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  Η σύσταση φορολογικής αποθήκης σανίδα σωτήριας για τα μικρά οινοποιεία
  

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου αποτελεί η εγκύκλιος που εξέδωσε το
υπουργείο Οικονομικών      ειδικά για τους μικρούς οινοποιούς κάτω των 1000 hl, αφού όχι
μόνο καλούνται να καταβάλλουν άμεσα (έως 31.1.2016) το ποσό του Ε.Φ.Κ. για τον οίνο ως
«τελικό προϊόν»,  αλλά και τον αναλογούντα ΦΠΑ (23%) επί του Ε.Φ.Κ.

  

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι για το ανώτερο όριο των 1000 hl, οι μικροί οινοπαραγωγοί οι
οποίοι θα επιλέξουν να μην υπαχθούν σε καθεστώς αναστολής καταβολής του Ε.Φ.Κ., θα
πρέπει με την δήλωση αποθεμάτων στις 31.1.2016 να καταβάλουν προφανώς έως τις
25/2/2016 ποσό ύψους 24.600 €, εφ΄ όσον κατέχουν αποθέματα 1000 hl, στις 31.12.2015.

  

 Οι μικροί οινοπαραγωγοί συνεπώς θα έχουν μόνη εναλλακτική δυνατότητα να συστήσουν
φορολογική αποθήκη ,ώστε να αποφύγουν την άμεση καταβολή του Ε.Φ.Κ. και του
αναλογούντος ΦΠΑ.

  

  

Κατά τα άλλα η υπ΄ αριθμ: ΔΕΦΚΦΒ 5026599 ΕΞ  2015/23.12.2015 εγκύκλιος της Γ.Δ
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. προβλέπει επί πλέον της πρόσφατα εκδοθείσας Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2785
Β/2015):

  

ü  Τις διαδικασίες υποβολής των δικαιολογητικών  (βάσει της  φ. 639/449/ 14.8.2002) για τη
σύσταση φορολογικής αποθήκης έως 30.4.2016

  

ü  Τις διαδικασίες καταβολής των εγγυήσεων βάσει της Φ. 883/530/99 Α.Υ.Ο.
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ü  Την διενέργεια απογραφής οίνων ως τελικών προϊόντων (μετά την α΄ απολάσπωση) με
31.12.2015 και την υποβολή της Δήλωσης Αποθεμάτων έως 31.1.2016 στην αρμόδια
Τελωνειακή Αρχή

  

ü  Την «τακτοποίηση των αποθεμάτων» έως 30.4.2016 (καταληκτική ημερομηνία σύστασης
φορολογικής αποθήκης)

  

ü  Τις διαδικασίες καταβολής του Ε.Φ.Κ. για το διάστημα που δεν έχει συσταθεί φορολογική
αποθήκη

  

ü  Τις προϋποθέσεις καθορισμού του «μικρού οινοπαραγωγού»

  

ü  Την εξαίρεση από τον Ε.Φ.Κ. των προσώπων που δεν έχουν την ιδιότητα του παραγωγού

  

ü  Τις διαδικασίες καταβολής του Ε.Φ.Κ. όταν το προϊόν τίθεται σε ανάλωση (και όχι όταν
διακινείται μεταξύ φορολογικών αποθηκών)

  

ü  Την υποχρέωση τροποποίησης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής
αποθήκης για όσα οινοποιεία ήδη διαθέτουν τις προαναφερθείσες άδειες.

  

ü  Τις διατάξεις για την ενδοκοινοτική διακίνηση ή των εισαγωγή από Τρίτες Χώρες.

  

ü  Τον προσδιορισμό των φυρών, όπως αυτές ορίσθηκαν από την σχετική Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 2785
Β) και τον καθορισμό των εγγυήσεων

  

ü  Τους ελέγχους και τις κυρώσεις, διατάξεις βάσει των οποίων προβλέπονται
δειγματοληπτικοί έλεγχοι και η άμεση είσπραξη διαφορών που θα προκύψουν ,με την
ταυτόχρονη επιφύλαξη για την ενεργοποίηση διατάξεων περί λαθρεμπορίας!!!
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ü  Τις προβλέψεις για την εκτίμηση του όγκου των δεξαμενών έως της εκπνοής της διετίας
που η ογκομέτρηση καθίσταται υποχρεωτική, βάσει των οποίων, είτε θα χρησιμοποιούνται
υπάρχοντες πίνακες ογκομέτρησης ,είτε θα λαμβάνονται υπ΄όψιν γεωμετρικά στοιχεία
σύμφωνα με την βεβαίωση του κατασκευαστή !!!

  

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ προωθείται  διάταξη από το Υπουργείο
Οικονομικών για την πρόβλεψη απαλλαγής επιβολής Ε.Φ.Κ. στον οίνο ο οποίος πωλείται με
τελικό προορισμό την παραγωγή ξυδιού.

  

Ακολουθεί η εγκύκλιος του ΥπOικ ΕΔΩ
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/89039604/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CE%A6%CE%9A.pdf
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