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Τροποποίηση διαδικασίας επιστροφής φόρου για εισαγωγές αλκοολούχων προϊόντων 

στις ΗΠΑ, με εφεξής ρυθμιστική αρμοδιότητα της Υπηρεσίας ΤΤΒ του Υπουργείου 

Οικονομικών ΗΠΑ. 

Βάσει πληροφόρησης από το Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ (Department of Treasury, αρμόδια 

Υπηρεσία TTB / Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau), από 1.1.2023 θα τεθεί σε ισχύ 

νέα ρύθμιση του νόμου CBMA (Craft Beverage Modernization Act) που αφορά τη διαδικασία 

επιστροφής φόρου σε A/ εισαγωγείς για εισαγόμενα αλκοολούχα προϊόντα, ενώ, παράλληλα, 

η σχετική αρμοδιότητα θα μεταφερθεί από τις Τελωνειακές Αρχές ΗΠΑ (CBP / U.S. Customs 

and Border Protection) στην υπηρεσία ΤΤΒ. 

Υπενθυμίζεται, η πρόβλεψη μειωμένων φορολογικών συντελεστών και φοροαπαλλαγών για 

περιορισμένες ποσότητες εισαγωγών αλκοολούχων ποτών [ α) αποσταγμένων, β) οίνου, και 

γ) μπύρας ] εισήχθη αρχικά το 2018 με το νόμο Tax Cuts and Jobs Act.  

Εν προκειμένω, βάσει της νέας ρύθμισης επιστροφής φόρου, από την αρχή του επόμενου 

έτους οι Α/ εισαγωγείς θα πρέπει να καταβάλουν τον πλήρη φόρο κατά την εισαγωγή και εν 

συνεχεία να υποβάλουν αίτηση επιστροφής φόρου (του κατά περίπτωση προβλεπόμενου) 

στην TTB. Σημειώνεται, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή φόρου στους Α/ 

εισαγωγείς είναι η εκχώρηση του σχετικού δικαιώματος σε αυτούς από τους αλλοδαπούς 

παραγωγούς-εξαγωγείς με τους οποίους συνεργάζονται, οι οποίοι τελευταίοι πρέπει να 

εγγραφούν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Υπηρεσίας TTB, μέσω της οποίας θα μπορούν 

να εκχωρήσουν τα σχετικά δικαιώματα στους εδώ συνεργάτες τους (εισαγωγείς), ενώ οι 

πληροφορίες που συλλέγονται απευθείας από τους αλλοδαπούς παραγωγούς θα 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των αιτήσεων των Α/ εισαγωγέων. 

Σύμφωνα με τη ληφθείσα πληροφόρηση, η Υπηρεσία TTB θα θέσει σε εφαρμογή συστήματα 

α) εγγραφής αλλοδαπών παραγωγών άμεσα, εντός του τρέχοντος μηνός, και β) υποβολής 

αιτήσεων από Α/ εισαγωγείς έως τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο 2023. 

Οι ανωτέρω κανονιστικές τροποποιήσεις έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (Docket 

No. TTB-2022-0009, “Implementation of Refund Procedures for Craft Beverage Modernization 

Act Federal Excise Tax Benefits Applicable to Imported Alcohol”, ενώ σύμφωνα με τα ισχύοντα 

για τη διαδικασία επιτρέπεται η υποβολή σχολίων από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, όπως και 

από αλλοδαπούς παραγωγούς-εξαγωγείς, έως τις 22.11.2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή σχολίων μπορούν να ανατρέχουν στις οδηγίες που 

περιλαμβάνονται στο σχετικό “Notice No. 215”,  ή/και να απευθύνουν διευκρινιστικά ερωτήματα 

στην ΤΤΒ μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα https://www.ttb.gov/contact-rrd. 
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