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Την κερκόπορτα άλωσης των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων, άνοιξε η κυβέρνηση
επιβάλλοντας ΕΦΚ στο κρασί.

Παρά τις ύστατες προσπάθειες της ΚΕΟΣΟΕ και των άλλων φορέων του κλάδου δεν
κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί η φορολόγηση ενός ευρείας κατα-νάλωσης προϊόντος,
αφού το ελληνικό κρασί καταναλώνεται κατά 90% στην χώρα μας ενώ το 10% αποτελεί
αντικείμενο εξαγωγής.

Με τη ρύθμιση επιβολής ΕΦΚ με 0,20 € ανά λίτρο οίνου, ουσιαστικά πλήττονται τα χαμηλής
κατηγορίας τιμής κρασιά, δηλαδή η λαϊκή κατανάλωση αφού η σχετική ποσοστιαία αύξηση
της τελικής τιμής τους θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη σχετική ποσοστιαία αύξηση των
προϊόντων μέσης και υψηλής κατηγορίας τιμής.

Η χώρα μας πρωτοτυπεί αρνητικά για άλλη μια φορά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,
δίνοντας το κακό παράδειγμα στις υπόλοιπες οινοπαραγωγές χώρες.

Μάλιστα εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ ως ισοδύναμο μέτρο η κυβέρνηση είχε την
εναλλακτική δυνατότητα, να επιβάλλει φορολόγηση στα εισαγόμενα προϊόντα με μεγάλη
καταναλωτική βάση στην ελληνική αγορά άνω του 70%, ή να φορολογήσει προϊόντα τα
οποία κατέχουν ολιγοπωλιακή θέση στην ελληνική αγορά και διακινούνται από ελάχιστες
πολυεθνικές, επέλεξε ένα κλάδο που ενώ χειμάζεται από την κρίση δίνει αγώνα επιβίωσης,
ειδικά όσον αφορά τις εκατοντάδες χιλιάδες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις.

Απορία επίσης προκαλεί το γεγονός ότι παρά τις τεκμηριωμένες επισημάνσεις της
ΚΕΟΣΟΕ περί του ισχνού παραγωγικού όγκου οίνου που θα αποτελέσει αντι-κείμενο
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φορολόγησης με αποτέλεσμα την χαμηλή προσδοκία φορολογικών εσόδων, η κυβέρνηση
προχώρησε σε περαιτέρω μείωση του ΕΦΚ στα 0,20 € / lt, ουσιαστικά ακυρώνοντας την
φοροδοτική ικανότητα του μέτρου, αφού τα εκτιμώμενα έσοδα θα ανέλθουν στα 10.000.000
€ περίπου.

Η εμμονή αυτή για φορολόγηση του οίνου στην Ελλάδα, δε μπορεί να μην ανακαλέσει στη
μνήμη μας, τις άοκνες προσπάθειες του λόμπι αλκοολούχων των Βορείων Χωρών, τα οποία
ανέκαθεν στόχευαν στην επιβολή ΕΦΚ στο κρασί.

Με την απόφαση αυτή δυστυχώς ανοίγει διάπλατα η πόρτα αύξησης του ΕΦΚ κατανάλωσης
στο κρασί, όταν τα δημόσια έσοδα υπολείπονται των προϋπολογι-σμένων ή όταν το κράτος
πρέπει να κλείσει «μαύρες τρύπες». Άλλωστε η πρακτική αυτή εφαρμόζεται και για τα
καπνά, αλκοολούχα ποτά, πετρελαιοειδή κλπ.

Η ΚΕΟΣΟΕ και σύσσωμος ο αμπελοοινικός κλάδος της χώρας δηλώνει ότι θα αγωνισθεί το
επόμενο χρονικό διάστημα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την ακύρωση του νόμου
που επιβάλλει φόρο στο ελληνικό κρασί.

Ήδη σε επικοινωνία με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές Οργανώσεις Copa-Cogeca και CEEV
σχεδιάζουμε πολιτικές παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Commission και σε
άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προκειμένου να εξαλειφθεί η διάταξη επιβολής ΕΦΚ στο
κρασί.
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