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  Υπ.Οικ: Έκδοση εγκυκλίου για τον ΕΦΚ στο κρασί
Τρόικα: Πάρτε πίσω τον φόρο σε κρασί
  

Αποκλίνουσες είναι οι εξελίξεις το προηγούμενο τριήμερο σχετικά με τον ΕΦΚ στο κρασί.    
 

  

Από τη μία το υπουργείο Οικονομικών μετά την χορήγηση των παρατάσεων για την υποβολή
δήλωσης αποθεμάτων και την τμηματική καταβολή του ΕΦΚ για τους μικρούς οινοποιούς,
εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο, η οποία επιλύει ορισμένα προβλήματα που αφορούν τη
σύσταση φορολογικών αποθηκών και τις συναλλαγές μεταξύ φορολογικών αποθηκών και
οινοποιείων χωρίς φορολογική αποθήκη, απ’ την άλλη σύμφωνα με την οικονομική
εφημερίδα «Αγορά» του προηγούμενου Σαββάτου η τρόικα ζητά απ’ την κυβέρνηση να
αποσύρει τους νόμους που επιβάλλουν ΕΦΚ στο κρασί και το φόρο ανά στήλη στα
στοιχηματικά παιχνίδια του ΟΠΑΠ.

  

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Αγορά» και τους δημοσιογράφους Κάτια Μακρή και Όμηρο
Εμμανουηλίδη  «Μια σειρά από ΄όχι΄, ακόμα και για ψηφισμένα μέτρα, άκουσε η κυβέρνηση
από το κουαρτέτο, που αναχώρησε χθες από την Αθήνα με ανοιχτό το εισιτήριο
επιστροφής. Οι επικεφαλής των θεσμών αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα και την
εφαρμογή μιας σειράς από παρεμβάσεις, με κυρίαρχες το φόρο στο κρασί που θεωρητικά
έχει επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016, όπως επίσης και την επιβάρυνση των 5 λεπτών
ανά στήλη στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ. …Αμφισβήτησαν την απόδοση πολλών από τα
προτεινόμενα μέτρα της κυβέρνησης, ενώ με την γριφώδη φράση ‘αυτά δεν λειτουργούν και
πρέπει να τα ξαναδούμε’ άφησαν ανοιχτό παράθυρο για ‘ξήλωμα’ ψηφισμένων νομοσχεδίων
στη Βουλή. Το πρώτο που αμφισβήτησαν ήταν η αύξηση της φορολογίας στο κρασί, μέτρο
το οποίο η κυβέρνηση έλαβε για να καλύψει ένα μέρος από τη μη εφαρμογή του 23%  ΦΠΑ
στην εκπαίδευση. Οι εισπράξεις υπολογίζονταν για το 2016 στα 55 εκ. ευρώ, πλην όμως το
μέτρο δεν φαίνεται ν’ αποφέρει κάτι, αφού στην ουσία δεν εφαρμόζεται. Η πλειονότητα
των οινοποιείων δεν διαθέτει τις απαραίτητες ‘φορολογικές αποθήκες’, όπως ορίζει ο
νόμος, με αποτέλεσμα οι οινοποιοί να ζητούν απεγνωσμένα αναστολή του μέτρου ως το
Μάιο».

  

Στη συνέχεια παρατίθεται η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ , Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/89039604/FEK%20115.pdf
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