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WINES & CAVA BUSINESS FORUM:
GENERADOR DE GRANS OPORTUNITATS DE NEGOCI

NETWORKING

Business Forum és una trobada de negoci entre empreses catalanes i operadors
de mercats internacionals per establir relacions comercials i de cooperació en
l’àmbit agroalimentari.

CONTACTE DIRECTE AMB
48 IMPORTADORS

En plena era digital, el Wines & Cava Business Forum reivindica el contacte directe
entre empresaris i importadors per avançar en el desenvolupament de l’economia
agroalimentària i el comerç internacional.

10 PAÏSOS EN DUES
JORNADES

El format d’entrevistes de 20 minuts amb 32 importadors de 11 països facilita la
tasca comercial i agilitza les relacions empresa – importador reduint-ne els costos.

UN FORMAT AMB
PRECEDENTS D’ÈXIT

Wines & Cava Business Forum és la 13ena edició d’aquest format innovador
organitzat per Prodeca i la 2ª focalitzada en el sector vitivinícola.
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POTENCIAL DE L’ESDEVENIMENT

11

809,6

20,7%

Mercats
potencials en
un únic
esdeveniment

Milions de població /
consumidors potencials

Del consum
mundial en
alimentació

32 1.024
Importadors

Reunions
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MERCATS CONVIDATS
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CONSUM VINS ALS MERCATS CONVIDATS
Es preveu que el creixement del valor del consum vins dels països participants en el Wines & Cava
Business Forum dels propers 5 anys serà del 7,69%.

Font: Euromonitor International LTD 2018
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MERCATS
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CANADÀ
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CANADÀ
Dades del mercat

Importacions i exportacions
Flux 2017

Volum (litres)
418.680.995
88.400.387

Importació
Exportació

Despesa

Valor (US$)
1.885.499.604
67.966.145

DESPESA CONSUMIDOR 2018

Sobre total despesa
Aliments+Begudes

Sobre total despesa en
Begudes alcohòliques

65,81%
7,42%
26,77%
5,86%

21,90%

Aliments
Begudes no alcohòliques
Begudes alcohòliques
Vi

Consum i previsions de creixement
Tipus de
vi
Escumós
Negre
Rosat
Blanc

CONSUM DEL MERCAT (litres)
2018
22.635.393
321.664.508
16.517.365
216.400.652

2019
24.345.616
326.523.039
16.966.471
223.133.036

2020
25.942.002
330.793.167
17.398.686
229.692.772

2021
27.488.378
334.484.511
17.801.271
235.914.002

2022
29.009.810
337.614.848
18.181.003
241.746.470

Per càpita
2018

2023
30.511.537
340.021.199
18.532.826
247.210.654

0,6
8,7
0,4
5,8

CREIXEMENT CONSUM 2018-2023
% total

% anual

34,8
5,7
12,2
14,2

6,2
1,1
2,3
2,7

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Euromonitor i Nacions Unides
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CANADÀ
Condicions d’accés al mercat

• Les relacions entre la Unió Europea i el Canadà en material de vins es regeix per l’Acord sobre vins i
begudes alcohòliques de 2003.
• El primer acord va ser negociat després de que el GATT va sentenciar en un panel en contra de Canadà al
1985 per no atorgar el mateix tractament a les begudes alcohòliques nacionals i les importades.
• El 16 de setembre de 2003 es va signar un nou acord que va entrar en vigor l’1 de juny de 2004. Aquest tracta
d’eliminar certes discriminacions derivades de la Liquor Boards provincials canadenques. També tracta
d’obtenir el reconeixement de les Denominacions d’Origen, de les expressions tradicionals i de les pràctiques
enològiques comunitàries.
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CANADÀ
Condicions d’accés al mercat

• El 21 de setembre de 2017 va entrar en vigor l’AECG, més conegut com a CETA (Comprehensive
Economic and Trade Agreement). En el cas concret de les exportacions de vi introdueix una sèrie de noves
circumstàncies:

o El vi constitueix la principal exportació agrícola d'Espanya a Canadà, i està subjecta a drets de duana
específics d'entre 1,87 i 4,68 cèntims de dòlar canadenc per litre (en funció de la graduació alcohòlica).
En el cas del vi i les begudes espirituoses, l'eliminació dels drets de duana es complementarà amb
l'eliminació d'altres barreres comercials pertinents, incloses diverses barreres internes, que dificulten
l'entrada al mercat canadenc als exportadors de la Unió Europea. Per exemple, la taxa diferencial de
cost del servei que imposen els Liquor Boards (organismes provincials de comercialització de begudes
alcohòliques) als vins i begudes espirituoses importades passarà a: aplicar-per volum i no per valor.

o Es calcularan amb un mètode més transparent. Això suposa una reducció dels costos dels productors
de la UE a l'hora de vendre els seus productes al Canadà.
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CANADÀ
Condicions d’accés al mercat

o L’ AECG garanteix que els productors de vins i begudes espirituoses de la UE puguin competir en el
mercat canadenc, per exemple, mitjançant la congelació del nombre d'establiments que venen només
productes canadencs, impedint a les empreses amb una posició de monopoli local expandir cap a altres
províncies limítrofes.
o L’AECG suprimeix el requisit canadenc de barrejar begudes espirituoses a granel importades amb
begudes espirituoses locals abans del seu envasat, un requisit que impossibilitava que els fabricants de
la UE de productes classificats com indicacions geogràfiques etiquetessin els seus productes com a tals.
o Així mateix, aquest tractat de lliure comerç incorpora l'Acord UE-Canadà de 2004 sobre vins i begudes
espirituoses (atès que l'Acord es sotmetrà a les normes generals del AECG, en particular l'apartat relatiu
a la solució de diferències, s'oferiran més garanties jurídiques ).
o A més, cal destacar que l’AECG ofereix un fòrum per a prosseguir en el futur el debat sobre qualsevol
altre tema d'interès per a la UE i Canadà relatiu a vins i begudes espirituoses.

WINES & CAVA BUSINESS FORUM . 5-6 JUNY 2019

12

CANADÀ
Liquor Boards provincials

• A cada província hi ha un organisme responsable de la importació, distribució i comercialització de begudes
alcohòliques (Liquor Board), a excepció d'Alberta i part de la Columbia Britànica. Els Liquor Boards decideixen
quins productes importar i oferir al públic a través de la seva cadena de botigues, i quan retirar-los del mercat,
seguint un procediment que es podria considerar estàndard, encara que amb certes diferències en cada
província. Aquest sistema proporciona als governs de les diferents províncies importants beneficis financers,
però, en els últims anys s'ha proposat la privatització gradual del sector en algunes províncies, com és el cas
de Columbia Britànica i Ontario.
• Els tipus de establiments i llicències que hi ha són:
o Establiments dels Liquor Boards. En aquests establiments s'inclouen els productes del catàleg o
Llistat General, i en algunes botigues els productes d'especialitats. L'oferta completa de productes no
està disponible a totes les botigues, però el personal de la mateixa gestiona l'enviament a petició del
client.
o Llicències especials. En llocs on no hi ha població suficient per a l'establiment d'una botiga del Liquor
Board, es concedeix a comerciants de la zona una llicència especial per un període determinat de
temps. Obtenen les seves existències en una botiga d'aquest Liquor Board a preu reduït i les
comercialitzen al preu fixat pel mateix.
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CANADÀ
Liquor Boards provincials

o Establiments amb llicència. Els restaurants, hotels, casinos o altres llocs on es permet la venda de
begudes alcohòliques per a consum en el propi establiment adquireixen el producte directament del Liquor
Board (a preu reduït al voltant del 5%), directament d'un celler canadenca, a través de comandes privats o
a través dels agents dels cellers utilitzant el sistema de consignació.
o Establiments de productors locals. En algunes províncies (Ontario, Quebec i Columbia Britànica), als
cellers locals se'ls concedeix una llicència per a la venda dels seus productes al mateix celler, per correu
dins de la mateixa província o en botigues de la seva propietat. A més, a la província d'Ontario se'ls
permet vendre els seus vins en les conegudes popularment com Wine Shops. Els productes
comercialitzats en aquestes botigues suporten un marge comercial molt reduït establert pel Liquor Board.
Així mateix, generalment els establiments es troben en llocs estratègics, com ara centres comercials o
prop dels principals supermercats (com Loblaws i Metro) i en el propi celler.
o Altres. A la província del Quebec els supermercats estan autoritzats a vendre vi embotellat a la província
que hagin adquirit de distribuïdors autoritzats. El vi que s'embotella no ha de ser necessàriament
canadenc. De fet, una part considerable del mateix procedeix d'altres països.

WINES & CAVA BUSINESS FORUM . 5-6 JUNY 2019

14

CANADÀ
Liquor Boards provincials

o En el cas de la província d'Ontario, al desembre de 2015 es van concedir les primeres llicències als seus
supermercats perquè venguessin cervesa en els seus establiments. A l'octubre de 2016, diverses grans
cadenes de supermercats i botigues independents van aconseguir llicències que els autoritzen a la venda
de vins tant domèstics com d'importació. Els requisits els obliguen a crear una àrea separada de la resta
de l'establiment que segueixi els mateixos horaris de venda d'alcohol marcats pel LCBO; de la mateixa
manera, han de comptar amb personal qualificat i dedicat a la venda d'alcohol.
o A la província d'Alberta, qualsevol establiment que desitgi vendre al públic begudes alcohòliques haurà de
sol·licitar una llicència al Liquor Board. Aquests tenen l'obligació de proveir-se del magatzem que
correspon al Liquor Board.
o A la província de la Colúmbia Britànica, a més dels establiments del Liquor Board, també hi ha
establiments privats autoritzats per vendre begudes alcohòliques i es troba en procés d'implantació un nou
model que permet als supermercats vendre vi. En l'actualitat la província de la Colúmbia Britànica es troba
immersa en una batalla comercial que afavoreixi la venda exclusiva de vins domèstics en aquests
establiments designats.

WINES & CAVA BUSINESS FORUM . 5-6 JUNY 2019

15

CANADÀ
Requisits d’etiquetatge

• La normativa sobre envàs, embalatge i etiquetatge de begudes alcohòliques és de caràcter federal i es conté
en la Canadian Food and Drug Act, en el Canadian Consumer Packaging and Labeling Act i en la
normativa de desenvolupament de cada un dels mateixos (Regulations) . Per a consultes específiques,
és recomanable consultar la normativa que regula l'alcohol a cada província o territori.
• Així mateix, hi ha especificacions i estàndards sobre això que són comuns per als diferents Liquor Boards,
elaborades per The Canadian Association of liquor Jurísdíctíons (CALJ).
http://calj.org/Articles/Publications/tabid/106/Articleld/2/Product-ldentification-Standards-forUse-in-theDistribution-of-Beverage-Alcohol.aspx
• Pel que fa a l'etiquetatge, s'ha de tenir en compte que la informació impresa ha d'indicar-generalment en
anglès i francès, ja que són els dos idiomes oficials del país.
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CANADÀ
Requisits d’etiquetatge

• Els Liquor Boards són responsables que tots els productes que es venen en els seus establiments o sota la
seva supervisió compleixin els requisits sanitaris establerts per Health and Welfare Canadà, especificats en
el Food and Drug Act i els establerts pel Consumer and Corporate Affairs. Es tracta que els productes
comercialitzats no continguin substàncies perjudicials o contaminants i que no s'hagin espatllat bé pel pas del
temps, bé per una incorrecta manipulació o per d’altres causes.
• S'especifiquen una sèrie d'estàndards per garantir que, un cop envasat el producte, el sistema de segellat
permeti identificar qualsevol defecte que es produeixi, i garanteixi la integritat del producte. Estan disponibles
a la pàgina http://www.he-se.ge.ca/
• Es pot consultar el següent enllaç, on s'accedeix a una guia del LCBO (Llquor Board d'Ontario) sobre tots els
requisits d'embalatge, empaquetat i etiquetatge que s'exigeixen a Ontario considerats com a referència a la
resta del país: http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/PackagingOuality/ProductPackagingStandards.shtml
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CANADÀ
Aranzels

Code
22

Product description
CHAPTER 22 - BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR

2204

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009:

2204.10

- Sparkling wine:

2204.10.10
2204.10.90

- - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 22.9% vol
- - Other
- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:

2204.21

- - In containers holding 2 l or less:

2204.21.10

- - - Wine, of an alcoholic strength by volume not exceeding 13.7% vol:

2204.21.10.10

- - - - Icewine
- - - - Other:

1.87 Cent/ l

2204.21.10.91
2204.21.10.92
2204.21.10.99

-----

1.87 Cent/ l
1.87 Cent/ l
1.87 Cent/ l

2204.21.21
2204.21.22
2204.21.23
2204.21.24
2204.21.25
2204.21.26
2204.21.27
2204.21.28
2204.29.10
2204.30
2205
2205.10
2205.10.10
2205.10.10.10
2205.10.10.20
2205.10.10.90
2205.10.20
2205.10.30
2205.90

- - - - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 14.9% vol
- - - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 14.9% vol but not exceeding 15.9%
- - - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15.9% vol but not exceeding 16.9%
- - - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 16.9% vol but not exceeding 17.9%
- - - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 17.9% vol but not exceeding 18.9%
- - - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 18.9% vol but not exceeding 19.9%
- - - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 19.9% vol but not exceeding 20.9%
- - - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 20.9% vol but not exceeding 21.9%
- - - Wine, of an alcoholic strength by volume not exceeding 13.7% vol:
- Other grape must:
Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:
- In containers holding 2 l or less:
- - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 18.3% vol:
- - - Vermouth, white
- - - Vermouth, red
- - - Other
- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 18.3% vol but not exceeding 22.9% vol
- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 22.9% vol
- Other:

-----

MFN

- White
- Red
- Other
- Wine, of an alcoholic strength by volume exceeding 13.7% vol but not exceeding 21.9%:

vol
vol
vol
vol
vol
vol
vol

0%
0%

4.68 Cent/ l
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
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ESTATS
UNITS
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ESTATS UNITS
Dades del mercat

Importacions i exportacions
Flux 2017

Volum (litres)
1.114.315.371
345.701.965

Importació
Exportació

Despesa

Valor (US$)
6.172.101.293
1.481.912.874

DESPESA CONSUMIDOR 2018

Sobre total despesa
Aliments+Begudes

Sobre total despesa en
Begudes alcohòliques

69,89%
8,75%
21,36%
4,09%

19,15%

Aliments
Begudes no alcohòliques
Begudes alcohòliques
Vi

Consum i previsions de creixement
Tipus de
vi
Escumós
Negre
Rosat
Blanc

CONSUM DEL MERCAT (litres)
2018

2019

2020

2021

2022

Per càpita
2018

2023

228.210.000 240.195.881 252.648.363 265.593.594 279.143.646 293.266.086
1.254.480.000 1.250.617.328 1.243.818.617 1.234.274.566 1.222.332.958 1.208.341.252
329.490.000 356.204.728 385.709.978 414.729.394 443.858.611 472.447.255
1.244.750.000 1.238.232.458 1.229.545.773 1.218.398.301 1.203.446.674 1.184.872.406

0,7
3,8
1,0
3,8

CREIXEMENT CONSUM 2018-2023
% total

% anual

28,5
-3,7
43,4
-4,8

5,1
-0,7
7,5
-1,0

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Euromonitor i Nacions Unides
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ESTATS UNITS
Condicions d’accés al mercat

• Cada Estat té una legislació diferent. Segons el tipus de legislació, els estats poden dividir-se en dos grans grups,
si bé els grups no són homogenis en la seva composició interna:
o Estats No Controlats
Són aquells en els quals l'importador ven directament als distribuïdors. També s'aplica el Three Tier
System. En aquests, la participació de l’administració es limita a la concessió de llicències, control
fiscal i compliment de la llei en el mercat del vi, sense participar de manera directa en el canal de
distribució. En aquest cas, l'importador també haurà d'anar als distribuïdors amb llicència per fer
arribar la beguda al mercat.
o Estats Controlats o amb monopoli (Control State)
Els Estats Controlats són aquells en els quals l'Estat participa directament en el negoci de la
distribució de begudes alcohòliques, reservant-se el monopoli en la distribució de begudes
alcohòliques. Aquesta reserva varia segons els estats: pot donar-se només en la fase majorista
(distribuïdor) o abastar tota la cadena de distribució, controlant també la venda al detall. Per exemple,
en determinats estats, la venda d'alcohol es realitza a través d'establiments del propi estat (Liquor
State Stores); en altres és l‘Estat el que actua com a distribuïdor. Qualsevol importador que vulgui
distribuir els seus vins ha de contactar sempre amb les entitats administratives que controlen aquest
monopoli en els diferents Estats per conèixer el règim de funcionament en cada estat. Els importadors
no estan autoritzats a vendre begudes.
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ESTATS UNITS
Condicions d’accés al mercat

• A part de qüestions relacionades amb la distribució de begudes alcohòliques, els Estats també tenen
competència per regular nombrosos aspectes relacionats amb el comerç i amb les begudes alcohòliques, com
per exemple, els contractes de representació, la publicitat, els registres de marques, els actes de promoció
(degustacions) i una altra sèrie d'aspectes relacionats amb les begudes alcohòliques.
• Per a més informació: http://www.ttb.gov/wine/state-ABC.shtml
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ESTATS UNITS
Requisits d’etiquetatge

• L'Agència de Comerç i Impostos de l’Alcohol i el Tabac (TTB) és una agència del Departament de la
Tresoreria amb diverses missions. L'Agència és l'entitat responsable d’assegurar la conformitat amb les
regulacions en les indústries de alcohol i tabac.
• Com a part de les seves responsabilitats sobre l'alcohol, TTB:
o
o
o
o
o
o

Aprova etiquetes i controla la comercialització d'aquests productes.
Regula l'etiquetatge, senyalització, envasat i marcat de tots els licors destil·lats, vins, i cerveses
venuts als Estats Units.
Regula la producció (als Estats Units) i importació de begudes alcohòliques, incloent licors destil·lats,
begudes de malt, i el vi.
Assegura que les etiquetes de begudes alcohòliques reflecteixin adequadament el contingut de
l'envàs.
Aprova la denominació d'Àrees Viticulturals Americanes (AVAS).
Revisa begudes alcohòliques per verificar conformitat amb decisions de l'Administració de Menjar i
Drogues (FDA) amb respecte a additius i colorants.

• Informació sobre l’etiquetatge: https://www.ttb.gov/itd/ttb_p_51901.pdf
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ESTATS UNITS
Aranzels
Code
22
2204
2204.10
2204.10.00.30
2204.10.00.65
2204.10.00.75
2204.21
2204.21.20

Product description
CHAPTER 22 - BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR
Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009:
- Sparkling wine:
- - Valued not over $1.59/liter
- - Valued over $1.59/liter:
- - - Certified organic
- - - Other
- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:
- - In containers holding 2 l or less:
- - - Effervescent wine
- - - Other:
- - - - Of an alcoholic strength by volume not over 14 percent vol.:

2204.21.30

- - - - - If entitled under regulations of the United States Internal Revenue Service to a type designation which includes the name "Tokay" and if so designated on the approved label

2204.21.50

- - - - - Other:
- - - - - - Valued not over $1.05/liter:
- - - - - - - Red
- - - - - - - White
- - - - - - - Other
- - - - - - Valued over $1.05/liter:
- - - - - - - Icewine
- - - - - - - Other:
- - - - - - - - Red:
- - - - - - - - - Certified Organic
- - - - - - - - - Other
- - - - - - - - White:
- - - - - - - - - Certified Organic
- - - - - - - - - Other
- - - - - - - - Other
- - - - Of an alcoholic strength by volume over 14 percent vol.:

2204.21.50.05
2204.21.50.15
2204.21.50.25
2204.21.50.28

2204.21.50.35
2204.21.50.40
2204.21.50.50
2204.21.50.55
2204.21.50.60
2204.21.60

- - - - - If entitled under regulations of the United States Internal Revenue Service to a type designation which includes the name "Marsala" and if so designated on the approved label

2204.21.80
2204.21.80.30
2204.21.80.60
2204.22

- - - - - Other:
- - - - - - Sherry
- - - - - - Other
- - In containers holding more than 2 l but not more than 10 l:
- - - In containers holding more than 2 liters but not more than 4 liters:
- - - - Of an alcoholic strength by volume not over 14 percent vol:
- - - - - Valued not over $1.05/liter:
- - - - - - Red
- - - - - - White
- - - - - - Other
- - - - - Valued over $1.05/liter:
- - - - - - Red
- - - - - - White
- - - - - - Other
- - - - Of an alcoholic strength by volume over 14 percent vol
- - - In containers holding over 4 liters but not over 10 liters:
- - - - Of an alcoholic strength by volume not over 14 percent vol.
- - - - Of an alcoholic strength by volume over 14 percent vol
- - Other:
- - - Of an alcoholic strength by volume not over 14% vol
- - - Of an alcoholic strength by volume over 14% vol
- Other grape must
Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:
- In containers holding 2 l or less:
- - Vermouth
- - Other
- Other:
- - Vermouth:
- - - In containers each holding over 2 liters but not over 4 liters
- - - In containers each holding over 4 liters
- - Other

2204.22.20
2204.22.20.05
2204.22.20.15
2204.22.20.25
2204.22.20.30
2204.22.20.45
2204.22.20.60
2204.22.40
2204.22.60
2204.22.80
2204.29
2204.29.61
2204.29.81
2204.30
2205
2205.10
2205.10.30
2205.10.60
2205.90
2205.90.20
2205.90.40
2205.90.60

MFN

19.8 Cent/ l
19.8 Cent/ l
19.8 Cent/ l

19.8 Cent/ l

6.3 Cent/ l

6.3 Cent/ l
6.3 Cent/ l
6.3 Cent/ l
6.3 Cent/ l

6.3 Cent/ l
6.3 Cent/ l
6.3 Cent/ l
6.3 Cent/ l
6.3 Cent/ l
5.3 Cent/ l
16.9 Cent/ l
16.9 Cent/ l

8.4 Cent/ l
8.4 Cent/ l
8.4 Cent/ l
8.4 Cent/ l
8.4 Cent/ l
8.4 Cent/ l
22.4 Cent/ l
14.0 Cent/ l
22.4 Cent/ l
14.0 Cent/ l
22.4 Cent/ l
4.4 Cent/ l + 31.4 Cent/ litre of pure alcohol

33.0 Cent/ l
33.0 Cent/ l

33.0 Cent/ l
33.0 Cent/ l
33.0 Cent/ l
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MÈXIC
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MÈXIC
Dades del mercat

Importacions i exportacions
Flux 2017

Volum (litres)

Valor (US$)

71.949.481
1.198.920

Importació
Exportació

Despesa

250.049.216
7.236.769

DESPESA CONSUMIDOR 2018

Sobre total despesa
Aliments+Begudes

Sobre total despesa en
Begudes alcohòliques

79,05%
10,17%
10,78%
0,35%

3,21%

Aliments
Begudes no alcohòliques
Begudes alcohòliques
Vi

Consum i previsions de creixement
Tipus de
vi
Escumós
Negre
Rosat
Blanc

CONSUM DEL MERCAT (litres)
2018
15.253.700
70.186.100
2.603.800
14.806.000

2019
16.887.836
75.421.407
2.740.983
15.724.320

2020
18.539.567
81.292.274
2.860.461
16.665.757

2021
20.182.522
87.731.531
2.982.026
17.721.090

2022
21.887.268
94.616.763
3.105.212
18.891.979

Per càpita
2018

2023
23.587.389
101.550.922
3.230.195
20.077.972

0,1
0,6
0,0
0,1

CREIXEMENT CONSUM 2018-2023
% total

% anual

54,6
44,7
24,1
35,6

9,1
7,7
4,4
6,3

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Euromonitor i Nacions Unides
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MÈXIC
Condicions d’accés al mercat

• La fórmula més comú d’entrada de begudes alcohòliques de les bodegues europees, concretament de vi, és a
través d’un importador o distribuïdor local, mitjançant un contracte de distribució amb aquest.
• L’esquema de distribució a Mèxic resulta diferent segons si el productor de vi és Padró General
d’Importadors. És important considerar aquest element ja que si els productors desitgen establir una sucursal,
és imprescindible obtenir aquest padró. No és necessari en el Padró sectorial de begudes, tal i com es requeria
en el passat.
• Per al despatx duaner és imprescindible comptar amb un agent de duanes, preferiblement, especialista en la
importació de begudes alcohòliques, el qual haurà de comptar amb l’autorització de l’exportador per realitzar
qualsevol activitat requerida amb els vins a la Duana.
• Aquest agent proporciona de manera específica els costos, procediments i documents necessaris per a poder
realitzar la importació de la mercaderia.
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MÈXIC
Requisits d’etiquetatge

• Tots els productes importats per a la venda a Mèxic han d'estar etiquetats en espanyol, sense perjudici de que
també estiguin etiquetats en altres idiomes. L’etiquetatge ha de fer-se conforme la Norma Oficial Mexicana: NOM142-SSA1/SCFI-2014. Aquesta norma va entrar en vigor al juliol de 2015 substituint la NOM-142-SSA1-1995.
• A les etiquetes hi ha d’aparèixer, com a mínim, la següent informació en espanyol:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nom o marca comercial del producte (“Bodega AAA” o “MARCA”).
Nom o denominació genèrica del producte (“vino tinto”).
Indicació de la quantitat, conforme a la NOM-030-SCFI-2006.
Nom, denominació o raó social i domicili fiscal del productor, el qual, en cas de productes importats, serà
donat a la Secretaria de Economia (SE) per l’importador a sol·licitud d’aquesta.
País d’origen (“hecho en...”, “producto de...”, “manufacturado en...”).
Nom, denominació o raó social i domicili fiscal de l’importador.
Contingut en alcohol: percentatge d’alcohol en volum a 20º Celsius (ex: 12% alc. vol.).
Nombre del lot.
Haurà de portar la llegenda precautòria: “El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la
salud”.

• La marca, la denominació genèrica de la beguda i la indicació de quantitat, hauran d’aparèixer en la superfície
principal de l’etiqueta. La resta de la informació pot incorporar-se en qualsevol altra part de l’etiqueta o envàs.
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MÈXIC
Aranzels

Code

Product description

22

CHAPTER 22 BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR

2204

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009:

2204.10

- Sparkling wine:

UE

2204.10.01 - - Champagne

0%

2204.10.99 - - Other

0%

- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:
2204.21

- - In containers holding 2 l or less:

0%

2204.29.99 - - - Other

0%

2204.30.99 - - Other grape must

20%

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:

2205.10

- In containers holding 2 l or less:

2205.10.01 - - Vermouth

0%

2205.10.99 - - Other

0%

2205.90

- Other:

2205.90.01 - - Vermouth

0%

2205.90.99 - - Other

0%
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COSTA RICA
Dades del mercat

Importacions i exportacions
Flux 2017

Volum (litres)

Valor (US$)

10.543.595
20.685

Importació
Exportació

Despesa

25.695.097
21.818

DESPESA CONSUMIDOR 2018

Sobre total despesa
Aliments+Begudes

Sobre total despesa en
Begudes alcohòliques

86,14%
13,86%
4,75%
0,39%

8,19%

Aliments
Begudes no alcohòliques
Begudes alcohòliques
Vi

Consum i previsions de creixement
Tipus de
vi

Escumós
Negre
Rosat
Blanc

CONSUM DEL MERCAT (litres)

Per càpita
2018

2018

2019

2020

2021

2022

2023

123.968
7.537.175
90.138
1.430.777

129.988
7.977.030
94.907
1.492.114

136.058
8.400.544
98.909
1.550.097

142.165
8.797.436
102.650
1.606.389

148.440
9.179.228
106.431
1.661.649

154.747
9.548.970
110.076
1.715.561

0,0
1,5
0,0
0,3

CREIXEMENT CONSUM 2018-2023
% total

% anual

24,8
26,7
22,1
19,9

4,5
4,8
4,1
3,7

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Euromonitor i Nacions Unides
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COSTA RICA
Condicions d’accés al mercat

• Les begudes alcohòliques estan subjectes a les condicions d'importació d'aliments i altres begudes no
alcohòliques estipulades pel Ministeri de Salut.
• A més, la importació de begudes alcohòliques està controlada per la Divisió de Valoració i Verificació
Duanera de la Direcció General de Duanes (DGA), la qual manté un registre fiscal d'importadors, fabricants i
distribuïdors de begudes alcohòliques. En conseqüència, tots els importadors que vulguin importar vi han de
sol·licitar el seu registre.
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COSTA RICA
Condicions d’accés al mercat

• Permís Sanitari de Funcionament (PSF)
o Per importar, distribuir i comercialitzar vins i altres aliments és necessari comptar amb un permís
Sanitari de Funcionament, un document que garanteix que les empreses compleixen amb els
requisits establerts pel Ministeri de Salut de Costa Rixa. Aquest permís s'ha de sol·licitar a l'Àrea
Rectora del Ministeri de Salut i presentar-completat en espanyol i en el document original.
o El tràmit dura uns set dies, depenent la taxa del procediment de la categoria a la qual estigui
subjecta l'empresa sol·licitant:

 Categoria A - les que realitzen activitats d'alt risc per a la salut humana: 100 US $
 Categoria B - aquelles que realitzen activitats de risc mitjà: 50 US $
 Categoria C - les que realitzen activitats de baix risc: 30 US $
o El registre sanitari té un període de validesa de 5 anys. Per renovar s'ha de presentar la sol·licitud
un mes abans de la data d'expiració del registre inicial.
o Al costat del formulari de sol·licitud del permís sanitari, que inclou informació relativa a
l'establiment i activitat per a la qual se sol·licita el permís, també cal presentar una declaració
jurada, tant si es tracta d'un registre inicial com d'una renovació.
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COSTA RICA
Condicions d’accés al mercat

Registre i Inscripció Sanitaria d’Aliments
o Tots dos documents són requerits per comprovar que els productes alimentaris a importar han
estat inscrits en el registre sanitari del Ministeri de Salut. La diferència rau en que el Registre
d'Aliments és necessari quan el producte es va a registrar per primera vegada. En el cas que el
producte ja hagi estat registrat pel Ministeri a través d'un altre operador, se sol·licitarà una
Inscripció Sanitària d'Aliments.
o Les sol·licituds es poden presentar per via telemàtica a través de la pàgina web del sistema de
registre electrònic per a productes sanitaris: www.registrelo.go.cr. El procediment té un cost de
100 US $ i és vàlid durant 5 anys.
o Aquests són els documents que s'han d'adjuntar a la sol·licitud, tant en el cas de registre com en el
d'inscripció sanitària d'aliments:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Còpia del Permís Sanitari de Funcionament (PSF)
Certificat de Lliure Venda
Mostra de l'etiqueta original
Mostra del producte, si escau
Resguard del pagament de la quota
Certificació de persona jurídica
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COSTA RICA
Condicions d’accés al mercat

Registre fiscal d’importadors de begudes alcohòliques
o Es tracta d'un document que confirma que els importadors, fabricants i distribuïdors a l'engròs de
begudes alcohòliques han estat registrats per la Divisió de Valoració i Verificació Duanera de la
DGA. Abans d'arribar a aquest tràmit, s'ha d'haver registrat el producte i haver-se obtingut un
permís sanitari pel Ministeri de Salut.
o La durada del tràmit depèn de les autoritats, però en aquest cas no hi ha una quota de registre. La
vigència de la inscripció és d'1 any.
o Al costat del formulari de sol·licitud de registre, s'han d'adjuntar els següents documents:
1. Declaració jurada amb el segell fiscal de la Cambra d'Advocats que indiqui el domicili
fiscal, les adreces de les oficines centrals, sucursals, plantes de producció, magatzems i
centres de distribució i la referència al codi de la Classificació Industrial Estàndard
internacional (ISIC).
2. Declaració jurada de begudes alcohòliques autoritzades, indicant:
o Producte
o Lloc de fabricació
o Tipus de beguda
o Marca o nom comercial
o Número del Registre d'Aliments
o Mida i presentació
o Contingut alcohòlic (%)
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COSTA RICA
Condicions d’accés al mercat

3. Còpia notarial del Permís Sanitari de Funcionament (PSF).
4. Certificació notarial o certificat de persona jurídica (antiguitat no superior a 3 mesos).
5. Còpia notarial del document d'identitat del sol·licitant (en el cas d'una persona física) o del
representant legal de l'empresa o de la persona jurídica (si no és davant notari, es presentarà
l'original al costat de la còpia).
6. Còpia notarial de la certificació legal de l'empresa.

7. En el cas que la sol·licitud sigui presentada per una persona diferent del sol·licitant / importador,
serà necessari un poder notarial a favor d'aquesta persona.
8. Un CD que contingui la informació del formulari de sol·licitud per al registre i de la declaració
jurada, en un arxiu editable de Word o Excel.
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COSTA RICA
Requisits d’etiquetatge

• Les etiquetes han d'estar redactades en espanyol. No obstant això, es poden utilitzar altres idiomes sempre
que tota la informació rellevant aparegui en espanyol. Obligatòriament ha de aparèixer:
1. Nom del producte
2. Contingut net
3. Contingut d'alcohol

4. Llista de ingredients
5. Nom i adreça del productor i importador
6. Nº de registre sanitari
7. Llegenda d'advertència
8. Identificació del lot
9. Data de venciment
10. País d'origen
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COSTA RICA
Aranzels
Code
22
2204

Product description
CHAPTER 22 BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR
Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009:

2204.10
2204.10.00.10
2204.10.00.20
2204.10.00.30

- Sparkling wine:
- - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol
- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but not exceeding 30% vol
- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 30% vol
- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:

2204.21

2204.29.00.21
2204.29.00.22
2204.29.00.23
2204.30
2204.30.00.10
2204.30.00.90
22
2205
2205.10
2205.10.00.10

- - In containers holding 2 l or less:
- - - Wine:
- - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol
- - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but not exceeding 30% vol
- - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 30% vol
- - - Grape must:
- - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol
- - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but not exceeding 30% vol
- - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 30% vol
- - Other:
- - - Wine:
- - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol
- - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but not exceeding 30% vol
- - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 30% vol
- - - Grape must:
- - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol
- - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but not exceeding 30% vol
- - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 30% vol
- Other grape must:
- - From Central America
- - Other grape must
CHAPTER 22 BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR
Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:
- In containers holding 2 l or less:
- - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol

2205.10.00.20
2205.10.00.30
2205.90
2205.90.00.10
2205.90.00.20
2205.90.00.30

- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but not exceeding 30% vol
- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 30% vol
- Other:
- - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol
- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but not exceeding 30% vol
- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 30% vol

2204.21.00.11
2204.21.00.12
2204.21.00.13
2204.21.00.21
2204.21.00.22
2204.21.00.23
2204.29
2204.29.00.11
2204.29.00.12
2204.29.00.13

UE

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
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REPÚBLICA
DOMINICANA
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REPÚBLICA DOMINICANA
Dades del mercat

Importacions i exportacions
Flux 2017

Volum (litres)

Valor (US$)

16.190.808
1.840.717

Importació
Exportació

Despesa

57.249.178
6.270.916

DESPESA CONSUMIDOR 2018

Sobre total despesa
Aliments+Begudes

Sobre total despesa en
Begudes alcohòliques

81,78%
5,86%
12,36%
0,13%

1,04%

Aliments
Begudes no alcohòliques
Begudes alcohòliques
Vi

Consum i previsions de creixement
Tipus de
vi
Escumós
Negre
Rosat
Blanc

CONSUM DEL MERCAT (litres)

Per càpita
2018

2018

2019

2020

2021

2022

2023

335.400
4.336.000
550.000
2.296.000

348.750
4.505.000
568.000
2.312.000

359.990
4.659.000
582.000
2.330.000

370.700
4.793.000
594.000
2.342.000

384.100
4.909.000
604.000
2.357.000

395.000
5.007.000
610.000
2.368.000

0,0
0,4
0,1
0,2

CREIXEMENT CONSUM 2018-2023
% total

% anual

17,8
15,5
10,9
3,1

3,3
2,9
2,1
0,6

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Euromonitor i Nacions Unides
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REPÚBLICA DOMINICANA
Condicions d’accés al mercat

• L’accés al mercat de la República Dominicana és difícil per la gran quantitat d’impostos als que està subjecte
el vi. L’aranzel és nul conforme a l’acord EPA amb la Unió Europea, i l’ITBIS (impost al consum anàleg a
l’IVA) és del 18%. Els impostos específics al consum (ISC), no obstant, son alts i complexes.
• És important tenir en compte els següents aspectes tècnics:
o
o
o
o

L’exportador ha de tenir un representant legal al país, al qual se li haurà d’assignar el Certificat del
Registre Sanitari.
Els documents han d’estar legalitzats amb la Postil·la de l'Haia de la qual el país es signatari.
Els aranzels son 0% per envasos menors de 2 litres. De tota manera s’ha de pagar el 18% de ITBIS.
En quant als impostos selectius al consum, el tipus específic assignat per la Direcció General
d’Impostos Interns (DGII) per al càlcul de l’Impost Selectiu al Consum (ISC) oscil·la, segons la subpartida, entre 4987 i 540 pesos per litre (article 375, paràgraf 1, taula II del Codi Tributari).

• L’exigència del registre del producte al Ministeri de Salut Pública i Asistencia Social es requisit
indispensable per importar vins a la República Dominicana. Igualment s’han de complir les exigències en
matèria d’etiquetatge.
• A banda d’aquests impostos, les begudes alcohòliques estan subjectes a un 10% de ISC calculat sobre el
preu al detall d’aquests productes.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Requisits d’etiquetatge

• L’etiquetatge d’aliments pre envasats (NORDOM 53) va ser oficialitzada com a norma obligatòria per la
Comissió Nacional de Normes i Sistemes de Qualitat de la República Dominicana.
• Les dades que han d'aparèixer a l'etiqueta, en virtut d'aquesta norma o qualsevol altra norma NORDOM, s'han
d'indicar amb caràcter clars, visibles, indelebles i fàcils de llegir pel consumidor en circumstàncies normals de
compra i ús.
• Quan l'envàs estigui cobert per un embolcall, en aquest ha de figurar tota la informació necessària o l'etiqueta
aplicada a l'envàs ha de poder llegir-se fàcilment a través de l'embolcall exterior. El nom i contingut net de
l'aliment han d'aparèixer en un lloc prominent i en el mateix camp de visió.
• Les inscripcions en les etiquetes hauran de ser fetes de tal manera que no desapareguin sota condicions d'ús
normal, ser fàcilment llegibles a simple vista i redactades en el llengua espanyola i un altre idioma.
• Quan l'idioma en què està redactada l'etiqueta original no sigui l'espanyol, en comptes de posar una nova
etiqueta, s’haurà d'emprar una etiqueta complementària que contingui la informació obligatòria en espanyol.
• En el cas de marques, es permetrà posar aquestes en l'idioma original. Quan s'apliqui una nova etiqueta o una
etiqueta complementària la informació obligatòria que es faciliti haurà de reflectir totalment i amb exactitud la
informació que figura a l'etiqueta original.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Requisits d’etiquetatge

• A l'etiqueta han d'aparèixer les següents indicacions obligatòries:
1. Nom del producte o aliment.
2. Nom i Adreça del fabricant: s'ha d'indicar el nom i l'adreça del fabricant, envasador, importador,
exportador o venedor de l'aliment.

3. Llista d'Ingredients.
4. Contingut Net: s'ha de declarar el contingut net en unitats del sistema mètric ("sistema internacional").
El contingut net s'ha de declarar en volum per als aliments líquids.
5. Registre Sanitari No ......, Reg. Industrial No ....
6. País d'Origen.
7. Identificació de Lot.
8. Data de venciment: No es requereix la indicació de la data de durada mínima per a vins, vins de licor,
vins escumosos, vins aromatitzats, vins de fruites i vins escumosos de fruites i begudes alcohòliques
que continguin el 10% o més d'alcohol per volum.
9. A l'envàs de les begudes alcohòliques destinades al consum nacional ha de figurar la següent llegenda:
"El consum d'alcohol perjudica la salut", escrita amb lletra fàcilment llegible i en colors contrastats.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Aranzels

Code
22

Product description
CHAPTER 22 BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR

2204

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009:

2204.10

- Sparkling wine

MFN

0%

- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:
2204.21

- - In containers holding 2 l or less

0%

2204.29

- - Other

0%

2204.30

- Other grape must

0%

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:

2205.10

- In containers holding 2 l or less

0%

2205.90

- Other

0%
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PERÚ
Dades del mercat

Importacions i exportacions
Flux 2017

Volum (litres)

DESPESA CONSUMIDOR 2018

Valor (US$)

9.641.515
224.611

Importació
Exportació

Despesa

36.788.749
1.168.728

Sobre total despesa
Aliments+Begudes

Sobre total despesa en
Begudes alcohòliques

85,11%
6,44%
8,46%
0,72%

8,56%

Aliments
Begudes no alcohòliques
Begudes alcohòliques
Vi

Consum i previsions de creixement
Tipus de
vi
Escumós
Negre
Rosat
Blanc

CONSUM DEL MERCAT (litres)
2018
3.912.400
30.071.500
1.635.600
7.430.900

2019
4.187.600
31.011.400
1.577.800
7.847.400

2020

2021

4.470.800
31.850.200
1.502.700
8.255.100

4.760.800
32.653.000
1.416.200
8.591.200

2022
5.057.400
33.357.700
1.358.600
8.961.300

2023
5.359.660
34.032.000
1.301.600
9.325.400

Per càpita
2018
0,1
0,9
0,1
0,2

CREIXEMENT CONSUM 2018-2023
% total

% anual

37
13,2
-20,4
25,5

6,5
2,5
-4,5
4,6

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Euromonitor i Nacions Unides
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PERÚ
Condicions d’accés al mercat

• Per importar s'ha d'obtenir el Registre Sanitari dels vins (que es tramita a la DIGESA -Direcció General de
Salut). Lliura un número de registre sanitari que ha de venir imprès en cadascuna de les ampolles (adhesiu de
2 cm. X 1 cm.). L'adhesiu ha de portar les dades de l'empresa Importadora: Raó Social, Nº de RUC i telèfon.
• Per obtenir el Registre Sanitari, el proveïdor (exportador) ha de complir els requisits següents:
1.

Sol·licitud Única de Comerç Exterior - www.vuce.gob.pe

2.

Resultats de les anàlisis físic, químic i microbiològic del producte acabat, confirmant la seva aptitud
d'acord a la normativitat sanitària vigent, atorgat per un laboratori acreditat o del laboratori del control
de qualitat de la fàbrica.

3.

Certificat de Lliure Comercialització o similar o certificat sanitari emès per l'autoritat competent del
país d'origen, en original o còpia ratificada pel consolat respectiu, quan l'aliment o beguda sigui
importat.

4.

Informació que contindrà el retolat o etiquetatge.

5.

Anàlisi bromatològic practicat per laboratori acreditat per INDECOPI per als Aliments i Begudes de
règims especials, els mateixos que hauran d'assenyalar les seves propietats nutricionals.

6.

Comprovant de pagament de Dret de Tràmit.
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PERÚ
Condicions d’accés al mercat

• L'enviament i el tràmit d'aquests documents es realitzen a través de la Finestreta Única de Comerç Exterior
(VUCE), a través de la pàgina web www.vuce.gob.pe. A l'hora de tramitar aquests documents, s'han de tenir
en compte certs aspectes:
o

El Registre Sanitari s'atorga per producte o grup de productes i fabricant. Es considera grup de
productes aquells elaborats per un mateix fabricant, que tenen la mateixa composició qualitativa
d'ingredients bàsics que identifica el grup i que comparteixen els mateixos additius alimentaris.

o

El Pagament s'efectuarà a través de la VUCE www.vuce.gob.pe

o

El document amb el número de registre sanitari es lliurarà en un termini màxim de set dies hàbils,
d'acord amb el que disposa l'article 92 ° de la Llei N ° 26842.
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PERÚ
Requisits d’etiquetatge

•

Identificació del producte
1. Nom comercial i marca.
2. Ingredients i additius emprats en l'elaboració en ordre decreixent de porció; quantitatiu d'ingredients.

3. Contingut net i pes escorregut.
4. Nom o raó social i el domicili del fabricant, envasador o distribuïdor. Si es tracta de béns importats: Nom, raó
social i adreça de l'importador el que pot figurar en etiqueta addicional.
5. Quantitat neta (pes, volum, àrea o en nombre d'exemplars o mitjançant una combinació).

6. Nombre o Codi de registre sanitari.
7. Data de venciment, quan ho requereixi (Codex Alimentarius).
8. Codi o clau del lot.
9. Condicions de conservació quan ho requereixi.
10. En cas de productes de procedència estrangera: País de fabricació .
11. Quan producte no és fabricat per persona que apareix en rètol, el nom pot ser complementat amb una frase que
indiqui la relació aquesta persona i el fabricant: «Fabricat per ...», «Distribuït per ...».
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PERÚ
Requisits d’etiquetatge

• Normes:
o

Llei N ° 28405, Llei de Rotulat de Productes Industrials Manufacturats i Reglament. DS N ° 0202005-PRODUEIX.

o

Si es publica a les etiquetes qualsevol tipus de propietat nutricional s'ha de complir els requisits
assenyalats en la NTP 209.652 (RECOMANABLE, NO OBLIGATÒRI).

o

Per begudes alcohòliques en una àrea no menor al 10% de l'etiqueta s'ha de consignar el text "TOMAR
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO PARA LA SALUD”" (Art. 18 del reglament de la
llei Nº 28681).

WINES & CAVA BUSINESS FORUM . 5-6 JUNY 2019

50

PERÚ
Aranzels

Code
22
2204
2204.10

Product description
CHAPTER 22 BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR
Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009:
- Sparkling wine

MFN

3%

- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:
2204.21 - - In containers holding 2 l or less

0%

2204.29 - - Other:
2204.29 - - - Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol
.10
2204.29 - - - Other
.90
2204.30 - Other grape must

0%
3%
0%

2205
Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:
2205.10 - In containers holding 2 l or less

0%

2205.90 - Other

0%

22
CHAPTER 22 BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR
2204
Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009:
2204.10 - Sparkling wine

3%

- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:
2204.21 - - In containers holding 2 l or less

0%

2204.29 - - Other:
2204.29 - - - Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol
.10
2204.29 - - - Other
.90
2204.30 - Other grape must

0%
3%
0%

2205
Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:
2205.10 - In containers holding 2 l or less

0%

2205.90 - Other

0%
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BRASIL
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BRASIL
Dades del mercat

Importacions i exportacions
Flux 2017

Volum (litres)

Valor (US$)

119.467.811
3.316.487

Importació
Exportació

Despesa

370.471.767
8.756.343

DESPESA CONSUMIDOR 2018

Sobre total despesa
Aliments+Begudes

Sobre total despesa en
Begudes alcohòliques

82,34%
8,24%
9,42%
1,09%

11,57%

Aliments
Begudes no alcohòliques
Begudes alcohòliques
Vi

Consum i previsions de creixement
Tipus de
vi
Escumós
Negre
Rosat
Blanc

CONSUM DEL MERCAT (litres)
2018
24.037.391
218.336.482
2.265.214
41.015.465

2019
25.011.039
223.798.062
2.175.010
41.890.787

2020
26.130.948
232.521.733
2.120.993
43.278.233

2021
27.355.792
243.012.193
2.087.129
44.954.437

2022
28.671.325
254.756.702
2.066.298
46.823.635

Per càpita
2018

2023
30.040.860
267.579.713
2.052.562
48.931.464

0,1
1,0
0,0
0,2

CREIXEMENT CONSUM 2018-2023
% total

% anual

25
22,6
-9,4
19,3

4,6
4,2
-2,0
3,6

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Euromonitor i Nacions Unides

WINES & CAVA BUSINESS FORUM . 5-6 JUNY 2019

53

BRASIL
Condicions d’accés al mercat

• La importació de vins està subjecta a l'obtenció d'una llicència d'importació (LI), prèvia a l'embarcament del
producte, i ha de ser aprovada abans de començar l'exportació, com es pot observar en la Instrucció
Normativa Nº 51 del 4 de novembre de 2011 (IN 51/2011).
• Aquesta llicència ha de ser sol·licitada per l'importador del producte a través de SISCOMEX. Aquesta aplicació
informàtica, a càrrec del MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria i Comércio Exterior), serveix per
atendre les sol·licituds de llicències, despatx de duanes i verificació de cobraments i pagaments relacionats
amb operacions de comerç exterior.
• Abans de poder registrar-se en SISCOMEX l'importador-exportador ha d'obtenir una llicència de RADAR
(Registre i Rastreamento dóna Atuação 2 Interventors Aduaneiros). Després d'obtenir aquesta llicència,
els importadors han de registrar-se en SISCOMEX, al registre denominat REI (Registre d'Exportadors i
Importadors).
• La llicència d'importació conté informació sobre els béns que es volen importar, i les dades de l’importador,
exportador, país d'origen, règim fiscal i canvi de divises.
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BRASIL
Condicions d’accés al mercat

• Existeixen sancions per la importació de productes que requereixen una llicència sense estar en possessió
d'una, així com per la sol·licitud de llicències posterior a l'enviament a l'exterior de la mercaderia. En ambdós
casos les llicències haurien d'emetre abans de l'enviament. Les llicències tenen generalment una validesa de
90 dies.
• En el cas del vi, l'organisme responsable és el Departament d'Inspecció de Productes d'Origen Vegetal
(DIPOV), dependent de MAPA (Ministeri d'Agricultura). DIPOV manté un registre de dades de les
empreses importadores de vins i altres begudes alcohòliques. Aquest és un requisit previ i s'aplica a les
empreses brasileres importadores, com queda declarat en el Decret 6871/2009, de 4 de juny de 2009, que
modifica la Llei Nº 8.918, del 14 de juliol de 1994 sobre la classificació, el registre , la inspecció, la producció i
la fiscalització de begudes.
• No s'exigeix el registre d'etiquetatge per begudes estrangeres, tot i que han de complir la normativa
d'etiquetatge, sota responsabilitat de l'importador.
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BRASIL
Condicions d’accés al mercat

• Els tràmits de despatx de les importacions i els documents exigits per elles poden trobar a la pàgina de MAPA
(www.agricultura.gov.br). La Instrucció Normativa Nº 54 del 18 de novembre de 2009 (IN 54/2009), conté tot el
relatiu a la inspecció d'exportacions i importacions de vins, presa de mostres, anàlisi a efectuar i sobre
l'organisme responsable (que és el VIGIAGRO) dependent també del MAPA. Es pot consultar a l'enllaç
següent: http://www.agricultura.gov.br/vegetal/importacao/legislacao
• Aquesta nova IN facilita la normativa anterior, ja que, en el cas d'anàlisi positiu d'un producte per part del
VIGIAGRO, les següents operacions amb el mateix durant un termini d'un any, o durant 3 anys, si les
operacions són inferiors a 100 caixes (900 litres), no necessiten de nous processos analítics. A més, aquesta IN
permet el trasllat provisional de la mercaderia a magatzems de l'importador fins a l'obtenció dels resultats de
laboratori, evitant despeses de port. Pel que fa a les mostres, la IN no exigeix anàlisi ni d'origen ni tampoc al
Brasil, sempre que les quantitats siguin coherents amb la finalitat a què van destinades.
• No obstant això, exigeix en tots els casos (excepte el de les mostres) la presentació d'un butlletí d'anàlisi
d'origen que ha d'acompanyar la mercaderia, juntament amb altres documents de control que estan especificats
a la IN. Aquest certificat d'origen, només pot ser emès per una llista tancada de laboratoris autoritzats pel
Govern brasiler, amb temps suficient abans de l'embarcament, sol·licitant l'emissió de butlletins analítics.
• La llista de laboratoris autoritzats pot trobar-se en el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, o en el
Consell Regulador més pròxim. Al Ministeri d'Agricultura brasilera ha el registre de laboratoris anomenat
SISCOLE, l'enllaç és el següent: http://sistemasweb.agricultura.gov.br/siscole/consultaPublicaCadastro.action/
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BRASIL
Condicions d’accés al mercat

• D'acord amb l'Ordenança 229/88 i el Decret 8.198 / 2014, els paràmetres a ser analitzats per a la posterior exportació de vins
al Brasil són:
1. Alcohol etílic, en graus GL, a 20ºC
2. Acidesa total en meq / l
3. Acidesa volàtil (corregida) en meq / l
4. Sulfats totals, en sulfat de potassi en g / l
5. Anhídrid sulfurós total, en g / l
6. Clorurs totals, en clorur de sodi, en g / l
7. Cendres, en g / l (es refereix al residu inorgànic romanent després de la completa destrucció de la matriu orgànica de
l'aliment)
8. Relació d'alcohol en pes / extracte sec reduït
9. Absència de colorants
10. Absència d'edulcorants
11. Contingut de sucres
12. Alcohol metílic, en g / l
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BRASIL
Condicions d’accés al mercat

• En el cas dels vins d'agulla, escumosos o gasificats també s'ha d'avaluar la pressió de CO2. Cal ressaltar que
aquests paràmetres poden ser alterats en qualsevol moment amb la publicació d'Instrucció Normativa en
tramitació al MAPA.
• Els additius i coadjuvants de tecnologia permesos en cada beguda i vins i derivats del raïm i del vi estan
definits en legislacions específiques de l'Agència Nacional de Vigilància Sanitària - ANVISA, llevat de
disposicions contràries establertes en normes i decrets del MAPA.
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BRASIL
Requisits d’etiquetatge
• Segons la Instrucció Normativa Nº 55/2002 del MAPA, la mida mínima de lletra per a la menció de la
denominació del producte es realitzarà d'acord amb la següent taula:
Contingut
<600 ml
600 ml
1l
2,5 l

Alçada mínima
1,5 mm
1 l 2 mm
2,5 l 3 mm
4 l 4 mm

• D'acord amb el Decret 8.198 del 20 de febrer de 2014, en la contra etiqueta de les ampolles de vi ha de constar:
1. Nom i adreça del productor o fabricant, embotellador i importador, el seu CNPJ - Cadastre Nacional de
Pessoas Juridiques.
2. Classificació de l'establiment d'industrialització amb relació a l'activitat.

3. Número de registre de l'establiment importador a MAPA
4. Denominació i Classificació del producte pel que fa al seu tipus ("escumant", "moscatell", "gaseificado",
"licorós") i nombre de sucres totals ( "extra brut", "brut", "extra-sec", "sec ","meio sec",

"meio

12","suau","dotze"), d'acord amb (Secció III del Decret 8198/2014).
5. Marca comercial.
6. Ingredients o composició, additius amb la seva funció i codi respectiu.
7. L'etiqueta ha de contenir la inscripció "contem gluten" ou "não contem gluten", segons la Llei Nº 10.674,
de 16 de maig del 2003.
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BRASIL
Requisits d’etiquetatge

8. El contingut líquid en sistema mètric, en ml si és inferior a litre / litres.
9. Graduació expressada en percentatge de volum alcohòlic.
10. Identificació del lot o de la partida o any de collita.
11. Termini de validesa definit pel productor.
12. L'etiqueta ha de contenir de manera llegible i destacada, les expressions: "Eviti o consum excessivo
de álcool" i "A vengui eo consum de beguda alcoólica são proibidos per a menors", segons la Llei nº
9.294, de 15 de juliol de 1996, sobre les restriccions a l'ús i la propaganda de begudes alcohòliques i
altres.
13. País d'origen del producte, segons exemple: "Indústria espanyola“.
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BRASIL
Requisits d’etiquetatge

• L'etiqueta de la beguda no ha de contenir informació que generi dubte o que sigui falsa, incorrecta, insuficient o
que pugui induir a error, confusió o engany, en relació a la composició, classificació, naturalesa, origen o forma
de consum de la beguda, així com tampoc atribuir qualitats terapèutiques.
• Existeix controvèrsia actualment al voltant de canvis recents en l'etiquetatge del vi que, des del 4 de juliol de
2016, segons Resolució de ANVISA (RDC 26/2015), obliguen a indicar en l'etiqueta el contingut d'agents
al·lergògens utilitzats en l'elaboració del vi, llevat que es pugui certificar que aquests components no poden ser
trobats en el producte final. Això inclouria elements com l'ou o cua de peix.
• La Instrucció Normativa (IN) que estableix els Padrons i Identitat i Qualitat del Vi i derivats del Raïm i del Vi, del
14 de febrer de 2018 conté algunes definicions, paràmetres i límits divergents de les normes de l'Organització
Internacional del Vi (OIV). Va ser publicada en el Diari Oficial de la Unió el 9 de març de 2018. Per consultar-la,
accedir al següent enllaç:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/03/2018&jornal=515&pagina=4&totalArquivo
s=250.
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BRASIL
Aranzels

Code

Product description

22

CHAPTER 22 - BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR

MFN

2204

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009:

2204.10

- Sparkling wine:

2204.10.10

- - Champagne

20%

2204.10.90

- - Other

20%

- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:

2204.21

- - In containers holding 2 l or less

2204.22

- - In containers holding more than 2 l but not more than 10 l:

27%

- - - Wine:
2204.22.11

- - - - In containers holding 5 l or less

20%

2204.22.19

- - - - Other

20%

2204.22.20

- - - Grape must

20%

2204.29

- - Other:

2204.29.10

- - - Wine

20%

2204.29.20

- - - Grape must

20%

2204.30

- Other grape must

20%

WINES & CAVA BUSINESS FORUM . 5-6 JUNY 2019

62

HONG
KONG

WINES & CAVA BUSINESS FORUM . 5-6 JUNY 2019

63

HONG KONG
Dades del mercat

Importacions i exportacions
Flux 2017

Volum (litres)
60.852.875
24.537.958

Importació
Exportació

Despesa

Valor (US$)
1.533.392.841
567.406.730

DESPESA CONSUMIDOR 2018

Sobre total despesa
Aliments+Begudes

Sobre total despesa en
Begudes alcohòliques

89,62%
2,97%
7,41%
2,32%

31,24%

Aliments
Begudes no alcohòliques
Begudes alcohòliques
Vi

Consum i previsions de creixement
Tipus de
vi
Escumós
Negre
Rosat
Blanc

CONSUM DEL MERCAT (litres)
2018
1.826.010
21.323.770
845.114
8.190.110

2019
1.905.000
21.911.420
837.206
8.338.920

2020
1.975.210
22.483.711
827.799
8.484.500

2021
2.037.730
23.036.715
816.137
8.620.340

2022
2.093.640
23.570.189
803.328
8.750.470

Per càpita
2018

2023
2.143.080
24.094.231
791.469
8.870.920

0,2
2,9
0,1
1,1

CREIXEMENT CONSUM 2018-2023
% total

% anual

17,4
13
-6,3
8,3

3,3
2,5
-1,3
1,6

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Euromonitor i Nacions Unides
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HONG KONG
Condicions d’accés al mercat

• D'acord a la modificació del Dutiable Commodities Ordinance, Cap. 109, efectiva des del 6 de juny de 2008,
no es requereix de llicència per a la importació de vi o licors amb una graduació inferior a 30º d'alcohol.

• Per a les begudes i licors amb més de 30º de graduació alcohòlica sí que és necessària una llicència
d'importació per a les empreses establertes a Hong Kong.
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HONG KONG
Requisits d’etiquetatge

• Els vins i altres begudes amb una graduació alcohòlica del 10% o més, estan exempts de les regulacions
d'etiquetatge especificades en la Food and Drugs Regulation (Composition and labelling).
• S'accepten les etiquetes utilitzades a la Unió Europea, però, és molt recomanable que l'etiqueta inclogui la
informació en anglès (que, juntament amb el cantonès, són els idiomes oficials de Hong Kong).
• El Govern de Hong Kong va publicar un Code of Practice, en relació amb l'etiquetatge de begudes
alcohòliques. Aquesta guia sobre l'etiquetatge és de seguiment voluntari, però, sota la Dutiable
Commodities Regulation, tot recipient que contingui licor (entès com una beguda de més d'1,2% d'alcohol)
ha d'incloure el percentatge alcohòlic que inclou a l'ampolla.
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HONG KONG
Aranzels

Code

Product description

22

CHAPTER 22 - BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR

MFN

2204

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009:

2204.10

- Sparkling wine:

2204.10.10

- - Champagne

0%

2204.10.90

- - Other

0%

- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:

2204.21

- - In containers holding 2 l or less:

2204.21.10

- - - Port

0%

2204.21.20

- - - Sherry

0%

2204.21.91

- - - Red wine

0%

2204.21.92

- - - White wine

0%

2204.21.99

- - - Other

0%

2204.22

- - In containers holding more than 2 l but not more than 10 l

0%

2204.29

- - Other

0%

2204.30

- Other grape must

0%
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TAIWAN
Dades del mercat

Despesa

Importacions i exportacions
Flux 2017

Volum (litres)

Valor (US$)

21.700.116
142.242

Importació
Exportació

193.484.702
2.559.357

DESPESA CONSUMIDOR 2018

Sobre total despesa
Aliments+Begudes

Sobre total despesa en
Begudes alcohòliques

83,15%
1,58%
15,27%
0,70%

4,56%

Aliments
Begudes no alcohòliques
Begudes alcohòliques
Vi

Consum i previsions de creixement
Tipus de
vi
Escumós
Negre
Rosat
Blanc

CONSUM DEL MERCAT (litres)
2018
509.293
14.720.000
237.509
1.533.037

2019
530.089
15.310.000
242.514
1.576.063

2020
550.312
15.683.300
246.806
1.623.822

2021
568.787
16.070.000
250.997
1.673.099

2022
586.724
16.417.200
254.795
1.723.079

Per càpita
2018

2023
603.790
16.556.600
258.499
1.773.002

0,0
0,6
0,0
0,1

CREIXEMENT CONSUM 2018-2023
% total

% anual

18,6
12,5
8,8
15,7

3,5
2,4
1,7
3,0

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Euromonitor i Nacions Unides
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TAIWAN
Condicions d’accés al mercat

• La importació de vi a Taiwan s´ha de realitzar mitjançant l’establert en la normativa “Regulations Governing
the Inspection of Imported Alcohol” promulgada pel Ministeri de Finances i el Departament de Salud
(Department of Health, DOH)
• Conforme a aquesta llei, i juntament amb la documentació d’exportació habitual, s´ha de presentar:
1. Fotocòpia de la llicencia de l’importador o autorització del Ministeri de Finances.
2. Certificat de que els productes són conformes als estàndards sanitaris taiwanesos i que el nivell de
diòxid de sulfur no és superior a 400 mg./l. A falta d’aquest document, les autoritats sanitàries
taiwaneses procediran a la inspecció en laboratori.
3. És indispensable que la informació que figura en l’etiqueta i en els documents sigui idèntica, sobre tot
la indicació del grau d’alcohol i el volum.
• “The Hygiene Standars for alcohol Products” regula els nivells màxims de determinats components que
poden contenir un vi per la seva importació
Nivells permesos de components a Taiwan
Valors en grams i mil·ligrams per litre any
Substàncies
Alcohol metílic
Plom
Residu d’àcid sòrbic
Residu d’àcid benzoic
Diòxid de sofre

Tolerància màxima
2.000 mg/L (calculat per 100% alcohol etílic)
0.3 mg/L
0.2 g/L
0.4 g/L
0.4g/L
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TAIWAN
Requisits d’etiquetatge

• Conscients dels problemes generats en el passat per l’aparició d’etiquetes falsificades o errònies en les
botelles, les autoritats taiwaneses exigeixen uns determinats requisits recollits en la llei sobre el alcohol. La
contra etiqueta de la botella ha d’estar escrita en xinès tradicional i portar imprès el numero d’autorització de
l’importador. Normalment, serà l’importador taiwanès el que realitzarà aquesta amb la supervisió i
consentiment de l’exportador. És recomanable consultar la informació específica sobre l’etiquetatge facilitada
en les “Regulations Governing the labeling of the Alcohol Products”.
• És responsabilitat de l’exportador la impressió de les etiquetes en el país d’origen , així com d’enganxar-les
en les ampolles, ja que, en el moment de pas per la duana, els agents revisaran i comprovaran la
concordança de les dades de l’etiqueta amb els de la contra etiqueta.
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TAIWAN
Requisits d’etiquetatge
• Addicionalment a la participació a fires pot ser d’interès per la empresa desplaçar-se a Taiwan, els
importadors especificaran lo següent en l’etiqueta de l’envàs:
1. Marca comercial.
2. Tipus de producte.
3. Contingut d’alcohol.

4. Origen del producte.
5. Nom i direcció del productor. Per les importacions, el nom de l’importador i la seva direcció; el nom i la
direcció de les companyies subcontractades; el nom i la direcció de les companyies encarregades del
reempaquetat.
6. Volum.
7. Per les begudes alcohòliques amb un contingut d’alcohol del 7% o inferior, la data de caducitat o
d’embotellament.
8. “beure en excés perjudica la salut “ o altres advertències sanitàries.
9. Número de lot.
10. Altres etiquetes requerides a ser incloses segons l’autoritat competent central.
11. Des de l’1 de gener de 2009, és obligatori per a qualsevol tipus d’embalatge de fusta que entri en el
país haver estat tractat i vagi acompanyat dels corresponents certificats fitosanitaris d’acord amb la
norma internacional ISPM 15.
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TAIWAN
Productes orgànics certificats

• En el cas del productes orgànics certificats s´han de contemplar tres requisits sense els quals no es podrà
comercialitzar com orgànic un producte importat en mercat taiwanès.
1. El producte ha de comptar amb un certificat orgànic emes per una entitat espanyola reconeguda
per l’autoritat competent taiwanesa, en aquest cas és Agriculture and Food Agency (AFA)
organisme dependent de Council of Agrriculture (COA)
2. El producte ha de tenir un importador, que compti amb llicencia d’importació, que serà el
encarregat de realitzar les gestions de convalidació del certificat orgànic davant les autoritats
taiwaneses corresponents.
3. El producte ha de ser orgànic en un percentatge superior al 95%, i s´ha de fer constar com a tal
en el formulari d’aplicació de validació de certificat orgànic davant les autoritats taiwaneses.

• Un cop superat amb èxit la revisió de la documentació, l’autoritat taiwanesa corresponent emetrà el document
d’aprovació d’etiquetatge orgànic per els productes que formin part de l’enviament o lot. La validació
corresponent al enviament, no al producte, és a dir, posteriors enviament del mateix producte, hauran de
superar el mateix procés i se’ls hi atorgarà un número d’aprovació / validació diferent. El número corresponent a
aquesta aprovació haurà de constar en l’etiqueta.
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TAIWAN
Aranzels

Code
22

Product description
CHAPTER 22 BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR

MFN

2204

Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009:

2204.10

- Sparkling wine:

2204.10.10.00.6

- - Champagne

20%

2204.10.90.00.9

- - Other sparkling wine

20%

- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:
2204.21

- - In containers holding 2 l or less:

2204.21.00.00.5

- - - Other wine of fresh grapes, in containers holding 2 liter or less

2204.29

- - Other:

2204.29.00.00.7

- - - Other wine of fresh grapes, in containers holding over 2 liter

2204.30

- Other grape must:

2204.30.00.00.4

- - Other grape must

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:

2205.10

- In containers holding 2 l or less:

2205.10.00.10.5

- - Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances, of an alcoholic
strength by volume of 20% vol or less, in containers holding 2 liter or less

50%

2205.10.00.20.3

- - Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances, of an alcohol
strength by volumn of exceeding 20% vol, in containers holding 2 liter or less

50%

2205.90

- Other:

2205.90.00.10.8

- - Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances, of an alcoholic
strength by volume of 20% vol or less, in containers holding over 2 liter

50%

2205.90.00.20.6

- - Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances, of an alcoholic
strength by volume of exceeding 20% vol, in containers holding over 2 liter

50%

10%
10%
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AUSTRÀLIA
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AUSTRÀLIA
Dades del mercat

Importacions i exportacions
Flux 2017

Volum (litres)
97.947.988
818.497.499

Importació
Exportació

Despesa

Valor (US$)
628.562.433
2.015.109.728

DESPESA CONSUMIDOR 2018

Sobre total despesa
Aliments+Begudes

Sobre total despesa en
Begudes alcohòliques

64,23%
8,14%
27,63%
4,88%

17,68%

Aliments
Begudes no alcohòliques
Begudes alcohòliques
Vi

Consum i previsions de creixement
Tipus de
vi
Escumós
Negre
Rosat
Blanc

CONSUM DEL MERCAT (litres)
2018
56.028.371
213.854.157
6.233.282
305.458.736

2019
58.213.544
221.266.494
6.807.911
309.542.823

2020
60.510.890
229.223.702
7.439.846
313.343.503

2021
62.910.015
237.783.238
8.137.586
316.835.390

2022
65.429.781
247.170.752
8.911.582
320.006.568

Per càpita
2018

2023
68.071.512
257.308.123
9.771.323
322.948.931

2,2
8,6
0,2
12,2

CREIXEMENT CONSUM 2018-2023
% total

% anual

21,5
20,3
56,8
5,7

4,0
3,8
9,4
1,1

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Euromonitor i Nacions Unides
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AUSTRÀLIA
Condicions d’accés al mercat

• Els vins importats han de complir els requisits establerts en les lleis de Biosecurity Act 2015 i Imported
Food Control Act 1992. L'objectiu d'aquestes normatives és salvaguardar la seguretat i la salut de les
persones, les plantes i els animals australians.
• Alhora, el vi importat té un gravamen especial el 29% denominat Wine Equalisation Tax (WET), aplicat
també a la venda a l'engròs. Les empreses productores de vi australià i neozelandès poden recuperar part o
la totalitat d'aquest impost, fins a 350.000 dòlars australians.
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AUSTRÀLIA
Requisits d’etiquetatge

• Els vins exportats a Austràlia han de complir amb la normativa relativa a la composició, etiquetatge i envasat
vigent al país. L'organisme australià responsable d'aquesta regulació i del control de les normes aplicables a
l'alimentació és el Food Standards Australia New Zealand (FSANZ). Aquesta normativa queda recollida en
el Food Standards Code (The Code).
• L'última versió actualitzada va entrar en vigor l'1 de març de 2016. Dins d'aquest codi, l'apartat 2.7.4
especifica la norma relativa als vins i a la seva producció. D'altra banda, la Wine Austràlia Compliance
Guide 2016 recull i explica les normes vigents australianes aplicades a la producció de vi local.
• A Austràlia, l'etiquetatge està regulat per diverses lleis nacionals i federals. A més de l'esmentat Food
Standards Code, també està regulat per Australian Grape and Wine Authority Act 2013 and Regulations,
National Measurement Regulations 2009, Competition and Consumer Act 2010 i altres lleis estatals.
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AUSTRÀLIA
Requisits d’etiquetatge

1. Marca: no ha de donar lloc a confusió sobre l'origen o la identitat del vi.
2. Volum: obligatòriament en l'etiqueta frontal o posterior i almenys amb 3,3 mm d'altura.
3. Producte i origen: cal especificar de forma obligatòria el tipus de producte ( "wine") i el país d'origen amb
expressions com "wine of" o "product of".
4. Contingut d’alcohol: obligatori. Per a les begudes amb més d'un 1,15% d'alcohol s'ha d'expressar com a
percentatge per volum.
5. Al.lèrgens: obligatori en els casos on pugui ser aplicable com els vins que tenen sulfats en concentracions
superiors a 10 ppm o les elaboracions amb llet o ou.

6. Entitat responsable: nom i Adreça física del venedor, celler, empaquetador o importador. Obligatori.
7. Any de collita: és opcional però si s'indica, almenys el 85% del producte ha de ser d'aquest any de collita.
8. Indicació Geogràfica Protegida: regió de la vinya o denominació d'origen. És opcional però si s'indica, el 85% del
raïm ha de procedir d'aquesta zona geogràfica.
9. Varietat: opcional però si s'indica, el 85% del producte ha de ser d'aquesta varietat.
10. Número de copes: les begudes alcohòliques han d'incloure una indicació sobre quantes copes estàndard
contenen. Una copa estàndard conté una quantitat de beguda amb 10 grams d'etanol mesurats a 20ºC.
Obligatori.
11. Número de lot: obligatori.
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AUSTRÀLIA
Aranzels

Code
22
2204
2204.10

MFN

2204.21

Product description
CHAPTER 22 - BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR:
Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009:
- Sparkling wine:
- - In which the natural effervescence is produced solely by secondary fermentation in the bottle:
- - - Having an alcoholic strength by volume not exceeding 1.15 % vol
- - - Grape wine as defined in Additional Note 3 to this Chapter
- - - Other, having an alcoholic strength by volume exceeding 1.15 % vol but not exceeding 10 % vol
- - - Other
- - Other:
- - - Having an alcoholic strength by volume not exceeding 1.15 % vol
- - - Grape wine as defined in Additional Note 3 to this Chapter
- - - Other, having an alcoholic strength by volume exceeding 1.15 % vol but not exceeding 10 % vol
- - - Other
- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:
- - In containers holding 2 l or less:

2204.21.10.54

- - - Goods, as follows: (a) having an alcoholic strength by volume not exceeding 1.15 % vol; (b) grape must, not potable

5% of FOB value

2204.21.20
2204.21.20.75
2204.21.20.76
2204.21.20.77
2204.21.30.50
2204.21.90.83
2204.22

--------

5% of FOB value
5% of FOB value
5% of FOB value
5% of FOB value + 85.36 AUD/ litre of pure alcohol
5% of FOB value + 85.36 AUD/ litre of pure alcohol

2204.22.10.01

- - - Goods, as follows: (a) having an alcoholic strength by volume not exceeding 1.15 % vol; (b) grape must, not potable

5% of FOB value

2204.22.20.02
2204.22.30.03
2204.22.90.09
2204.29

-----

5% of FOB value
5% of FOB value + 85.36 AUD/ litre of pure alcohol
5% of FOB value + 85.36 AUD/ litre of pure alcohol

2204.29.10.16

- - - Goods, as follows: (a) having an alcoholic strength by volume not exceeding 1.15 % vol; (b) grape must, not potable

5% of FOB value

2204.29.20.17
2204.29.30.32
2204.29.90.44
2204.30
2204.30.10.50
2204.30.90.60

- - - Grape wine as defined in Additional Note 3 to this Chapter
- - - Other, having an alcoholic strength by volume exceeding 1.15 % vol but not exceeding 10 % vol
- - - Other
- Other grape must:
- - Grape wine as defined in Additional Note 3 to this Chapter
- - Other

5% of FOB value
5% of FOB value + 85.36 AUD/ litre of pure alcohol
5% of FOB value + 85.36 AUD/ litre of pure alcohol

2204.10.21.21
2204.10.22.22
2204.10.23.23
2204.10.29.29
2204.10.81.41
2204.10.82.42
2204.10.83.43
2204.10.89.49

- Grape wine as defined in Additional Note 3 to this Chapter:
- - White table wine
- - Red table wine
- - Other
- Other, having an alcoholic strength by volume exceeding 1.15 % vol but not exceeding 10 % vol
- Other
In containers holding more than 2 l but not more than 10 l:

- Grape wine as defined in Additional Note 3 to this Chapter
- Other, having analcoholic strength by volume exceeding 1.15 % vol but not exceeding 10 % vol
- Other
Other:

5% of FOB value
5% of FOB value
5% of FOB value + 85.36 AUD/ litre of pure alcohol
5% of FOB value + 85.36 AUD/ litre of pure alcohol
5% of FOB value
5% of FOB value
5% of FOB value + 85.36 AUD/ litre of pure alcohol
5% of FOB value + 85.36 AUD/ litre of pure alcohol

5% of FOB value
5% of FOB value
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NOTES
Font de dades:
EUROMONITOR INTERNATIONAL: http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Default.aspx
EUROPEAN COMISSION: http://madb.europa.eu
OFCOMES: http:// www.oficinascomerciales.es
PROCHILE: https://www.prochile.gob.cl
MINCETUR: https://www.mincetur.gob.pe
Nacions Unides: http://www.un.org
FAO: http://www.fao.org/statistics

Avís de renúncia i confidencialitat
Aquest informe es publica únicament amb finalitats informatives. La informació d’aquest document ha estat elaborada a
partir de, o sobre la base de fonts que considerem fiables, però no es pot garantir ni acceptar la responsabilitat per la seva
integritat o exactitud. Les conseqüències de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació continguda en el
mateix són de l'exclusiva responsabilitat del destinatari de l'estudi.
Tota la informació d’aquest estudi és d’us exclusiu i intern de l’empresa receptora participant al Wines & Cava Business
Forum 2019 i en cap cas la pot compartir, reproduir o publicar.
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CONTACTE
Àrea de Coneixement i Estratègia
Promotora d’Exportacions Agroalimentàries – PRODECA
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Generalitat de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral. 08007 Barcelona
Tel: +34 93 552 48 20
consulta@prodeca.cat | twitter.com/prodeCat

www.prodeca.cat

