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ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΚ ΣΤΟΝ ΚΑΦΕ 

Ένας χρόνος ειδικός φόρος στον καφέ 
H ανασταλτική δράση της υπερ-φορολόγησης στα δημόσια έσοδα, στις παραγωγικές δραστηριότητες αλλά 

και στην καθημερινότητα του πολίτη έχει επεκταθεί και σε νέες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό 

επιβεβαιώνεται (και) από την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στον καφέ από το 2017. Στο 

πλαίσιο των αφιερωμάτων που πραγματοποιούμε για τις επιπτώσεις της υπερφορολόγησης στην 

πραγματική οικονομία, σήμερα καταγράφουμε την εικόνα της αγοράς καφέ σχεδόν ένα χρόνο μετά την 

επιβολή του νέου ειδικού φόρου. 

Καταρχήν λόγω του σχεδιασμού του ο φόρος αυξάνει δυσανάλογα την τιμή ειδικά των πιο οικονομικών 

καφέδων, επιβαρύνοντας κυρίως την καθημερινότητα των πιο αδύναμων νοικοκυριών που αναγκάζονται 

να πληρώσουν ακριβότερα τον καφέ τους ή και να μειώσουν την κατανάλωση. Δημοσιονομικά ο φόρος 

υπερ-αποδίδει έναντι των αρχικών σχεδιασμών, καθώς η αρχική πρόβλεψη για ετήσια έσοδα €64 εκατ. 

αναθεωρήθηκε πρόσφατα σε ετήσια έσοδα €85 εκατ. για το 2017. Αν όμως συνυπολογιστούν οι έμμεσες 

απώλειες εσόδων λόγω διόγκωσης της παραοικονομίας, υποβάθμισης του παραγωγικού ιστού της χώρας 

και τις απώλειες εσόδων που αυτή συνεπάγεται για το κράτος, τότε το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα 

του φόρου θα είναι κάπως μειωμένο σε σύγκριση με αυτό το μέγεθος.  

Η συρρίκνωση της νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας (είτε λόγω μετατόπισης στην παραοικονομία είτε 

απλά λόγω εξαφάνισής της) είναι μια αμείλικτη και κουραστικά επαναλαμβανόμενη τα τελευταία χρόνια 

συνέπεια της υπερ-φορολόγησης. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα λαθραία προϊόντα καφέ, που δύναται 

να ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, έχουν καταλάβει ήδη τουλάχιστον το 10% της αγοράς. 

Τέλος, η επιβολή ΕΦΚ σε προϊόντα με διαρκείς εισαγωγές-εξαγωγές συνεπάγεται αναίτιο πολλαπλασιασμό 

του διοικητικού φόρτου στα τελωνεία αλλά και επιβάρυνση των γραμμών εφοδιασμού των επιχειρήσεων.  

Ο φόρος στον καφέ είναι μία ακόμα περίπτωση στην οποία ισχύει:  Λιγότερα χρήματα για το κράτος, 

περισσότερη παραοικονομία και γραφειοκρατία για τους υπόλοιπους. 

 

Η έκθεση ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τον Τομέα Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών & Δικτύων του ΣΕΒ.   
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Η εισαγωγή του ΕΦΚ στον καφέ και η διόγκωση της παραοικονομίας  

Η υιοθέτηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στον καφέ (Άρ. 58  του 4389/2016), προκάλεσε 

σημαντικές δυσλειτουργίες στην αγορά. Ήδη σε ορισμένες κατηγορίες καφέ η λιανική τιμή έχει αυξηθεί έως 

και 26%, με τη μείωση της κατανάλωσης στη νόμιμη αγορά να κινείται κατά μέσο όρο στο 7% (Δ1), αλλά 

και με ενδείξεις ότι επίκειται μεγαλύτερη υποχώρηση. Τονίζεται εδώ ότι η τελική αύξηση της τιμής για τον 

καταναλωτή υπολείπεται της επίπτωσης του φόρου, καθώς η ίδια η αγορά έχει απορροφήσει ένα μεγάλο 

μέρος του φόρου (Δ2), ώστε να μετριαστεί όσο είναι δυνατόν η αθροιστική επίπτωση στον καταναλωτή 

από την εισαγωγή του ΕΦΚ παράλληλα με την τελευταία αύξηση του ΦΠΑ στο 24%. 

 
 

Ο ειδικός φόρος στον καφέ αύξησε δυσανάλογα τις τιμές στις φτηνότερες επιλογές 

του καταναλωτή, επιβαρύνοντας ειδικά τα οικονομικά πιο αδύναμα νοικοκυριά.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συρρίκνωση της φορολογητέας ύλης μετά την υπερβολική αύξηση των φόρων είναι άλλωστε κάτι που 

έχει καταγραφεί κατά επανάληψη στα χρόνια της κρίσης (βλέπε ενδεικτικά Εβδομαδιαίο Δελτίο ΣΕΒ 10 

Δεκ. 2015 και Special Report 4). Προκύπτει όχι μόνο ως αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης λόγω της 

αύξησης της τιμής, αλλά και λόγω της συρρίκνωσης της επίσημης αγοράς με ταυτόχρονη ενίσχυση της 

παραοικονομίας.  

Στην περίπτωση του καφέ φαίνεται πλέον αυτή η (εμφανής) μετατόπιση να γίνεται όχι λόγω ενίσχυσης 

μιας υφιστάμενης λαθραίας αγοράς αλλά μέσω της δημιουργίας μιας νέας λαθραίας αγοράς, κυρίως σε 

περιοχές στις οποίες υπάρχει εγγύτητα συνόρων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς τα λαθραία 

προϊόντα έχουν ήδη καταλάβει περίπου το 10% της αγοράς, με την εικόνα αυτή να αλλάζει όμως 

καθημερινά. Τονίζεται ότι τα προϊόντα που διακινούνται λαθραία είναι πολλές φορές πλαστά (counterfeit) 

 Αύξηση τιμής έως και 26%. 

 Μεγαλύτερη αύξηση τιμής σε πιο 

οικονομικούς καφέδες που 

απευθύνονται σε οικονομικά 

αδύναμα νοικοκυριά. 

 Υποχώρηση νόμιμης αγοράς 

τουλάχιστον 7% από τις αρχές 

του έτους.  

 Εμφάνιση λαθραίας αγοράς που 

ήδη έχει μερίδιο 10%. 

Δ2. Δείκτης τιμών καταναλωτή, καφές και 

δείκτης με σταθερούς φόρους. Ιανουάριος 

2015=100%  (Eurostat) 

Δ1. Βασικές επιπτώσεις επιβολής ΕΦΚ  

(Πληροφορίες αγοράς) 

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/49001/weekly_10%2012%202015.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/49001/weekly_10%2012%202015.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50096/SPECIAL_REPORT_SEV_3_4_2017.pdf
http://www.kathimerini.gr/896442/article/oikonomia/epixeirhseis/ay3hsh-la8remporioy-8a-ferei-h-epivolh-eidikoy-foroy-katanalwshs-ston-kafe
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που παράγονται και διακινούνται χωρίς ελέγχους για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Η 

ευρεία κατανάλωση αυτών των πλαστών προϊόντων ενέχει δυνητικά σοβαρούς κινδύνους για τον 

καταναλωτή.  Φυσικά υπάρχουν και οι περιπτώσεις λαθραίων εισαγωγών επίσημων προϊόντων, και στην 

περίπτωση αυτή το πρόβλημα εστιάζει στην σημαντική απώλεια εσόδων για το κράτος αλλά και τον 

αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι σε αυτές και οι συνεργάτες 

τους που καταβάλλουν όλους τους φόρους και τις εισφορές.   

 
 

Ο φόρος δημιούργησε το λαθρεμπόριο καφέ, με το 10% της αγοράς να έχει ήδη 

καταληφθεί από τα λαθραία προϊόντα στα οποία δεν γίνεται κανένας έλεγχος  

υγιεινής και τα οποία συχνά ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.  

 

Η ανάπτυξη της λαθραίας αγοράς επικεντρώνεται κυρίως στην αγορά των επαγγελματιών και των 

προϊόντων που απευθύνονται σε αυτούς.  

Σε ότι αφορά τα δημοσιονομικά αποτελέσματα,  στον Προϋπολογισμό 2018 αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω 

οι προβλέψεις για την απόδοση του φόρου αυτού, όπου τα ετήσια έσοδα από το φόρο προσδιορίζονται 

πλέον σε €85 εκατ. την ώρα που η αρχική εκτίμηση του ΓΛΚ ήταν για ετήσια έσοδα €64 εκατ. (ΚΑΕΚ 1445 

& 1475) (Δ3).  Αυτή η υπερ-απόδοση των εσόδων του κράτους από τον ειδικό φόρο πρέπει να συνεκτιμηθεί 

με τις ενδείξεις ότι η κατανάλωση καφέ στο ιδιαίτερα σημαντικό από πλευράς όγκου επίπεδο εστίασης δεν 

έχει υποχωρήσει, όπως πολύ ενδεικτικά καταγράφεται από την ενίσχυση της απασχόλησης στο κλάδο (Δ4).  

Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος της αγοράς εστίασης φαίνεται να έχει βρει τρόπο παράκαμψης του 

φόρου, αλλά φυσικά και του ΦΠΑ και των άλλων φόρων, οι νομοταγείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά 

καταβάλλουν στο σύνολο του τον φόρο. Ειδικά ο καταναλωτής που προμηθεύεται καφέ για το σπίτι τον 

αγοράζει κυρίως από υπεραγορές (Super Market) ή εξειδικευμένες αλυσίδες καταστημάτων. Εκεί, τα 

λαθραία προϊόντα δεν μπορούν να εισέλθουν εύκολα. Στις αγορές αυτές, λόγω της δομής του φόρου (Δ5), 

οι φτηνές συσκευασίες έχουν υποστεί δυσανάλογα μεγάλη αύξηση τιμής, πλήττοντας τελικά (μέσω του 

συνδυασμού αύξησης τιμής και επακόλουθης μείωσης κατανάλωσης) τους οικονομικά πιο αδύναμους 

καταναλωτές και τους εκείνους που καταναλώνουν τον καφέ κυρίως στο σπίτι και λιγότερο σε σημεία 

εστίασης. Συνεπώς, ειδικά τα πλέον αδύναμα οικονομικά νοικοκυριά καταβάλλουν ένα δυσανάλογα 

μεγάλο κόστος σε ό,τι αφορά το φόρο ή την αναγκαστική μείωση της κατανάλωσης. 

 

http://www.minfin.gr/web/guest/proupologismos/-/asset_publisher/qmvb5pyzdGAQ/content/proupologismos-2018?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fproupologismos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qmvb5pyzdGAQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=0e93cbfb-8993-489f-9809-a60a017d5931
http://www.minfin.gr/web/guest/proupologismos/-/asset_publisher/qmvb5pyzdGAQ/content/proupologismos-2017?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fproupologismos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qmvb5pyzdGAQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.minfin.gr/web/guest/proupologismos/-/asset_publisher/qmvb5pyzdGAQ/content/proupologismos-2017?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fproupologismos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_qmvb5pyzdGAQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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Ο φόρος επιβαρύνει την καθημερινότητα ειδικά των οικονομικά πλέον αδύναμων 

νοικοκυριών για άλλη μια φορά.  

 

 

Αναίτια περισσότερη γραφειοκρατία  

 

Μία πρόσθετη διάσταση που πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι αυτή της γραφειοκρατίας που επιβαρύνει τις 

επιχειρήσεις του κλάδου. Η εφαρμογή του ΕΦΚ απαιτεί τη λειτουργία «φορολογικών αποθηκών» (Άρθρο 

53 του Ν2960/2001) σε γραμμές παραγωγής οι οποίες κατευθύνουν μέρος της παραγωγής στην εγχώρια 

αγορά και μέρος της σε εξαγωγές. Η απαίτηση ύπαρξης «φορολογικής αποθήκης» έχει οδηγήσει σε 

σημαντική αύξηση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.   

Παρά τη θετική ανταπόκριση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις παρεμβάσεις του 

Τομέα Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών & Δικτύων του ΣΕΒ, η ίδρυση φορολογικών αποθηκών για 

τον καφέ, επιβάλλει στις επιχειρήσεις του κλάδου νέες και ιδιαίτερα αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις 

(κόστος αδειοδότησης και λειτουργίας, αλλαγές στη μηχανογράφηση, κτλ).  

Επιπλέον, μεγάλο μέρος των εν λόγω τελωνειακών διαδικασιών δεν έχουν αντικατασταθεί ακόμα με 

πλήρως ηλεκτρονικές. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός της ενιαίας τελωνειακής θυρίδας (“single window”) 

προέβλεπε την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών το 2017, ο στόχος έχει 

 Καρβουδισμένος καφές €3 / κιλό. 

 Μη καρβουδισμένος καφές €2 κιλό. 

 Στιγμιαίος καφές €4 / κιλό. 

 Παρασκευάσματα καφέ €4 / κιλό. 

Δ3. Έσοδα κράτους από ΕΦΚ στον καφέ  (Υπ. 

οικονομικών) 

Δ4. Απασχόληση σε εστίαση  (Eurostat)  

Δ5. ΕΦΚ στον καφέ 

(Ν4389/16, Άρ.58) 

http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/koini-anakoinosi-tou-sev-kai-tis-eel-gia-forologikes-apothikes-10-10-2017/
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μεταφερθεί για το 2019. Έτσι, συνεχίζει να απαιτείται η φυσική υποβολή στα οικεία τελωνεία φυσικών 

εγγράφων με την καταγραφή της ημερήσιας παραγωγής κάθε 15ήμερο, αλλά και η συμπλήρωση και 

διακίνηση εγγράφων σε φυσική μορφή με κάθε παρτίδα που εισάγεται ή εξάγεται, παρουσία εκτελωνιστή.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν αντιπροτείνει να καταβάλουν τον ΕΦΚ σε όλο τον εισαγόμενο καφέ και 

όταν εξάγουν, το αντίστοιχο ποσό να τους πιστώνεται για μελλοντικό συμψηφισμό. Η λύση αυτή δεν έχει 

υιοθετηθεί από τη δημόσια διοίκηση παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα (ταμειακά) για 

κράτος. Ουσιαστικά συνεπάγεται μόνιμη προκαταβολή του φόρου προς το κράτος, με τις επιχειρήσεις να 

αντισταθμίζουν το συνεπαγόμενο κόστος με το σαφώς μικρότερο κόστος τελωνειακής διαχείρισης και την 

εξάλειψη της επιβάρυνσης από τη λειτουργία της «φορολογικής αποθήκης». Πέρα από τη σημαντική 

οικονομική διάσταση, τόσο η δημόσια διοίκηση όσο και οι επιχειρήσεις ωφελούνται από μια τέτοια λύση 

σημαντικά μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και από την αποσυμφόρηση των τελωνειακών 

διαδικασιών.   

 
 

Οι επιχειρήσεις προτείνουν να καταβάλλουν τον ΕΦΚ σε όλο τον εισαγόμενο καφέ 

και όταν εξάγουν, το αντίστοιχο ποσό να τους πιστώνεται για μελλοντικό 

συμψηφισμό. Η απλή αυτή λύση δεν έχει υιοθετηθεί από τη δημόσια διοίκηση παρά 

το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα. Συνεπάγεται μόνιμη προκαταβολή του 

φόρου προς το κράτος ταυτόχρονα με σαφώς μικρότερο κόστος τελωνειακής 

διαχείρισης και γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις.   

  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνονται απλές, πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες  

πολιτικής:  

 

1. Κατάργηση του ΕΦΚ στον καφέ ή δραστική μείωση του στο βαθμό που να μην ενθαρρύνει 

τη λαθραία διακίνηση του και με έμφαση τη μείωση της επιβάρυνσης καταρχήν στις πιο 

οικονομικές επιλογές του καταναλωτή. 

2. Εντατικοί έλεγχοι στην παράνομη διασυνοριακή εμπορία, ταυτόχρονα με εντατικούς 

ελέγχους στην εγχώρια διάθεση. Οι έλεγχοι είναι τόσο φορολογικοί όσο και αγορανομικοί 

για την αποφυγή επιπτώσεων στη δημόσια υγεία από πλαστά προϊόντα.   

3. Μέχρι την πλήρη κατάργηση του, ο ΕΦΚ να μπορεί να καταβάλλεται σε όλο το εισαγόμενο 

προϊόν και κατά την επανα-εξαγωγή ο φόρος που αναλογεί να πιστώνεται με δυνατότητα 

συμψηφισμού με μελλοντικές υποχρεώσεις (πχ νέες εισαγωγές). 

4. Πλήρης και άμεση ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών που έχουν προκύψει ως 

αποτέλεσμα της επιβολής του ΕΦΚ στον καφέ και στις διεπαφές ανάμεσα σε επιχειρήσεις 

και τις φορολογικές / τελωνειακές αρχές.   
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*      ποσοστό επί του συνόλου ICAP 
**     κέρδη κερδοφόρων ως ποσοστό επί του συνόλου κερδών κερδοφόρων ICAP 
***   ποσοστό επί του συνόλου τακτικών αποδοχών/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA 
****  ποσοστό επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων  

 

Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και 
οικονομικό περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, 
την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και 
τις ποιοτικές υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη 
γνώση, τη συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος 
δικαίου.       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Αποστολή  

Ηγεσία & Γνώση  

Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της 
ιδιωτικής οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  

Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  

Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  

Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 

 

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ  

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
file:///C:/Users/mmitsopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MQG0EDV5/youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/

