έκ τών δυσχερειών 
τής μέχρι σήμερον, ΐσχυούσης άναχρονιστικής Νομοθεσίας, 
νά παραγάγη όμοιου ή καί έτέρου ανταγωνιστικού τύπου 
ποτά καί ήδύποτα.

γ) Διά τών, είς άντικατάστασιν τών παλαιών παραγρά
φων 3 καί 4, νέων παραγράφων 3 καί 4 τοϋ άρθρου 5 τοϋ 
Κώδικος, ώσαύτως προβλέπονται: ·, ' ' ν

■ (1) 'Η έκδοσις αποφάσεων τοϋ 'Υπουργού τών Οικο
νομικών, είδικώς έξουσιοδοτουμένου πρός τούτο, δΓ' ών θά 
καθορίζωνται οι όροι οός δέον νά πληρώσι τά έργοστάσια 
ποτοποιίας καί άποσταγματοποιΐας, ώς καί αί άπχρχίτη- 
τοι μηχανικαί καί λοιπαί έγκαταστάσεις αυτών, ίνα οΰτω 
καταστούν ταϋτα έκσυγχρονισμένχ καί πληροϋντα τά διεθνή 
πρότυπα.

(2) Ή έκδοσις αποφάσεων τοϋ 'Υπουργού τών Οικονο
μικών, είδικώς έξουσιοδοτουμένου πρός τούτο, πρός καθο
ρισμόν όρων καί διατάξεων, έν ευθυγραμμίσει πρός τήν διεθνή 
Νομοθεσίαν καί δή τών χωρών τής Ε.Ο.Κ., άφορωσών δέ 

ι εις τάς πρώτας όλος παραγωγής ποτών έν γένει καί άπο
σταγμάτων, είς τάς έπεξεργασίας καί είδικάς διαδικασίας 
παραγωγής αυτών, είς τά παρασκευαζόμενα πάσης φύσεως 
οινοπνευματώδη ποτά, ώς καί είς τά τής συρκευασίας καί 
διαθέσεώς των είτε δΓ έγχώριον κατανάλωσιν είτε δΓ έξα- 
γωγήν των είς τήν αλλοδαπήν.



(3) Θεσπίζονται κυρώσεις κατά των τυχόν παραβατών 
των, κατά τά ώς άνω, Υπουργικών αποφάσεων, είς τρόπον 
ώστε νά καθίσταται δυνατός ό άποκλεισμός τών -μή συντε- 
λούντων, εις την προσπάθειαν έκσυγχρονισμοϋ της Ελλη
νικής ποτοποιίας, ποτοποιών, έξ ών δέ παραβάσεων πλει- 
στάκις δυσφημείται ή Ελληνική δραστηριότης έν τη άλλο- 
δαπη καί άπόλλυται ή εμπιστοσύνη τοϋ πάσης φύσεως κατα
ναλωτικού .κοινού προς τά Ελληνικά προϊόντα.
• (4) Κατόπιν τών ώς άνω θεσπιζομένων κυρώσεων καταρ- 
γούνται αί σήμερον ΐσχύουσαι, ώς μή άνταποκρινόμεναι είς 
τάς νέας διατάξεις. : ,

4. Διά τού άρθρου 2 παρέχεται ή δυνατότης εις τούς κατέ
χοντας πάσης φύσεως άποστάγματα, άτινα σήμερον, βά
σει της ΐσχυούσης Νομοθεσίας, ήδύναντο νά χρησιμοποιή- 
σωσιν άποκλειστικώς προς παρασκευήν προϊόντων έξακτέων 
είς άλλοδαπήν, νά διαθέσωσι ταύτα, υπό τούς θεσπιζομέ- 
νους διά τού άρθρου 1 όρους, είς τήν εγχώριον κατανάλω- 
σιν.

5. α) Διά τού άρθρου 3 καθορίζεται ό τρόπος υπολογι
σμού τών διαφορών μεταξύ κόστους παραγωγής οινοπνεύ
ματος παρ’ οίνοπνευματοποιών Β' κατηγορίας, ώς έκ τής 
χρησιμοποιήσεως πρώτων υλών καί καυσίμων μειωμένης 
τιμής καί-τού κόστους-τού, έκ-σταφίδος,ΑΣΟΤπαραγομέ- 
νου οίνοπνεύματος ήτις λαμβάνεται ώς βάσις διά τον καθο
ρισμόν τής ενιαίας τιμής πωλήσεως τού πάσης φύσεως οι
νοπνεύματος έν τή χώρα, ώς επιτάσσουν αί διατάξεις τού 
άρθρου 12 τού Κώδικος τών Νόμων «περί φορολογίας τού 
οινοπνεύματος».

β ) Διά τού αυτού ώς άνω άρθρου 3 καθορίζεται ό τρόπος 
καταβολής τών άνωτέρω διαφορών είς τό Ειδικόν Ταμεϊον 
’Ελέγχου Έποπτείας Φορολογίας Οινοπνεύματος και θεσπί
ζονται κυρώσεις διά τούς άρνουμένους ή καθυστεροϋντας 
τήν .έκπλήρωσιν τής ύποχρεώσεώς των τοϊαϋται ώστε νά· 
προβλέπεται ή συμμόρφώσις τούτων είς τήν γένει διαδικα
σίαν καί τρόπον καταβολής, διασφαλιζομένων οΰτω τών 
συμφερόντων τού Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο. καί κατ’ έπέκτασιν. τού 
Δημοσίου. . '
η γ) Πάντα τ’ άνωτέρω άποσκοπούνται διά τής άντικατα- 
στάσεως τού εδαφίου β' τής παραγράφου 6 τού άρθρου 12 
τού Κώδικος τών Νόμων «περί φορολογίας τού οινοπνεύ
ματος» όπερ έδάφιον ώς ισχύει σήμερον παρέχει δυνατότη
τας παρερμηνειών καί έν πολλοΐς ασάφειαν τού περιεχομέ
νου, γεγονότα άτινα παρεϊχον δυνατότητας καθυστερήσεων 
ή καί ένστάσεων έκ μέρους τών ύποχρέων οίνοπνευματο- · 
ποιών Β' κατηγορίας, έπί βλάβη τών συμφερόντων τού Τα
μείου καί κατ’, έπέκτασιν τού Δημοσίου.

δ) Διά τού άντικαθισταμένου κατά τά ώς άνω έδαφίου 
β' παρέχεται ή δυνατότης είς τον Υπουργόν τών Οικονομι
κών Ενα δι’ άποφάσεών του ρυθμίζη άνακύπτοντα θέματα 
καί επιμελή τα ι τής ευρύθμου διαδικασίας υπολογισμού 
καί καταβολής τών διαφορών.

6. Διά τού άρθρου 4 αντικαθίστανται τά έδάφια ιζ' τής 
παραγράφου 1 τού άρθρου 25 καί κη' τής παραγράφου 1 τού 
άρθρου 26 τού Κώδικος Νόμων «περί φορολογίας οινοπνεύ
ματος» διά νέων έδαφίων ΰπό τά αυτά στοιχεία, καί δι’ ών 
νέων έδαφίων έπιβάλλονται κυρώσεις είς τούς παραβάτας 
τών πάραγράφων 3 καί τού άρθρου 5 καί τού έδαφίου β' τής 
παραγράφου 6 τού άρθρου 12 τού Κώδικος των Νόμων «περί 
φορολογίας τού οινοπνεύματος» ώς ταύτα αντικαθίστανται · 
διά τών διατάξεων τών άρθρων 1 καί 3 τού, προτεινομένου 
προς, ψήφισιν, Νομοθετήματος.

7. Διά τού άρθρου 5 άντικαθίσταται το έδάφιον β' τής 
παραγράφου ΣΤ' τού άρθρου 2S τού Κώδικος τών Νόμων 
«περί φορολογίας τού οινοπνεύματος» καί καθορίζονται 
οΰτω σαφώς, οί πόροι τού Ειδικού Ταμείου ’Ελέγχου καί 
Έποπτείας Φορολογίας Οινοπνεύματος (Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο.).

8. Διά τού άρθρου 6 καταργούνται :

Αί διατάξεις τού έδαφίουκστ' τής παραγράφου 1 τού άρ
θρου 26 τού Κώδικος τών Νομών «περί φορολογίας τού οι

νοπνεύματος» ώς προσετέθη υπό τής παραγράφου 2 τού 
άρθρου 8 τού ύπ’ άριθ. 931/1949 ’Αναγκαστικού Νόμου 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων περί 
φορολογίας τού οινοπνεύματος νόμων».

9. Τέλος διά τού άρθρου 7 ορίζεται ή ίναρξις ισχύος τού 
προς ψήφισιν Νομοθετήματος. -',r*

Έν Άθήναις τη 4 Σεπτεμβρίου 1976

- Οί 'Υπουργοί £
Έπί τής Δικαιοσύνης Έπί τών Οικονομικών ν

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ . ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ

• . V
Τροποποιούμεναι διατάξεις ύψ;.

Τού άπό 14.2.1939 Β.Δ. «περί κώδικάς τών νόμων «περί 
' φορολογίας τού οινοπνεύματος» ώς έτροποποιήθη καί συν- 
επληρώθη μεταγενεστέρους. . -/ή··

Άρθρον 5.

Παρ. 3. Ποτοποιοί χαρακτηρίζονται οί κατασκευάζον- 
τες'οινοπνευματώδη ποτά ή ήδύποτα έξ οίνοπνεύματός κα
θαρού, παραχθέντος παρ’ οίνοπνευματοποιοϋ Β' κατηγο
ρίας ή έξ άποστάγματος οίνου, κατέχοντες δέ ειδικόν έργό- 
στάσιον μετά τών άπαραιτήτων σκευών καί δοχείων διά 
τήν κατασκευήν τών ποτών. - , ; ,

Δι’ άποφάσεών τού Υπουργού τών Οικονομικών δήμο-, 
σιευομένων είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καθορι- 
σθήσονται οί οροί υγιεινής τούς οποίους δέον νά πληρώ σι’ 

■τά ειδικά έργοστάσια ποτοποιίας, τά απαραίτητα σκεύη 
καί δοχεία τά άπαιτούμενα διά τήν κατασκευήν τών ποτών 
ώς καί οί όροι τούς οποίους δέον νά πληρώσι τά παρασκευα-J 
ζόμενα ποτά. · ' Έ

Οί μή συμμορφούμενοι προς τάς ώς άνω αποφάσεις τι
μωρούνται συμφώνους προς τό έδάφιον ιζ' τής παραγράφου 
1 τού άρθρου 25 τού Κώδικος τών νόμων «περί φορολογίας 
τού οινοπνεύματος».

(Α. δύο τελευταΐαι περίοδοι τής παραγράφου 3 προσετέ- 
θησαν διά τής παραγράφου 1 τού άρθρου 5 τού Ν.2128/ 
1952).

Παρ. 4. 'Ως ποτοποιοί έπίσης χαρακτηρίζονται οί διά 
μηχανημάτων όριζομένων διά Β. Διατάγματος παράγον
τες άπόσταγμα οίνου μέχρι όγδοήκοντα (άριθ. 80) βαθμών 
τού έκατονταβάθμου οίνοπνευματο μέτρου, διά κατεργασίας 
τών κατόπιν άποφάσεών τού 'Υπουργού τών Οικονομικών, 
δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, 
έκάστοτε έπιτρεπομένων προϊόντων τής άμπέλου καί στα
φιδαμπέλου.

Δι’ άποφάσεών τού Υπουργού τών Οικονομικών δημο- 
σιευομένων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, ορίζον
ται οί όροι, αί διατυπώσεις καί οί περιορισμοί, ύφ’ ούς θά 
έπιτρέπηται ή κατεργασία τών πρώτων υλών προς παραγω
γήν άποστάγματος οίνου, ή παραγωγή άποστάγματος οίνου, 
ή διάθεσις αυτού, ή. κατεργασία αυτού πρός παρασκευήν 
οινοπνευματωδών ποτών καί ή διάθεσις αυτών.

Διά τών αυτών άποφάσεών καθορίζονται τά επιτρεπό
μενα νά παρασκευάζονται έξ άποστάγματος οίνου ποτά 
καί οί όροι τούς οποίους δέον νά πληρώσι τότε άπόσταγμα 
οίνου ώς καί τά έξ αύτού ποτά.

Προκειμένου περί τών ποτοποιών τής παρούσης παρα
γράφου 4 εφαρμόζονται καί τά άρθρα 10 καί 13 μέχρι 19 
τού παρόντος Κώδικος τών νόμων «περί φορολογίας τού 
οινοπνεύματος».

('Η άνωτέρω παράγραφος ώς άντικατεστάθη διά τής 
παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν.931/1949).
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Άρθρον 12.

Παρ. 6. a)

β) Κατά τάς περιπτώσεις καθ’ άς προκύπτει διαφορά 
μεταξύ της τιμής παραγωγής τοϋ εκ πόσης άλλης πρώτης 
ύλης παραγομένου οινοπνεύματος λόγω διαφοράς κόστους 
πρώτης ύλης καί τής τιμής παραγωγής τοϋ έκ σταφίδος 
Α.Σ.Ο. οινοπνεύματος, ή προκύπτουσα αΰτη διαφορά κατα
βάλλεται εις το κατά την παράγραφον ΣΤ τοϋ άρθρου 28 
τοϋ Κώδικος τούτου Ειδικόν Ταμεΐον Έλ,έγχου Έποπτείας 
Φορολογίας Οινοπνεύματος κατά την έκδοσιν τής σχετικής 
άδειας έξαγωγής ή μεταφοράς οινοπνεύματος καί διά το έν 
άδεια ταύτη άναγραφόμενον ποσόν χιλιογράμμών άνύδρου 
οινοπνεύματος εκ πάσης άλλης πρώτης ύλης.

'Η κατά τό παρόν έδάφιον προκύπτουσα διαφορά τής τι
μής παραγωγής τοϋ οινοπνεύματος καθορίζεται εις την έκά- 
στοτε έκδιδομένην «διατίμησιν τοϋ οινοπνεύματος ’ τοϋ πα
ραγομένου έκ τής κατεργασίας των ύλών τούτων.

Οί άρνούμενοι νά καταβάλλωσι την^κατά τά άνωτέρω 
οφειλομένην διαφοράν τιμωρούνται κατά τάς διατάξεις τοϋ 
εδαφίου κη' τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 26 τοϋ Κώδικος
τουτου. , · * · *

J.» ■ . . ·■
* -

(τό έδάφιον β ώς άντικατεστάθη ύπό τής παραγράφου 1 τού
άρθρου 3 του Ν.Δ.
-', ^ ' ' ’ ·■ '

ύπ’ άριθ. 24U1/1953)

‘•;VV· ·-" '- · ·.··. · ;
_ **·. ******** ?'···.................. ·,·............... ···;·*·····

■t. ί * *'./■·„ , ,. ·’ ' ’· ■1,;\ ·*~ * λ .
Ύ "7.·'

• Άρθρον 25.. ' · '' ,: '/

; ’ ’ ' V ·· '
;·* Παο. 1 ................

. . . . . ·ζ \ · * * * * * · * * ·;* · ·/ ·.· ,

, : Ιζ) Οί ποτοποιοί οί μη συμμορφούμενοι προς τάς δια- 
τάξεις τής δευτέρας περιόδου τής παραγράφου 3 τοϋ άρ
θρου 5 του Κώδικος των νόμων «περί φορολογίας τοϋ οινο
πνεύματος» ώς αΰτη συνεπλ.ηρώθη διά τοϋ παρόντος νόμου. 
# (Προσετέθη ύπό τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Νό
μου 2128/1952 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεώς 
τοϋ Κωδικός των Νόμων «περί Φορολ.ογίας τοϋ οινοπνεύ
ματος» και ετέρων νόμων άρμοδιότητος τοϋ Γενικού Χη
μείου τοϋ Κράτους καί άλλων τινών διατάξεων).

, Άρθρον 26. ‘ ' ·

/; ΠαΡ· 1/

• κστ) Οι παραβαίνοντες τάς διατάξεις τής παραγράφου 
4 του άρθρου 5 του Κώδικος των Νόμων «περί φορολ.ογίας 
τοϋ οινοπνεύματος» ώς άντικατεστάθη διά τής παραγρά
φου 1 τοϋ^ άρθρου 1 τοϋ παρόντος Α.Ν. ώς καί των εις έκ- 
τελεσιν αυτών εκδιδομένων Βασιλικών. Διαταγμάτων καί 
'Τπουργικών άποφάσεων. -
λ (Προσετεθη υπο της παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 8 τοϋ 
AjN· υπ αριθ.^931/1941 «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρωσεως διατάξεων τινων «περί φορολογίας τού οίνοπνεύ- 
ματος» νόμων). ' ' ·· , ·

κη) Οί οΐνοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας οί καθυστεροϋν- 
τες ή άρνούμενοι νά καταβάλλωσι εις τό Ειδικόν Ταμεΐον 
Ελέγχου Έποπτείας Φορολογίας Οΐνοττνεύματος την κατά 
τό δεύτερον έδάφιον τής παραγράφου 6 τοϋ άρθρου 6 τοϋ 
Κώδικος προκύπτουσιν διαφοράν.

(Προσετέθη ύπό παραγράφου 2 άρθρου 7 Νόμου 2128/ 
1952 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεώς τοϋ Κώδι
κος των Νόμων «περί φορολ.ογίας τού οινοπνεύματος» καί 
έτέρων νόμων άρμοδιότητος Γενικού Χημείου τοϋ Κράτους 
καί άλλων τινών διατάξεων).

Άρθρον 28.

Παρ. ΣΤ. 1................................................. ........................

2. Ώς πόροι τοϋ κατά τό προηγούμενου έδάφιον 1 τής 
παραγράφου ταύτης Ειδικού Ταμείου ορίζονται : ’

" α) .. , . . -------------. . ........, „ ----------
•f · · ·’.......... (· · ............. ···■·'............ ·_· ^............ ............λ ' ■ V '
ε) Αί κατά την παράγραφον 6 τοϋ άρθρου 12 τοϋ παρόν

τος Κώδικος προκύπτουσαι διαφοραί τιμών παραγωγής οι
νοπνεύματος. '

Καταργούμεναι διατάξεις
τοϋ άπό 25.12.1917 Β.Δ. «περί έκτελέσεως τοϋ Νόμου 
971 τής 21.10.1917 «περί φορολογίας τοϋ οινοπνεύματος» 
ώς τούτο έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρους»

Άρθρον 14.
Παρ. Γ. Ποιοι οί παράγοντες άποστάγματος οίνου. Ώς 

ποτοποιοί χαρακτηρίζονται καί οί άποστάζοντες φυσικούς 
οίνους καλής ποιότητος καί υποστάθμην τοιούτων οίνων' 
παράγοντες δέ άπόσταγμα οίνου μέχρις 80 βαθμών τοϋ 
έκατονταβάθμου οίνοπνευματομέτρου. Τό ούτω παραγό-, 
μενον άπόσταγμα οίνου μόνον μετά τριετίαν άπό τής πα
ραγωγής του τοϋ έτους τής παραγωγής λογιζομένου ώς 
πλήρους έτους δύναται νά χρησιμοποιηθή εις την κατανά- 
λωσιν πρός κατασκευήν μπράντυ ή καί τών έν παραγράφω 
7 τοϋ άρθρου 15 όριζομένων ποτών. ' ,

τ; 2: Μηχανήματα παραγωγής άποστάγματος. Θεωρούν
ται ώς μηχανήματα κατάλληλα πρός παραγωγήν άποστά
γματος οίνου, τά άποστακτικά μηχανήματα τά διά γυμνού 
πυρός ή καί δι’ άτμοϋ θερμαινόμενα καί έφωδιασμένα διά 
προθερμαντήρος, συμπυκνωτικής στήλης ή φακού καί έπι- 
στρεπτικοϋ σωλήνος. Δύναται κατ’ άπόφασιν τής Διευθύν- 
σεως τοϋ Χημικού Εργαστηρίου νά έπιτραπή ή παραγωγή 
άποστάγματος οίνου διά κοινών άμβύκων. ,

Άρθρον 15. ,.,ς

Παρ.'7. Κατασκευή ποτών έξ άποστάγματος.
Ποτά ών έπιτρέπεται ή κατασκευή έξ άποσταγματος 

οίνου ή καί έκ μίγματος 5 αυτού μετά καθαρού οίνοπνευ-
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ματος είναι το Μπράντυ (κονιχκ) καί τά ύπό διαφόρους όνο- 
μασίας φερόμενα έν τω έμπορίω παρόμια ποτά (BRAND Υ- 
WISKY-BITTER κ.λ.π.) ώς καί τά διάφορά’ήδύποτα 
απαγορευόμενης τής δε’ αύτοϋ κατασκευής άλλων ποτών.

('Η άνωτέρω παράγραφος ήτόνησε κατόπιν τής διατά- 
ξεως τής παραγράφου ί φοϋ άρθρου 24 τοϋ Νόμου 2128/ 
1952 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Κώδι-

και
ρον αί κατωτέρω διατάξεις των άρθρων 5 καί 6 τής ΰπ’ άριθ 
1503/11.1.1954 άποφάσεως τοϋ ‘Τπουργοϋ Οικονομικών 
«περί τών όρων ΰφ’ οΰς επιτρέπεται ή κατεργασία πρώτων 
υλών προς παραγωγήν άποστάγματος οίνου, ή παραγωγέ,, 
διάθεσις καί κατεργασία αύτοϋ προς παραγωγήν οινοπνευ
ματωδών ποτών καί τών όρων τούς οποίους δέον να πλη- 
ρώσι τό τε άπόστχγμα οίνου καί τά έξ. αύτοϋ ποτά»).

Υπουργική Άπόφχσις 1503/11.1.1954

«3. Ποτοποιοί είναι οι διχτηροϋντες έργοστάσισν καί παρα-; 
σκευάζοντες ποτά ή ηδύποτα έξ οινοπνεύματος κα·3α.ροϋ πα- 
ραχ-5έντος ΰπό οίνοπνευματοποιοΰ'Β' κατηγορίας ή έξ άπο-' 
σταγχάτων παραχ-ύέντων ύπό τών, έν παραγράφω 4 τοϋ πα
ρόντος, άποσταγματοποιών.

Δι’ αποφάσεων τού ’Τπουργοϋ Οικονομικών δημοσιευόμενων 
διά τής Έφημερίδος της Κυίερνήσεως καθορίζονται:

ά) Ό μηχανικός εξοπλισμός, αΐ εγκαταστάσεις τών εργο
στασίων ποτοποιών καί οί ΰπ’ αυτών τηρούμενοι οροί υγιεινής 
καί λειτουργίας. . ‘ .

β) Οι όρΟι τών οινοπνευματωδών .ποτών καί ηδυπότων, αί 
πρώται.υλαι παρασκευής αυτών ώς καί τά τής.συσκευασίας 
καί διχόέσεώς των εις την κατανάλωσιν. # ν,ϊ.

γ) Ό οίνοπνευματικός ία·5μός τών ποτών ή'ηδυπότων.,- 
επιφυλασσόμενων τών διατάξεων τής παραγράφου 7 τοϋ αρ-' 
·3ρου 10 τοϋ παρόντος Κωδικός. - λ.ή

Οί μή συμμορφοόμενοι προς τάς ώς άνω Υπουργικός Άπδ-_ 
φάσεις, τιμωρούνται κατά τάς διατάξεις τού εδαφίου ιζ' τής 
παραγράφου 1 τοϋ'άρ·3ρου 25 τοϋ παρόντος Κωδικός.

......... ....................... .................................. '......... .. ’Επιφυλασσόμενης τής διατάξεως τού προηγουμένου έϊα-,
..................................................... ................................ φίου, δόναται δι’ άποφάσεως τού αρμοδίου Νομάρχου μετ'*

'λ'θ ον 5 · · ^ είσήγησιν τής αρμόδιας Δέευ-ύύνσεως ή Τμήματος Χημικών'
γ r · . ■ Υπηρεσιών, να άνακαλήται διά χρονικόν διάστημα άπό δύά;

Παρ. 1. Κατασκευή ποτών εξ άποσταγματος οίνου. . μέχρι δώδεκα μηνών, ή άδεια λειτουργίας εργοστασίου ή χο- 
Ποτά ών επιτρέπεται -ή κατασκευή έξ άποστάγματος . ρηγη^εΤσα εις ποτοποιον, ·εφ οσον ουτος ^κα-μισταται κα-3,·. 

οίνου ή καί έκ μίγματος αύτοϋ' μετ’ οινοπνεύματος είναι τά υποτροπήν παραδότης τών διατάσεων τών ως ανω Τπουργι- 
τύπου κονιάκ υπό διαφόρους ονο μασίας φερόμενα έν τώ έμ- . κών Αποφάσεων. *. 
ποριω ως BRANDY, BITTER και ομοειδή τούτοι; ως . ^ 4. Άποσταγματοποιοί είναι οί κατ' επάγγελμα, διά μηχάτί 
καί τα. διάφορά ηδύποτα.. - ·■' ^ νημάτων στερούμενων μέσων άνακα-3αρ:σμο3 καί διυλίσεως

Απαντα ταϋτα δυναται κατα τα κεκανο^νισμενα να δια-· έγκρινομένων ΰπό τοϋ 'Τπουργοϋ τών Οικονομικών, παράγον- 
τίθενται εις εσωτερικήν κατανάλωσή ή νά έξάγωνται εις πες. '
την αλλοδαπήν. ·. -· ·’· ':· . V-v',/ ' - , * ' · * , - > ,

.··..·· . . α) Απόσταγμα οίνον, δια της κατεργασίας κ.αι αποστα-
·■ ’ Αρθρον 6.· - : . ξεως υγιών οίνων έκ φυσικής ζυμώσεως, δυνα-μένων νά περι-

·. Παρ. 1. Ή παρασκευή ποτών έξ αύτουσίου άποστάγμα- εχευν τήν ε'ί τουτους ένυπαρχουσαν καί δημιουργουμένην έκ
τοξ οίνου ή έξ άποστάγματος αίνου ,άναμεμιγμένου μετά ζυμωσεως ταυτης, υποστάθμην.
καθαρού όίνοστνέύματος επιτρέπεται τηρουμένων τών νο- °) Αποστάγματα πόσης φύσεως, διά τής κατεργασίας καί
μίμων διατυπώσεων είς τούς ποτοποιούς, τούς απόσταγμα- άποστάξεως προϊόντων έν γενει τής άμπέλου. νωπών ή ξη-
τοποιούς καί τούς έχοντας άποθήκας άποταμιεύσεως άπο- ρών καρπών καί οπωρών, ώς καί σακχαρούχων ή άμυλούχων
στάγματος οίνου έπ’ άναβολή πληρωμής, έφ’ όσον άπαν- γεωργικών υλών, απάντων τούτων κα-5οριζόμενων δι’ άποφά-·
τες οί άνωτέρω έχουσιν έφοδιασθή διά της κατά νόμον ά- σεων τοϋ 'Τπουργοϋ Οικονομικών, δημοσιευόμενων διά , τής
δείας έξασκήσεως επαγγέλματος ποτοποιοϋ. Έφημειίος τής Κυίερνήσεως».

Παρ. 2. Ίσχύν τής παρούσης άποφάσεως ήμών όοίζοιχεν ' · > ο - » . »_ ,, ,Γ , /■ *7 r ,,Γ . >r,‘r ,ν ' - ίίς απτοσταγματοποιο: ·3εωρουντα: και οι αλλαχού εις τοντην ημέραν όημοσιευσεως αυτής εις την Εφημερίδα της τ - < * . . . Γ , . .
Κυβερνήσεως έδημοσιεύθη είς Φ.Ε.Κ. 16/τής 25.1.1954 !Χ%Χ'^ε£?7ν0ί ως ποτοποιοι τη; παραγράφου 4 του
Υ r ' τ 1 1 αρ-5ρου 5 του Κωσικος τουτου.

................................................................................ ........................" Δι’ αποφάσεων τοϋ 'Τπουργοϋ τών Οικονομικών δημοσιευο-

................................. ....................................................................... μόνων διά τής Εφημερίδες τής Κυίερνησεως κα-ύορίζονται
:.......................................... ........................................................... έκάστοτε: ’ 1

...................... ................................................ ..............·................. α) Αί διατυπώσεις καί οί όροι ΰφ’ οΰς έπιτρέπεται ή κατερ-
' γασία τών πρώτων υλών πρός παραγωγήν αποσταγμάτων.

.· β) Οί όρο: οΰς δέον νά πληρούν τά άποστάγματα καί ΰφ’
ΣΧΚΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ οΰς ·3ά έπιτρέπεται ή δ:ά·5εσίς των είς την κατανάλωσιν ή ή

Περί άντιχαταστάσεως τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 7?^^1τμ1ς των πρός παρασκευήν οινοπνευματωδών ποτών: 
διατάξεων τοϋ άπό 14.2.1939 Β.Δ. «πεοί Ινώδικος τών ^-^ι ηο^υποτων. . , , . , .
Νόμων «περί φορολογίας τοϋ οινοπνεύματος», ώς νϋν ισχύει. . 0 ^ονεΛ "2λ2ίω'ίωί κ3: 0: °?εί "^-αιωσιν

των αποσταγμάτων. ;
Ap-Spov 1. Προκειμενου περί τών άποσταγαατοπο:ών τής παρούσης

Αί παράγραφοι 3 καί 4 τοϋ άρ-ϋρου 5 τοϋ άπό 14.2.1939 "αραγράφου; εφαρμόζονται καί τά άρ-ύρα 10 καί 13 μέχρι ■
Β.Δ. «περί Κωδικός τών Νομών «περί φορολογίας τοϋ οίνο-1 ^9 τοϋ παρόντος Κωοικος.
πνεύματος» ώς άντ:κατεστάύησαν -καί συνεπληρώνησαν διά Διά τήν παρανωγήν καί διά-ϋεσιν. τών ά-^ωτέρω πόσης φύ
σής παραγράφου 1 τοϋ άρ·3ρου 1 τοϋ Α.Ν. 939/1949 <ιπε?ί τεως^άποσταγχάτων. έοαρ-χόζονται άντιστοίχως. άπασα: αί

διατάξεις τοϋ παρόντος Ινώδικος καί τών εις έκτέλεσιν τού- 
,τον έκδιδομένων Διαταγχάτων καί 'Τπουργικών ’Αποφάσεων, 
α: άοορώσα: εις τό απόσταγμα -οίνου. ι

Άποσταγματοποιοί μή συμμορφούμ.ενο: πρός τάς ώς άνω1 
αποφάσεις τοϋ 'Τπουργοϋ Οικονομικών, τιμωρούνται κατά τάς 

, , . διατάξεις τοϋ εδαφίου ιζ' τής πασαγράεου 1 τοϋ άρ·5σου 23
κα-μισταντα: ως επεται: τοϋ παρόντος Ιν'ώδικος. ι


