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Αγαπητά μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι,
Το τέλος του 2018 σηματοδοτεί το τέλος του ΕΦΚ στο κρασί. Όπως έχουμε
ήδη ανακοινώσει, μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες του κλάδου, την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την πολιτική βούληση της
Κυβέρνησης, το άρθρο 92 του Ν. 4583/2018 (Α΄ 212) καταργεί τόσο την
σχετική νομοθετική διάταξη όσο και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις.
Επειδή η αγορά διερωτάται, και δικαίως, τι μέλλει γενέσθαι από αύριο
(01.01.2019), ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου καθιστά σαφές ότι είναι εκ
του νόμου παράνομη η τιμολόγηση της πώλησης οίνων με
επιβάρυνση Ε.Φ.Κ. (και των σχετικών δευτερευόντων επιβαρύνσεων),
ανεξαρτήτως αν η πώληση πραγματοποιείται από εγκεκριμένο προμηθευτή
ή εκτός καθεστώτος αναστολής. Συνεπώς, με το νέο έτος, οποιαδήποτε
τιμολόγηση οίνων (με εξαίρεση του ενισχυμένους) στην Ελλάδα, εγχώριων ή
εισαγόμενων, επιβάλλεται να πραγματοποιείται χωρίς αναγραφή Ε.Φ.Κ.
Ως προς την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ειδικά σε
σχέση με τους μικρούς οινοποιούς, η απάντηση βρίσκεται αφενός στην
απόφαση 1734/2018 του ΣτΕ η οποία έχει αναδρομική ισχύ, αφετέρου
στην μετακύλιση ή μη του φόρου στον τελικό καταναλωτή (πριν ή μετά την
01.01.2019). Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε εν ευθέτω χρόνο με
σχετικές οδηγίες προς τα μέλη μας.
Επίσης, κατόπιν των επαφών μας με την Διεύθυνση Τελωνείων προκύπτει
ότι εντός των επόμενων ωρών θα ανέβει στην Διαύγεια σχετική
εγκύκλιος για την ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων, όπως η διατήρηση ή μη
φορολογικών αποθηκών, οι ογκομετρήσεις κ.α.
Ο Σύνδεσμος κρίνει ως την πλέον υπεύθυνη στάση να αναμένει την
εγκύκλιο προκειμένου να αποφανθεί επί των ζητημάτων αυτών.
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Για την ώρα, ευχόμαστε σε όλους μια Καλή, Δημιουργική Χρονιά. Η
κατάργηση του δυσμενούς μέτρου είναι από ουσιαστική και συμβολική
άποψη πολύ σημαντική για την έναρξη του 2019.

Ο Πρόεδρος
Γ. Σκούρας

Ο Διευθυντής
Θ. Γεωργόπουλος
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