ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:
ΠΛΑΝΩΝΤΑΙ...
Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν στο διακδίκτυο διάφορα «περίεργα»
δημοσιεύματα που αναδημοσιεύουν επιλεκτικά αποσπάσματα από δελτία
τύπου προκειμένου να πείσουν ότι δήθεν δεν ακυρώθηκε το καθεστώς του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή ακόμα ότι δεν είναι βέβαιο αν θα εφαρμοστεί
η απόφαση η ακόμα ότι «τα πράγματα δεν είναι όπως άφησε να εννοηθεί ο
ΣΕΟ».
Αντιλαμβανόμαστε ότι η ακυρωτική απόφαση αποτέλεσε δυσάρεστη έκπληξη
για ορισμένους. Δυστυχώς για αυτούς τα πράγματα είναι όπως
ανακοινώθηκαν και όπως σύμφωνα με το νόμο συμβαίνει σε αυτές τις
περιπτώσεις: ο Ε.Φ.Κ. δεν μπορεί πλέον να βεβαιωθεί ή να εισπραχθεί με
ισχύουσα νομική βάση.
Και βέβαια, η απόφαση του ΣτΕ ΑΚΥΡΩΣΕ το καθεστώς του φόρου. Φυσικά
δεν μπορεί να καταργήσει τη φορολογική εξουσία του ελληνικού Κράτους.
Αν η εκτελεστική εξουσία επιμένει στην φορολογία του κρασιού, μπορεί να
το πράξει στο μέλλον, ξαναβλέποντας το «γραπτό» που «κόπηκε» στις
εξετάσεις. Θα πρέπει ωστόσο να χτίσει από την αρχή ένα τέτοιο νέο καθεστώς.
Καλό θα ήταν μάλιστα αυτή τη φορα να ερωτηθεί ο κλαδος. Και βέβαια θα
πρέπει να σηκώσει το βάρος επαναφοράς σε λειτουργία ενός καθεστώτος που
κρίθηκε παράνομο στο σύνολό του.
Αυτά, ίσως, αύριο. Σήμερα πάντως, νόμιμος προσδιορισμός της
φορολογητέας ύλης, διαδικασίες επιβολής, είσπραξης, βεβαίωσης και
ελέγχου δεν υπάρχουν. Απομένει στην Διοίκηση να πράξει τα δέοντα και σε
όσους στενοχωρήθηκαν να το πάρουν απόφαση.
Εμείς είμαστε οινοποιοί και όχι πολιτικοί: γνώμονάς μας είναι το συμφέρον
και το μέλλον του ελληνικού κρασιού, που μπορεί και πρέπει να είναι
λαμπρό.
Όσοι επιχειρούν για δικούς τους λόγους, που μας είναι αδιάφοροι, να
δραπετεύσουν απο την πραγματικότητα είναι δικαίωμά τους. Εμάς να μας
συγχωρήσουν, θα ακολουθήσουμε την αλήθεια που «τυχαίνει» να
επιβεβαιώνεται από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Χώρας.
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