Με νέο υπόμνημα για τον ΕΦΚ στο κρασί ενημερώνει την κυβέρνηση η ΚΕΟΣΟΕ, μηδαμινά τα έσοδα
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Με νέο υπόμνημα για τον ΕΦΚ στο κρασί ενημερώνει την κυβέρνηση η ΚΕΟΣΟΕ, μηδαμινά τα
έσοδα μέχρι τον Ιούνιο στα 4 εκ. €

Νέο κύκλο προσπαθειών για την ενημέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για τις
επιπτώσεις του ΕΦΚ στο κρασί, ανέλαβε να πραγματοποιήσει η ΚΕΟΣΟΕ
μετά την
ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από τους δανειστές και
μετά την κατάθεση υπομνήματος της 10ης Ιουνίου 2016 στους υπουργούς Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βάσει του οποίου τεκμηριώνεται η έξαρση της
παραοικονομίας και η χαμηλή αποδοτικότητα του ΕΦΚ στο κρασί.

Συγκεκριμένα με γνώμονα το υποβληθέν υπόμνημα έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω
ενέργειες:

- Παρέμβαση του Προέδρου της ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων και μέλους του ΔΣ της
ΚΕΟΣΟΕ κ. Μάρκου Καφούρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού κ. Α.
Τσίπρα στις 15 Ιουλίου 2016 στην Σαντορίνη για τις επιπτώσεις του ΕΦΚ στο κρασί, με την
οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός διατύπωσε άποψη υπέρ της επανεξέτασης του θέματος.
- Συνάντηση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δ. Σεβαστάκη μετά την περαίωση της
οποίας ζητήθηκε και αναμένεται συνάντηση εργασίας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
και υπεύθυνο για τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας κ. Ι. Δραγασάκη προκειμένου να
αναλυθεί το θέμα των επιπτώσεων του ΕΦΚ στο κρασί στην κατεύθυνση της μείωσης των
συνολικών φορολογικών εσόδων του Δημοσίου εξαιτίας της επιβολής του ΕΦΚ
- Σύσκεψη στο ελληνικό κοινοβούλιο μεταξύ του κοινοβουλευτικού υπευθύνου επί
αγροτικών θεμάτων του κυβερνώντος κόμματος κ. Στ. Αραχωβίτη, 10 βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ και της ΚΕΟΣΟΕ με αντικείμενο την λεπτομερή ανάλυση βάσει του κατατεθέντος
υπομνήματος των επιπτώσεων του ΕΦΚ στο κρασί ιδιαίτερα στις συνεταιριστικές
οργανώσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης πραγματοποιήθηκε και ενδελεχής ενημέρωση για το
καθεστώς των αποσταγμάτων αμπελοοινικής προέλευσης και των ενδεχόμενων εξελίξεων
μετά από την τελευταία παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Μετά την συνάντηση αυτή επίκειται νέα συνάντηση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο επί
των οικονομικών υποθέσεων του κυβερνώντος κόμματος κ. Σ. Φάμελο.

- Συνάντηση με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών με σκοπό την ενημέρωσή τους για
την πραγματική φοροδοτική απόδοση του ΕΦΚ στο κρασί και την λήψη πρόσθετων μέτρων
ελέγχου για την περιστολή της παράνομης διακίνησης οίνων και αποσταγμάτων

Πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, αναφέρουν ότι στο υπουργείο Οικονομικών συζητείται το θέμα
της επανεξέτασης της επιβολής του ΕΦΚ στο κρασί, με την προϋπόθεση της εξεύρεσης
ισοδυνάμου μέτρου, απαίτηση που θέτουν πάντα οι δανειστές.

Στις συναντήσεις που προαναφέρθηκαν η ΚΕΟΣΟΕ επέμεινε στην κατεύθυνση λήψης
ισοδυνάμων μέτρων είτε σε εισαγόμενα προϊόντα τα οποία κατέχουν μερίδια π.χ. άνω του
70% στην ελληνική αγορά είτε σε εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα από μη ελληνικές
επιχειρήσεις με μεγάλο μερίδιο αγοράς.

Το κέντρο βάρους των παρεμβάσεων της ΚΕΟΣΟΕ εστιάστηκε στα πενιχρά έσοδα που
έχουν προκύψει από την είσπραξη του ΕΦΚ στο κρασί, τα οποία ανέρχονται κατά
πληροφορίες στα 4 εκ. € μέχρι σήμερα, ύψος εσόδων που αφενός δεν δικαιολογεί την
πολιτική απόφαση επιβολής του φόρου σε σχέση με τα προσδοκώμενα έσοδα, αφετέρου
δεν συνεκτιμά την απώλεια εσόδων που προέρχεται από την έξαρση της παραοικονομίας
που έχει σαν συνέπεια τα μειωμένα έσοδα λόγω ΦΠΑ. Μάλιστα σημαντική διάσταση έχει
λάβει και το γεγονός ότι ενώ βεβαιώνονται χαμηλά έσοδα από τον ΕΦΚ στο κρασί, λόγω της
αδυναμίας των επιχειρήσεων του κλάδου να τον καταβάλλουν στα τελωνεία, δεν
εισπράττονται τα αντίστοιχα βεβαιωμένα έσοδα.

Οι πολλαπλές αυτές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί, στις
οινοποιητικές επιχειρήσεις – κυρίως στους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς – και στην
ελληνική οικονομία, ενδυναμώνουν καθοριστικά το αίτημα του κλάδου για ακύρωση του
φόρου, που αποδομεί πλέον ένα σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας.
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Τέλος αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομικών Πιέρ
Μοσκοβισί, ο οποίος αναφέρει ότι η αύξηση του ΕΦΚ στο κρασί (από τον μηδενικό
συντελεστή), υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης.
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