EΦΚ ΟΙΝΟΥ
Τι µέλλει γενέσθαι;
Μέχρι και σήµερα δεν υπάρχει καµία επίσηµη πληροφόρηση ότι η
Κυβέρνηση προτίθεται να προβεί σε µηδενισµό του ΕΦΚ στον οίνο. Ίσως φως
στο σκοτάδι ρίξει το ειδικότερο σχέδιο προϋπολογισµού που θα κατατεθεί
την επόµενη εβδοµάδα και στο οποίο θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει ειδική
αναγραφή του συγκεκριµένου εσόδου.
Η άποψή µας, έπειτα από συζητήσεις µε επίσηµους φορείς, είναι ότι η
∆ιοίκηση είναι αποφασισµένη µε διάφορους τρόπους να συνεχίσει την
είσπραξη του ΕΦΚ τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου, παρά την σχετική
εξαγγελία που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός ήδη από ... την περσινή ∆ΕΘ.
Έτσι, προκειµένου να ξεπεράσει τον σκόπελο που δηµιούργησε η απόφαση
του ΣτΕ για τον ΕΦΚ επί οίνου στα οινοποιεία µε φορολογική αποθήκη, η
ΑΑ∆Ε προτίθεται να αντικαταστήσει τις ακυρωτέες διατάξεις και να συνεχίσει
µε αυτό το σκεπτικό να εισπράττει. Η νοµιµότητα των νέων αυτών διατάξεων
τόσο για το µέλλον όσο και για τα ήδη εισπραχθέντα ποσά µένει να ελεγχθεί.
Σχετικά µε τα µικρά οινοποιεία χωρίς φορολογική αποθήκη και µε δεδοµένο
το γεγονός ότι η απόφαση του ΣτΕ κατήργησε το όλο καθεστώς είσπραξης του
ΕΦΚ για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις, φρονούµε ότι η συνέχιση είσπραξης
θα βασιστεί στον φόβο του «ου µπλέξεις».
Από την πρώτη στιγµή έχουµε ξεκαθαρίσει ότι η φορολογική εξουσία του
Κράτους δεν καταργείται. Είναι ζήτηµα πολιτικής απόφασης να τεθεί
οριστικά τέλος στην επώδυνη περιπέτεια των τελευταίων τριών ετών. Η
απόφαση του ΣτΕ αποτελεί αποφασιστικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Κυβέρνηση µπορεί, αναλαβάνοντας το πολιτικό κόστος, να εµµείνει και
να επαναφέρει ΕΦΚ στο κρασί.
Ελπίζουµε, βέβαια, όλα τα παραπάνω να διαψευστούν και σύντοµα να
έχουµε ευχάριστες εξελίξεις που θα τερµατίσουν αυτή την αβέβαιη
κατάσταση. Ο ΣΕΟ συνεχίζει τις πιέσεις σε πολιτικό επίπεδο και παράλληλα
διερευνά τις δυνατότητες προσφυγής εκ νέου στη ∆ικαιοσύνη, συνεπεία της
µη συµµορφώσεως της ∆ιοίκησης στην απόφαση του ΣτΕ. Σε κάθε περίπτωση
θα σταθούµε µε κάθε πρόσφορο νοµικό µέσο στα µέλη µας τα οποία έχουν
υποστεί παράνοµη ζηµία από το εν λόγω φορολογικό καθεστώς.
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Εντύπωση πάντως εξακολουθεί να προκαλεί η επαµφοτερίζουσα στάση
ορισµένων εκ των οµοδίκων µας: κάποτε προσπαθούν να υποβαθµίσουν την
µεγάλη επιτυχία του κλάδου και κάποτε την επικαλούνται προκειµένου να
ασκήσουν πίεση στην ∆ιοίκηση, πίεση για την οποία όλοι αγωνιζόµστε.
Συνεχίζουµε να παλεύουµε περήφανα και στο ύψος των µελών µας µε όλα
τα µέσα, νοµικά και πολιτικά. Όπως αξίζει στην προσπάθεια του Επώνυµου
Ελληνικού Κρασιού.
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