ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ
Σύμφωνα με το άρθρο 53Α του ν. 2960/2001 επιβάλλεται, από 1/1/2017, φόρος κατανάλωσης στα
εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ή εγχωρίως παραγόμενα
προϊόντα καφέ, ως ακολούθως:
 Στον καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 21 00 και 0901 22 00, με συντελεστή τρία (3)
ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
 Στον μη καβουρντισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 11 00 και 0901 12 00, με συντελεστή δύο
(2) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
 Στον στιγμιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00, με συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό
καθαρού βάρους.
 Στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με
βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. EX 2101 12 92 και 2101 12 98, με συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ
ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.
ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ
Τα παραπάνω προϊόντα, τα οποία παράγονται εγχωρίως ή παραλαμβάνονται από άλλα Κράτη-Μέλη
στο εσωτερικό της χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία,
δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που
παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του
Φ.Π.Α.
Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι, κατά περίπτωση:
α) το πρόσωπο που εισάγει από τρίτη χώρα τα ανωτέρω προϊόντα,
β) το πρόσωπο που αποκτά από άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. τα ανωτέρω προϊόντα,
γ) το πρόσωπο που παράγει εγχωρίως τα ανωτέρω προϊόντα, εκτός καθεστώτος αναστολής,
δ) ο εγκεκριμένος αποθηκευτής των προϊόντων αυτών.
Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα αυτά ενεργείται
από την αρμόδια αρχή, ως κατωτέρω:
α) ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι
λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις,
β) ως προς την απόκτηση από άλλο Κράτος-Μέλος, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη γένεση της
υποχρέωσης, εκτός εάν τα προϊόντα τεθούν άμεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
γ) ως προς την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων αυτών, εκτός καθεστώτος αναστολής, το αργότερο
εντός 10 ημερών από τη γένεση της υποχρέωσης,
δ) ως προς την έξοδο από την φορολογική αποθήκη, ήτοι από το καθεστώς αναστολής των
η
φορολογικών επιβαρύνσεων, το αργότερο μέχρι την 25 του επόμενου μήνα από τον μήνα εξόδου
από το καθεστώς αναστολής.
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Με την αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο., καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις
για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του
φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων
εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/ 2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών και διατυπώσεων που ακολουθούνται, ώστε τα υπόχρεα πρόσωπα να
μπορούν να παραλαμβάνουν, να κατέχουν, να αποστέλλουν και να παράγουν προϊόντα καφέ του
άρθρου 53 Α, εκδίδονται οι ακόλουθες άδειες:
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Άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη για την παραλαβή προϊόντων του άρθρου 53Α από κράτη
μέλη της Ε.Ε. (Παράρτημα ΙΙ της απόφασης)
 Άδεια σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ του άρθ. 53Α για
την παραλαβή, κατοχή, αποστολή, παραγωγή, εξαγωγή των προϊόντων σε καθεστώς
αναστολής (Παράρτημα V της απόφασης)
 Άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή σε φορολογικές αποθήκες τρίτων (Παράρτημα VII της
απόφασης)
Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των ακολουθούμενων διαδικασιών είναι τα
ακόλουθα:





Δήλωση Παραλαβής (Παράρτημα ΙΙΙ)
Δήλωση Διακίνησης (Παράρτημα ΙΧ)
Δελτίο Παραγωγής (Παράρτημα VIΙI)
Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.)

Η παρακολούθηση της αποθήκευσης και διακίνησης των ως άνω προϊόντων που υποστηρίζονται από
χειρόγραφες διαδικασίες (έκδοση αδειών, εντύπων διακίνησης και λοιπών εντύπων), διεξάγονται
προσωρινά, καθόσον σύμφωνα με τις προβλέψεις της αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016
Α.Υ.Ο., τα εν λόγω έντυπα θα ενταχθούν και θα τηρούνται με μηχανογραφικό τρόπο στο
Πληροφοριακό Σύστημα ICISnet.
Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μετά την προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών
και εγγυήσεων παρέχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. ή/και το αρμόδιο τελωνείο, κατά περίπτωση, έγκριση για:
 την προσωρινή έξοδο προϊόντων καφέ από τη Φορολογική Αποθήκη για την τοποθέτηση επ'
αυτών διαφημιστικού υλικού και την επανείσοδό τους το αργότερο εντός μηνός. Στην
αίτηση αναφέρεται ο τόπος που θα βρίσκονται τα προϊόντα και τα σχετικά λογιστικά
έγγραφα. Για την έγκριση της προσωρινής εξόδου προσκομίζεται εγγύηση, ίση με το ποσό
του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στις ποσότητες των προϊόντων που πρόκειται
προσωρινά να εξέλθουν από την αποθήκη, η οποία τακτοποιείται με την επιστροφή των
προϊόντων σε αυτή, μετά από σχετική ενημέρωση του αποθηκευτή.
 τη συναποθήκευση προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. και προϊόντων καφέ υποκείμενων σε
φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με το άρθ. 9 της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2-082017 (2745 Β΄) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.
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