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ΟΔΗΓΙΑ 92/83/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Οκτωβρίου 1992

για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται
στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 99,

τα προϊόντα που παρασκευάζονται από ιδιώτες τα οποία
δεν παράγονται για εμπορικούς σκοπούς·

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

ότι, καταρχήν, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τον
ίδιο συντελεστή ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος σε όλα
τα μη αφρώδη κρασιά και άλλα μη αφρώδη ποτά που
προέρχονται από ζύμωση και \τον ίδιο συντελεστή ειδικού
φόρου κατανάλωσης ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος σε
όλα τα αφρώδη κρασιά και αφρώδη ποτά που προέρχονται

Εκτιμώντας :

από ζύμωση ·

την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Q,

ι

ότι η οδηγία 92/ 12/EOK (4) θεσπίζει κανόνες για το γενικό,
καθεστώς των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης ■
ότι η οδηγία 92/84/EOK (S) θεσπίζει ελάχιστους συντελε
στές ειδικού φόρου κατανάλωσης που πρέπει να εφαρμό
ζουν τα κράτη μέλη στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα
ποτά·

ότι για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι
σημαντικό να δοθούν κοινοί ορισμοί για όλα τα οικεία
προϊόντα ·

ότι είναι σκόπιμο οι εν λόγω ορισμοί να βασίζονται σε εκεί
νους της συνδυασμένης ονοματολογίας που ισχύουν κατά
την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας·
ότι, στην περίπτωση της μπίρας είναι δυνατόν να επιτρα
πούν εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού του φόρου στο
τελικό προϊόν·
ότι, στην περίπτωση της μπίρας, ενδείκνυται να επιτραπεί
εντός ορισμένων ορίων στα κράτη μέλη να επιβάλλουν το
φόρο σε κατηγορίες εύρους άνω του ενός βαθμού Plato, με
την προϋπόθεση πάντοτε ότι καμία μπίρα δεν βαρύνεται με
συντελεστή κατώτερο του ελάχιστου κοινοτικού συντε
λεστή ·
ότι, στην περίπτωση της μπίρας που παράγεται σε μικρά

ανεξάρτητα ζυθοποιεία και της αιθυλικής αλκοόλης που
παράγεται σε μικρά αποστακτήρια, απαιτούνται κοινές
λύσεις που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να επιβάλλουν
μειωμένους συντελεστές φόρου στα προϊόντα αυτά ·
ότι είναι δυνατόν να επιτρέπονται παραλλαγές στον
αποκτημένο ογκομετρικό τίτλχ) από τον οποίο τα κράτη
μέλη αρχίζουν να υποβάλουν τη μπίρα σε φορολογία, με
την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούνται απαράδεκτα προβλή
ματα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς·
ότι στην περίπτωση της μπίρας, του κρασιού και άλλων
ποτών που παρασκευάζονται με ζύμωση θα ήταν σκόπιμο
να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν του φόρου
(')
O
(3)
(«)
(5)

ΕΕ αριθ. C 322 της 21 . 12. 1990, σ. 11 .
ΕΕ αριθ. C 67 της 16. 3. 1992, σ. 165.
ΕΕ αριθ. C 96 της 18. 3. 1991 , σ. 25.
ΕΕ αριθ. L 76 της 23. 3. 1992, σ. 1 .
Βλέπε σελίδα 29 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ότι είναι σκόπιμο να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαμό
ζουν μειωμένους συντελεστές φόρου σε όλα τα είδη
κρασιών και άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση, με
την προϋπόθεση πάντοτε ότι τα προϊόντα δεν υπερβαίνουν
αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο 8,5 % vol ·
ότι στα κράτη μέλη που εφήρμοζαν μεγαλύτερο συντελεστή
σε ορισμένα κρασιά την 1η Ιανουαρίου 1992, πρέπει να
επιτραπεί να συνεχίσουν να τον επιβάλλουν ·
ότι καταρχήν τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τον ίδιο
συντελεστή φόρου ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος σε
όλα τα ενδιάμεσα προϊόντα·
ότι είναι σκόπιμο να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρ
μόζουν μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης
των ενδιάμεσων προϊόντων αφενός στα προϊόντα με ογκο
μετρικό αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει 15% vol και
αφετέρου στα φυσικά γλυκά κρασιά ·
ότι καταρχήν τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τον ίδιο
συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά εκατόλιτρο

καθαρής αλκοόλης σε όλη την αιθυλική αλκοόλη, όπως
ορίζεται στην παρούσα οδηγία ·

ότι είναι δυνατόν να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρ
μόζουν μειωμένους συντελεστές ή απαλλαγές για ορισμένα
προϊόντα περιφερειακού ή παραδοσιακού χαρακτήρα·
ότι στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται στα κράτη μέλη να
εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές, οι μειωμένοι αυτοί
συντελεστές δεν πρέπει να οδηγούν στην στρέβλωση του
ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς·
ότι πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιστρέφουν
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβάλλεται στα αλκοο
λούχα ποτά, τα οποία έχουν καταστεί ακατάλληλα για
κατανάλωση ·
ότι είναι αναγκαίο να θεσπισθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι
απαλλαγές που ισχύουν για αγαθά, τα οποία μεταφέρονται
μεταξύ κρατών μελών·

ότι είναι δυνατόν, πάντως να παρέχεται στα κράτη μέλη η
ευχέρεια να εφαρμόζουν απαλλαγές που συνδέονται με το
είδος τελικής χρήσης του προϊόντος εντός του εδάφους
τους·
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ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί σύστημα κοινοποίησης
των προϋποθέσεων μετουσίωσης κάθε κράτους μέλους για
την πλήρως μετουσιωμένη αλκοόλη και για την αποδοχή
των προϋποθέσεων αυτών εκ μέρους τών λοιπών κρατών
μελών ·
ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να αποστερούνται των μέσων
καταπολέμησης κάθε φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής ή κατά
χρησης, η οποία δύναται να προκύψει στον τομέα των
απαλλαγών ·

ότι πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να υλοποιούν τις
απαλλαγές που προβλέπει η οδηγία μέσω επιστροφής των
ειδικών φόρων κατανάλωσης·

ξεις της οδηγίας 92/84/EOK, μπορούν να μη λαμβάνουν
υπόψη τα κλάσματα βαθμού ' Plato ή αποκτημένου ογκομε
τρικού βαθμού αλκοόλης.

Επίσης, τα κράτη μέλη που επιβάλλουν τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης με βάση τον αριθμό των εκατολίτρων και
τους βαθμούς Plato, μπορούν να ταξινομήσουν τις μπίρες σε
κατηγορίες εύρους τεσσάρων βαθμών Plato το πολύ ανά
κατηγορία και να εφαρμόζουν τον ίδιο συντελεστή ειδικού
φόρου κατανάλωσης ανά εκατόλιτρο σε όλες τις μπίρες που
υπάγονται σε καθεμία κατηγορία. Οι συντελεστές αυτοί
πρέπει να είναι πάντοτε ίσοι ή μεγαλύτεροι από τον ελάχι
στο συντελεστή που ορίζει το άρθρο 6 της οδηγίας 92/84/
ΕΟΚ ονομαζόμενο, στο εξής ελάχιστο συντελεστή.

ότι, εφόσον ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν μεγαλύτερο
φορολογικό συντελεστή στα «λοιπά αφρώδη ποτά παρα

σκευαζόμενα με ζύμωση, θα πρέπει να τους επιτραπεί να
εφαρμόσουν τον μεγαλύτερο συντελεστή στα ενδιάμεσα
προϊόντα που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά των εν λόγω
λοιπών αφρωδών ποτών παρασκευαζομένων με ζύμωση»,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΜΕΡΟΣ I

ΜΠΙΡΑ

Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 1

1 . Τα κράτη μέλη επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης
στην μπίρα σύμφωνα με τις διατάξεις της προύσας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους συντελεστές τους
σύμφωνα με την οδηγία 92/84/EOK.
Άρθρο 2
Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, o όρος « μπίρα»
σημαίνει κάθε προϊόν που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2203 ή
κάθε προϊόν το οποίο περιέχει μείγμα μπύρας με μη αλκοο
λούχα ποτά που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2206, και στις
δύο περιπτώσεις με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο
μεγαλύτερο του 0,5% vol.
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ΆρSρο 4

1 . Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους
συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, οι οποίοι
μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ετήσια
παραγωγή μπίρας που παράγεται από · ανεξάρτητα μικρά
ζυθοποιεία, με τους εξής περιορισμούς:
— o μειωμένος συτελεστής δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις
η παραγωγή των οποίων υπερβαίνει τα 220 000 εκατόλι
τρα μπίρας ετησίως,
— o μειωμένος συντελεστής o οποίος μπορεί να είναι
χαμηλότερος από τον ελάχιστο συντελεστή, δεν πρέπει
να υπολείπεται περισσότερο από 50% του κανονικού
εθνικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης.

2. Για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών o όρος
«ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο» σημαίνει ζυθοποιείο το
οποίο είναι νομικώς και οικονομικώς ανεξάρτητο από οποι
οδήποτε άλλο ζυθοποιείο και χρησιμοποιεί τις εγκαταστά
σεις του, δεν λειτουργεί δε βάσει αδείας εκμεταλλεύσεως.
Ωστόσο, όταν δύο η περισσότερα μικρά ζυθοποιεία συνερ
γάζονται και η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν
υπερβαίνει 200 000 εκατόλιτρα, τα ζυθοποιεία αυτά
μπορούν να θεωρούνται ως ένα και μόνο ανεξάρτητο μικρό
ζυθοποιείο.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε
οι μειωμένοι συντελεστές που ενδεχομένως θεσπίζουν εφαρ
μόζονται κατά τον ίδιο τρόπο στην μπίρα που παραδίδεται
στην επικράτειά τους από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία
εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη. Ειδικότερα, τα κράτη
μέλη διασφαλίζουν ότι σε καμία επί μέρους παραδιδόμενη
από άλλο κράτος μέλος ποσότητα δεν επιβάλλεται υψηλότε
ρος ειδικός φόρος κατανάλωσης από τον ακριβώς αντί
στοιχο δικό τους φόρο.

ΆρSρο 3
1 . O ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται από τα
κράτη μέλη στην μπίρα καθορίζεται με βάση :
— είτε τον αριθμό των εκατολίτρων και τους βαθμούς Plato,
— είτε τον αριθμό των εκατολίτρων και τον αποκτημένο
ογκομετρικό βαθμό αλκοόλης

ΆρSρο 5

1 . Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους
συντελεστές οι οποίοι μπορούν να είναι χαμηλότεροι από
τον ελάχιστο συντελεστή, για τη μπίρα με αποκτημένο
αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο μέχρι και 2,8 % vol.

του τελικού προϊόντος.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου σε προϊόντα που περιέχουν μείγμα

2. Τα κράτη μέλη, όταν καθορίζουν το ύψος του ειδικού
φόρου κατανάλωσης επί της μπίρας σύμφωνα με τις διατά

μπύρας με μη ακλοολούχα ποτά που υπάγεται στον κωδικό
ΣΟ 2206.
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ΑρSρο 6
Με την επιφύλαξη των όρων που θεσπίζουν για να εξασφα
λιστεί η ορθή εφαρμογή της απαλλαγής, τα κράτη μέλη
επιτρέπεται να απαλλάσσουν από την επιβολή ειδικού
φόρου κατανάλωσης της μπίρας που παράγεται από ιδιώτη
και καταναλώνεται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της
οικογενείας του ή τους προσκεκλημένους του, εφόσον δεν
μεσολαβεί πώληση.
ΜΕΡΟΣ II
ΚΡΑΣΙ

Πεδίο εφαρμογής
ΑρSρο 7

1 . Τα κράτη μέλη επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης
στο κρασί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους συντελεστές τους
σύμφωνα με την οδηγία 92/84/EOK.
ΑρSρο 8
Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας :

1 , o όρος «απλό κρασί» περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2204 και 2205, εκτός από
τα αφρώδη κρασιά που ορίζει η παράγραφος 2 του
παρόντος άρθρου, τα οποία :
— έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω
του 1,2 % vol και μέχρι και 15 % vol, υπό την προϋπό
θεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο τελικό προϊόν
προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση,
— έχουν αποκτημένο ογκομετρικό τίτλο άνω του 15%
vol, και μέχρι και 18% vol, υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν παραχθεί χωρίς εμπλουτισμό και ότι η αλκοόλη

που περιέχεται στο τελικό προϊόν προέρχεται εξ
ολοκλήρου από ζύμωση.
2, o όρος «αφρώδη κρασιά» περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα
που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2204 10, 2204 21 10,
2204 29 10 και 2205 και τα οποία :

— περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος μανιτα
ριού που συγκρατούνται με σύρματα ή συνδετήρες ή
έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, οφειλόμενη στο
διάλυμα διοξειδίου του άνθρακα,
— έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω
του 1,2 % vol και μέχρι και 15 % vol, υπό την προϋπό
θεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο τελικό προϊόν
προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση.

Καθορισμός του ύψους του ειδικού φόρου κατανάλωσης
ΑρSρο 9
1 . O ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται από τα
κράτη μέλη στα κρασιά καθορίζεται σε σχέση με τον
αριθμό εκατολίτρων τελικού προϊόντος.

2. Με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στις παραγράφους 3
και 4, τα κράτη μέλη επιβάλλουν τον ίδιο συντελεστή ειδι
κού φόρου κατανάλωσης σε όλα τα προϊόντα που υπάγο
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νται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης επι των απλών
κρασιών. Ομοίως, επιβάλλουν τον ίδιο συντελεστή ειδικού
φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που υπάγονται στον
ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των αφρωδών κρασιών. Τα
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τον ίδιο συντελεστή
ειδικού φόρου κατανάλωσης στα απλά και στα αφρώδη
κρασιά.

3 . Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους
συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης σε όλα τα είδη
απλών και αφρωδών κρασιών με αποκτημένο ογκομετρικό
αλκοολικό τίτλο μέχρι και 8,5 % vol.
4. Τα κράτη μέλη τα οποία, την 1η Ιανουαρίου 1992,
επέβαλλαν μεγαλύτερο συντελεστή στα απλά κρασιά, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερη περί
πτωση, μπορούν να εξακολουθήσουν να τον επιβάλλουν. O
εν λόγω συντελεστής δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κανονικό
εθνικό συντελεστή των ενδιάμεσων προϊόντων.
ΑρSρο 10

Με την επιφύλαξη των όρων που θεσπίζουν για την εξασφά
λιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος άρθρου, τα κράτη
μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από τον ειδικό φόρο κατα
νάλωσης τα κρασιά που παράγουν ιδιώτες και τα οποία
καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της
οικογενείας του ή τους προσκεκλημένους του, με την προϋ
πόθεση ότι δεν μεσολαβεί πώληση.
ΜΕΡΟΣ III

ΠΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΖΥΜΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΙΡΑΣ

Πεδίο εφαρμογής
ΑρSρο 11

1 . Τα κράτη μέλη επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης
στα παρασκευαζόμενα με ζύμωση ποτά, εκτός του κρασιού
και της μπίρας, (λοιπά ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση)
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
2.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους συντελεστές τους

σύμφωνα με την οδηγία 92/84/EOK.

ΑρSρο 12

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και με την επιφύ
λαξη των διατάξεων του άρθρου 17 :
1 , o όρος «λοιπά απλά ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση»
καλύπτει όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδι
κούς ΣΟ 2204 και 2205 αλλά δεν αναφέρονται στο άρθρο
8, και τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2206,
με εξαίρεση των λοιπών αφρωδών παρασκευαζομένων με
ζύμωση ποτών που ορίζει το σημείο 2 του παρόντος
άρθρου και όλων των προϊόντων που καλύπτονται από
το άρθρο 2, τα οποία :
— έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω
του 1,2% vol, και μέχρι και 10% vol,
— έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο
μεγαλύτερο του 10% vol, και μέχρι και 15 % vol, υπό
την "προϋπόθεση ότι η ακλοόλη που περιέχεται στο
προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από ζύμωση.
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2. O όρος «λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με
ζύμωση» καλύπτει όλα τα προϊόντα που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 2206 00 91 καθώς και τα προϊόντα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2204 10, 2204 21 10,
2204 29 10 και 2205, τα οποία δεν αναφέρονται στο
άρθρο 8 και τα οποία :

— περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος μανιτα
ριού που συγκρατούνται με σύρμα ή συνδετήρα ή
έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar οφειλόμενη στο
διάλυμα διοξειδίου του άνθρακα,
— έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω
του 1,2% vol και μέχρι και 13% vol,
— έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω
του 13% vol και μέχρι και 15% vol, με την προϋπό
θεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο προϊόν προέρ
χεται αποκλειστικά από ζύμωση.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 16

1 . Τα κράτη μέλη επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης
στα ενδιάμεσα προϊόντα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους συντελεστές τους
σύμφωνα με τη οδηγία 92/84/EOK, Οι συντελεστές αυτοί
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι χαμηλότεροι από
εκείνους που επιβάλλουν τα κράτη μέλη στα προϊόντα των
άρθρων 8 σημείο 1 και 12 σημείο 1 της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 17

Καθορισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης
Άρθρο 13

1 . O ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται από τα
κράτη μέλη στα λοιπά ποτά τα παρασκευαζόμενα με
ζύμωση καθορίζεται σε σχέση με τον αριθμό των εκατολί
τρων του τελικού προϊόντος.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη
επιβάλλουν τον ίδιο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλω
σης σε όλα τα προϊόντα που υπάγονται στον ειδικό φόρο
κατανάλωσης για τα λοιπά απλά ποτά τα παρασκευαζόμενα
με ζύμωση. Ομοίως, επιβάλλουν τον ίδιο συντελεστή ειδικού
φόρου κατανάλωσης σε όλα τα προϊόντα που υπάγονται
στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα λοιπά αφρώδη ποτά
τα παρασκευαζόμενα με ζύμωση. Μπορούν να εφαρμόζουν
τον ίδιο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα λοιπά
απλά και αφρώδη ποτά τα παρασκευαζόμενα με ζύμωση.

1 . Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με τον όρο
«ενδιάμεσα προϊόντα» νοούνται όλα τα προϊόντα με
αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2 % vol
και μέχρι και 22% vol, και μέχρι και 22% vol, τα οποία

υπάγοντας στους κωδικούς ΣΟ 2204, 2205 και 2206 και δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 2, 8 και 12.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12, τα κράτη μέλη
μπορούν να μεταχειρίζονται σαν ενδιάμεσο προϊόν κάθε
απλό ποτό προερχόμενο από ζύμωση, που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 παράγραφος 1 , έχει
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο άνω του 5,5 % και η περιεχό
μενη αλκοόλη δεν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση,
καθώς και κάθε αφρώδες ποτό προερχόμενο από ζύμωση
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 παράγρα
φος 2, έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο άνω του 8,5 % και
δεν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση.

Καθορισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης
3 . Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους
συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης σε όλα τα είδη
των λοιπών απλών ποτών των παρασκευαζομένων με
ζύμωση και των αφρωδών ποτών των παρασκευαζομένων με
ζύμωση, τα οποία έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοο
λικό τίτλο όχι μεγαλύτερο του 8,5 % vol.

Άρθρο 14

Με την επιφύλαξη των όρων που θεσπίζουν για την εξασφά
λιση της ορθής εφαρμογής της παρούσας διάταξης, τα κράτη
μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από τον ειδικό φόρο κατα
νάλωσης τα λοιπά απλά και αφρώδη ποτά τα παρασκευαζό
μενα με ζύμωση, που παράγουν ιδιώτες και που καταναλώ
νονται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της οικογενείας
του ή τους προσκεκλημένους του, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν μεσολαβεί πώληση.

Άρθρο 18

1 . O ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται από τα
κράτη μέλη στα ενδιάμεσα προϊόντα , καθορίζεται με βάση
τον αριθμό των εκατολίτρων του τελικού προϊόντος.
2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 τα
κράτη μέλη εφαρμόζουν τον ίδιο συντελεστή ειδικού φόρου
κατανάλωσης σε όλα τα προϊόντα που υπάγονται στον
ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των ενδιάμεσων προϊόντων.

3 . Με την επιφύλαξη των ακόλουθων προϋποθέσεων, ένα
κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει ενιαίο μειωμένο συντε
λεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ενδιάμεσα προϊόντα
με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο μέχρι και 15%
vol :

— o μειωμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι χαμηλότε
Άρθρο 15

Για την εφαρμογή της οδηγίας 92/84/EOK και της οδηγίας
92/ 1 2/EOK, οι αναφορές στο « κρασί» θεωρείται ότι
αφορούν επίσης τα λοιπά ποτά τα παρασκευαζόμενα με
ζύμωση όπως αυτά ορίζονται από το παρόν μέρος.

ρος από το 40 % του κανονικού εθνικού συντελεστή ειδι
κού φόρου κατανάλωσης,

— o μειωμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι χαμηλό
τερος από τον κανονικό συντελεστή που εφαρμόζεται
στα προϊόντα του άρθρου 8 σημείο .1 και του άρθρου 12
σημείο 1 της παρούσας οδηγίας.
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4. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν ενιαίο συντε
λεστή στα ενδιάμεσα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 13
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88.

επιβάλλεται o ειδικός φόρος κατανάλωσης επί της αιθυλικής
αλκοόλης.
Άρθρο 22

O μειωμένος συντελεστής:

— μπορεί να είναι χαμηλότερος από τον ελάχιστο συντε
λεστή, αλλά δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από το
50 % του κανονικού εθνικού συντελεστή φόρου κατανά
. λωσης
ή
— δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από τον ελάχιστο
συντελεστή που εφαρμόζεται στα ενδιάμεσα προϊόντα.

5. Για τα ενδιάμεσα προϊόντα που περιέχονται σε φιάλες
με πώματα σχήματος μανιταριού που συγκρατούνται με
σύρματα ή συνδετήρες ή έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3
bar, οφειλόμενη σε διάλυμα διοξειδείου του άνθρακα, τα
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν το συντελεστή που
ισχύει και επί των προϊόντων του άρθρου 12 σημείο 2,
εφόσον αυτός είναι υψηλότερος από τον εθνικό συντελεστή
για ενδιάμεσα προϊόντα.
ΜΕΡΟΣ V
ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 19
1 . Τα κράτη μέλη επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης
στην αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους συντελεστές τους
σύμφωνα με την οδηγία 92/84/EOK.
Άρθρο 20

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας o όρος «αιθυλική
αλκοόλη» περιλαμβάνει :
— όλα τα προϊόντα με αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό
τίτλο άνω του 1,2 % vol, τα οποία υπάγονται στους κωδι
κούς ΣΟ 2207 και 2208, ακόμη και όταν τα εν λόγω προϊ
όντα αποτελούν μέρος προϊόντος υπαγομένου σε άλλο
κεφάλαιο της ΣΟ,
— τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2204, 2205 και 2206 με
αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 22 %
vol,

— τα οινοπνευματώδη ποτά που περιέχουν προϊόντα σε
διάλυμα ή όχι.

Καθορισμός του ύψους του ειδικού φόρου κατανάλωσης
Άρθρο 21
O επιβαλλόμενος στην αιθυλική αλκοόλη ειδικός φόρος
κατανάλωσης ορίζεται ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης
θερμοκρασίας 20° C, και υπολογίζεται με βάση τον αριθμό
εκατολίτρων καθαρής αλκοόλης. Με την επιφύλαξη του
άρθρου 22, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον ίδιο συντελεστή
ειδικού φόρου κατανάλωσης σε όλα τα προϊόντα στα οποία

1 . Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους
συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αιθυλική
αλκοόλη που παράγεται από μικρά αποστακτήρια εντός των
εξής ορίων :
— οι μειωμένοι συντελεστές, που μπορεί να είναι χαμηλότε
ροι από τον ελάχιστο συντελεστή, δεν εφαρμόζονται σε
επιχειρήσεις που παράγουν πάνω από δέκα εκατόλιτρα
καθαρής αλκοόλης το χρόνο. Ωστόσο, τα κράτη μέλη τα
οποία την 1η Ιανουαρίου 1992, εφήρμοζαν μειωμένους
συντελεστές σε επιχειρήσεις που παράγουν 10 και 20
εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης κατ' έτος, μπορούν να
συνεχίσουν την πρακτική αυτή,
— οι μειωμένοι συντελεστές δεν ορίζονται μικρότεροι από
το 50 % του κανονικού εθνικού συντελεστή του ειδικού

φόρου κατανάλωσης.
2. Για την εφαρμογή των κανόνων περί μειωμένων συντε
λεστών, o όρος «μικρό αποστακτήριο» σημαίνει μια επιχεί
ρηση απόσταξης που λειτουργεί ως νομικώς και οικονομι
κώς ανεξάρτητη από κάθε άλλη επιχείρηση απόσταξης, και
δεν λειτουργεί με άδεια εκμετάλλευσης.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε
οι μειωμένοι συντελεστές που ενδεχομένως θεσπίζουν, εφαρ
μόζονται εξίσου στην αιθυλική αλκοόλη που παραδίδουν
εντός του εδάφους τους ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί από
άλλα κράτη μέλη.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν διατάξεις βάσει
των οποίων η αλκοόλη που παράγεται από μικρούς παραγω
γούς τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία αμέσως μόλις παρα
χθεί (υπό την προϋπόθεση ότι οι παραγωγοί δεν πραγματο
ποίησαν οι ίδιοι ενδοκοινοτικές συναλλαγές) χωρίς να
υπόκειται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκης και φορο
λογείται εφάπαξ και κατ' αποκοπήν.
5 . Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν μειωμένους
συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2208 και που έχουν αποκτημένο
ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι και 10% vol.
Άρθρο 23

Τα ακόλουθα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμέ
νους συντελεστές κατώτερους του ελαχίστου συντελεστού,
αλλά δεν δύνανται να ορίσουν τους συντελεστές αυτούς σε
επίπεδο χαμηλότερο κατά πλέον του 50 % του κανονικού
εθνικού τους συντελεστή για την αιθυλική αλκοόλη, στα
εξής προϊόντα :
1 . H Γαλλική Δημοκρατία, σε ό,τι αφορά το ρούμι όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, το
οποίο παράγεται από ζαχαροκάλαμο που συγκομίζεται
στον τόπο παρασκευής, όπως εκτίθεται στο άρθρο 1
παράγραφος 3 σημείο 1 του εν λόγω κανονισμού, και
έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής
και μεθυλικής αλκοόλης τουλάχιστον 225 γραμμάρια ανά
εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης και αποκτημένο αλκοο
λικό τίτλο κατ' όγκο τουλάχιστον 40%.
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2. H Ελληνική Δημοκρατία, σε ό,τι αφορά τα αρωματι
σμένα αλκοολούχα ποτά με άνισο που ορίζονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89, τα οποία είναι άχρωμα
και έχουν περιεκτικότητα σε ζάχαρη το πολύ 50 γραμμά
ρια ανά λίτρο και στα οποία τουλάχιστον το 20% του
αποκτημένου αλκοολικού τίτλου του τελικού προϊόντος
αποτελείται από αλκοόλη που αρωματίζεται με
απόσταξη σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες, ασυνε
χούς λειτουργίας, χωρητικότητας μέχρι και 1 000 λίτρων.
ΜΕΡΟΣ VI

ΔΙΑΦΟΡΑ

31 . 10. 92

α) όταν διανέμονται με τη μορφή αλκοόλης η οποία έχει
υποστεί πλήρη μετουσίωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις
κάθε κράτους μέλους, εφόσον οι απαιτήσεις αυτές
έχουν δεόντως κοινοποιηθεί και γίνει δεκτές σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4. Προϋπόθεση της απαλλα
γής αυτής είναι η εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας
92/ 12/EOK στις ενδοκοινοτικές μεταφορές πλήρως
μετουσιωμένης αλκοόλης για εμπορικό σκοπό ·
β) όταν έχουν υποστεί μετουσίωση σύμφωνα με τις σχετι
κές προδιαγραφές οποιουδήποτε κράτους μέλους και
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οποιουδήποτε
προϊόντος προοριζομένου για κατανάλωση από τον
άνθρωπο ·

γ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξιδιού
υπαγομένου στον κωδικό. ΣΟ 2209 ·
ΑρSρο 24

1 . Τα κράτη μέλη δεν χρειάζεται να απαιτούν τα προϊ
όντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να παρά
γονται σε φορολογικές αποθήκες από αλκοολούχα συστα
τικά προϊόντα τα οποία τελούν υπό αναστολή των εφαρμο
ζομένων ειδικών φόρων κατανάλωσης, εφόσον o ειδικός
φόρος κατανάλωσης επί των συστατικών έχει καταβληθεί
εκ των προτέρων και o συνολικός καταβλητέος φόρος για
τα αλκοολούχα συστατικά προϊόντα δεν είναι κατώτερος
από τον καταβλητέο φόρο για το προϊόν που προκύπτει από
την ανάμιξή τους.
2. Το Βασίλειο της Ισπανίας μπορεί να μην θεωρεί ως
παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων την παρασκευή των οίνων

που παράγονται στις περιφέρειες Moriles-Montilla, Tarragona,
Priorato και Terra Alta, στα οποία έχει προστεθεί αλκοόλη
ούτως ώστε o αλκοολικός τους τίτλος να μην αυξάνεται
κατά περισσότερο από 1 % vol.

ΑρSρο 25

δ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμάκων
όπως αυτά ορίζονται από την οδηγία 65/65/EOK ·
ε) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρωματικών
ουσιών προς παρασκευή ειδών διατροφής και μη αλκο
ολούχων ποτών με αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό
τίτλο μέχρι και 1,2%·
στ) όταν χρησιμοποιούνται απευθείας ή ως συστατικά
ημιμεταποιημένων προϊόντων για την παραγωγή ειδών
διατροφής, γεμιστών ή όχι, εφόσον σε κάθε περίπτωση
η περιεχόμενη αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα
καθαρής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για
τις σοκολάτες και τα 5 λίτρα καθαρής αλκοόλης ανά
100 χιλιόγραμμα προϊόντος, για άλλα προϊόντα.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τα προϊόντα
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία από τον εναρμο
νισμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με όρους τους
οποίους καθορίζουν με σκοπό την ορθή και απλή εφαρμογή
των απαλλαγών αυτών και την πρόληψη φοροδιαφυγής
φοροαποφυγής ή κατάχρησης :

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιστρέψουν τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης που έχει επιβληθεί σε αλκοολούχα ποτά τα
οποία αποσύρονται από την αγορά επειδή η κατάσταση ή η
παλαιότητά τους τα καθιστά ακατάλληλα προς ανθρώπινη
κατανάλωση.

α) όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις, για

ΑρSρο 26

γ) όταν χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία και φαρμακεία
για ιατρικούς σκοπούς

Οι παραπομπές σε κλάσεις και κωδικούς της ΣΟ, στην
παρούσα οδηγία, αναφέρονται στην έκδοση της ΣΟ που
ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας
ΜΕΡΟΣ VII
ΑΠΑΛΛΑΓΈΣ

ΑρSρο 27

1 . Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τα προϊόντα που καλύ
πτονται από την παρούσα οδηγία από τον εναρμονισμένο
ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με τους όρους τους
οποίους καθορίζουν με σκοπό την ορθή και απλή εφαρμογή
των απαλλαγών αυτών και την πρόληψη φοροδιαφυγής
φοροαποφυγής ή κατάχρησης :

τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για
επιστημονικούς σκοπούς

β) όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής
έρευνας

δ) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων,
εφόσον αυτά στην τελική μορφή τους δεν περιέχουν
αλκοόλη,
ε) όταν χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ενός συστα
τικού προϊόντος, μη υποκειμένου σε ειδικό φόρο κατα
νάλωσης βάσει της παρούσας οδηγίας.
3. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και τρεις μήνες πριν
από τη θέσπιση οποιασδήποτε μεταγενέστερης τροποποίη
σης της εθνικής νομοθεσίας κάθε κράτος μέλος οφείλει να
ανακοινώσει στην Επιτροπή, ταυτόχρονα με όλες τις σχετι
κές πληροφορίες, τα μέσα μετουσίωσης που σκοπεύει να
χρησιμοποιεί για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παρα
γράφου 1 . H Επιτροπή διαβιβάζει τις ανακοινώσεις αυτές
στα άλλα κράτη μέλη μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή
τους.
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4. Αν εντός διμήνου από τη διαβίβαση της ανακοίνωσης
στα άλλα κράτη μέλη, δεν ζητήσει η Επιτροπή ή κάποιο από
τα άλλα κράτη μέλη να παραπεμφθεί το ζήτημα στο
Συμβούλιο θεωρείται ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τις ανακοι
νωθείσες μεθόδους μετουσίωσης. Εάν προβληθούν αντιρρή
σεις εντός της χρονικής αυτής προθεσμίας, λαμβάνεται
απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 της
οδηγίας 92/ 12/EOK.
5. Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ή διαπιστώνει ότι ένα
προϊόν που έχει απαλλαγεί βάσει των ανωτέρω παραγρά
φων Ια ή 1 β, μπορεί να προκαλέσει φοροδιαφυγή, φοροαπο
φυγή ή κατάχρηση, μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει απαλ

λαγή ή να αποσύρει την ήδη χορηγηθείσα. Το οικείο κράτος
μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά. H
Επιτροπή κοινοποιεί τη σχετική ανακοίνωση στα λοιπά
κράτη μέλη εντός μηνός από την παραλαβή τους. H τελική
απόφαση λαμβάνεται κατόπιν αυτών σύμφωνα με τη διαδι
κασία του άρθρου 24 της οδηγίας 92/ 12/EOK, Τα κράτη
μέλη δεν υποχρεούνται να δώσουν στην απόφαση αυτή
αναδρομικά αποτελέσματα.

6. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εγκρίνουν τις
ανωτέρω απαλλαγές μέσω επιστροφής των καταβληθέντων
ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Αριθ. L 316/27

μπαχαρικά, αρτύματα και άλλα αρωματικά συστατικά
και από 4% έως 10% κατά βάρος ζάχαρη και κυκλοφο
ρούν σε δοχεία μέγιστης χωρητικότητας 0,2 λίτρων προϊ
όντος.
ΜΕΡΟΣ VIII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆρSρο 29

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφω
θούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμ
βρίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου, οι διατάξεις αυτές περιέχουν αναφορά στην
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. O τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με
τις ουσιώδεις διατάξεις εσωτερικού δικαίου τις οποίες
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.

ΆρSρο 28
Το Ηνωμένο Βασίλειο δύναται να συνεχίσει την εφαρμογή
των απαλλαγών που εφήρμοζε την 1η Ιανουαρίου 1992 στα
ακόλουθα προϊόντα :
— ποτά από συμπυκνωμένη βύνη των οποίων o μούστος,
πριν από τη ζύμωση, είχε πυκνότητα 1 200 της Original
Gravity (47 0 Plato) ή περισσότερο,
— αρωματικά πικρά ποτά (bitters) με αποκτημένο αλκοο
λικό τίτλο κατ' όγκο από 44,2 % vol έως 49,2 % vol, που
περιέχουν από 1,5% έως 6% κατά βάρος γεντιανή,

ΆρSρο 13

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Λουξεμβούργο, 19 Οκτωβρίου 1992.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
J. CΟΡΕ

