ΓΙΑΤΙ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΛΟ ΝΕΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ
Ενημέρωση από τη νομική υπηρεσία του Σ.Ε.Ο.
Μετά την ανακοίνωση για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης για τον
Ε.Φ.Κ., εμφανίστηκαν τοποθετήσεις και επιλεκτικά αποσπάσματα από
δελτία τύπου προκειμένου να πείσουν ότι δήθεν δεν ακυρώθηκε το
καθεστώς του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή ότι «τα πράγματα δεν είναι
όπως άφησε να εννοηθεί ο ΣΕΟ», ή, ακόμα, ότι «δεν καταργήθηκε ο
Ε.Φ.Κ.».
Ας μπουν τα πράγματα στην θέση τους. Χωρίς να γνωρίζουμε μέχρι την
καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης (που αναμένεται εντός των
ημερών) αν θα έχει αναδρομική ισχύ, κάτι που θα άνοιγε άλλες
προοπτικές, αρκούμαστε να επισημάνουμε :
1. Μόνο μέσω της δικαστικής απόφασης, ο φόρος πραγματικά
εξουδετερώνεται. Αντίθετα, « κατάργηση » του φόρου δεν υφίσταται.
Μόνο μηδενισμός του συντελεστή φορολόγησης. Δηλαδή αύριο
μηδενίζεται, μεθαύριο επανέρχεται, κρατώντας διαρκώς δέσμιο τον
κλάδο. Εξάλλου, ακούσαμε συχνά τους τελευταίους μήνες από
αρμόδια στόματα για « μείωση » αντί για «κατάργηση» του φόρου.
Αυτές οι δυσοίωνες ή «χλιαρές» προοπτικές, σήμερα δεν υφίστανται.
Θα πρέπει το καθεστώς να χτιστεί ξανά από την αρχή.
2. Η απόφαση του ΣτΕ θα εφαρμοστεί, δεν είναι θέμα ούτε
πολιτικής βούλησης, ούτε συγκυριών. Ισχύει μάλιστα από την
δημοσίευση της (3.9.2018) και όχι από την καθαρογραφή της, όπως
ειπώθηκε. Όπως και στο παρελθόν, η κήρυξη από το ανώτατο
δικαστήριο ενός νομικού καθεστώτος ως αντισυνταγματικού έχει
άμεσο αποτέλεσμα (και σε αντίθεση περίπτωση, οι έννομες συνέπειες
είναι συγκεκριμένες και βαρύτατες για τους παραβάτες). Η πολιτική
εξαγγελία για « κατάργηση », αντιθέτως, δεν έχει κανένα έννομο
αποτέλεσμα. Ο μηδενισμός του φόρου απαιτεί νομοθετική πράξη
(Βουλή). Σε ποιο χρόνο θα γινόταν ; Και υπό ποιες προϋποθέσεις ;
3. Η ακύρωση από το ΣτΕ εγγυάται το τέλος του φόρου και
διευκολύνει την Κυβέρνηση. Παρά το τέλος των μνημονίων,
μπορούμε πράγματι να θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν θα υπήρχαν
αντιδράσεις από τους δανειστές της Χώρας, αν ένας τέτοιος
μηδενισμός στηριζόταν αποκλειστικά σε πολιτική βούληση ; Σήμερα,
με την κάλυψη που παρέχει η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου
της Χώρας, η Κυβέρνηση υποχρεούται να διαπιστώσει και τυπικά το
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τέλος του φόρου, έχοντας το τέλειο « άλλοθι » έναντι τρίτων.
4. Η ακύρωση σημαίνει το τέλος του μηχανισμού επιβολής,
βεβαίωσης, είσπραξης και ελέγχου του φόρου. Πώς θα έκανε
πράξη η Κυβέρνηση εν μέσω του δημοσιονομικού έτους μια
εξαγγελία για τον μηδενισμό, χωρίς να αποφύγει στρεβλώσεις στον
ανταγωνισμό; Ή θα περιμέναμε άλλο ένα δυσβάσταχτο τρίμηνο
φοροεπιδρομής, μέχρι το 2019; Σήμερα, με ακυρωμένα τα εργαλεία
είσπραξης του φόρου, αυτός έχει εξουδετερωθεί.
5. Η ακύρωση ανοίγει τον δρόμο για την επανεξέταση της
υποχρέωσης ογκομέτρησης δεξαμενών. Ο μηδενισμός του
συντελεστή από μόνος του δεν θα επηρέαζε αυτή την υποχρέωση,
τουλάχιστον νομικά. Σήμερα το καθεστώς φορολογικών αποθηκών
είναι « στον αέρα ». Πώς θα επιμείνει η διοίκηση στην εφαρμογή των
διαδικασιών (ογκομέτρηση) μιας υπουργικής απόφασης η οποία έχει
ακυρωθεί στον πυρήνα της ;
6. Τέλος, για τον κλάδο, σύσσωμο, η ακύρωση θα έπρεπε να
είναι μια « χρυσή ευκαιρία ». Ο ξερός μηδενισμός του συντελεστή
θα είχε την μορφή « χειρονομίας ». Τώρα η Διοίκηση πρέπει να
ξανασχεδιάσει από την αρχή το όποιο καθεστώς φορολόγησης του
κρασιού, και χωρίς τον δημοσιονομικό πανικό υπό τον οποίο
επιβλήθηκε το μέτρο πριν από τρία χρόνια. Αυτή τη φορά, ο ΣΕΟ θα
κληθεί να συμμετάσχει στον σχεδιασμό, αρωγός της Διοίκησης και
παραστάτης της ελληνικής οινοποιίας. Οποίος συμμερίζεται αυτές τις
αρχές θα είναι εκεί μαζί μας.
Πιθανόν ο Πρωθυπουργός να εξαγγείλει στην Δ.Ε.Θ. την ερχόμενη Κυριακή
τον μηδενισμό του συντελεστή του φόρου («κατάργηση», επαναλαμβάνουμε,
δεν υφίσταται). Το ζητάμε χρόνια. Το ίδιο κάναμε εκ νέου την προηγούμενη
εβδομάδα με ανοιχτή επιστολή. Ας το πράξει τώρα.
Αλλά, εν τέλει, πήγαμε ήδη παραπέρα: με την δικαστική απόφαση που
προκαλέσαμε τον διευκολύνουμε να πράξει τα δέοντα και να διευκολύνει
την μετάβαση στην ομαλότητα που χρειάζεται ο κλάδος.

Θεόδωρος Γ. Γεωργόπουλος
Διευθυντής του Συνδέσμου
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