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Με επιστολή της προς τους υπουργούς, Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ,   η ΚΕΟΣΟΕ, καλεί τους προαναφερθέντες να προβούν σε
αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που είναι καταβλητέοι
στις 25 Απριλίου, λόγω της υγειονομικής κρίσης.

  

Η ΚΕΟΣΟΕ μεταξύ άλλων αναφέρει:

  

Είναι γνωστή και αναπόφευκτη η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει
τα ελληνικά οινοποιεία, εξαιτίας της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
που έχει προκαλέσει ο covid 19.

  

Η αναστολή λειτουργίας των σημείων μαζικής εστίασης, των εμπορικών καταστημάτων,
των ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και η ακύρωση παραγγελιών που αφορούν την εξαγωγική
δραστηριότητα, έχουν προκαλέσει την κατακρήμνιση του κύκλου εργασιών των
συνεταιριστικών οινοποιείων σε ποσοστό 85% κατά μέσο όρο . Αποτελεί επίσης
αξιοσημείωτο γεγονός το ότι δεν αυξήθηκε η διαδικτυακή ζήτηση οινικών προϊόντων για
οικογενειακή κατανάλωση, όπως παρατηρείται σε άλλα προϊόντα στα οποία σημειώνεται 
κορύφωση της on line ζήτησής τους.

  

Η ρευστότητα των οινοποιείων είναι πλέον ανύπαρκτη  και οφείλεται στο ντόμινο αθέτησης
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων που παρατηρείται στην αγορά και επιπρόσθετα στην
πρόσφατα ληφθείσα απόφαση για την αναστολή των προθεσμιών  λήξης, εμφάνισης και
πληρωμής οφειλόμενων αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την
αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

  

Παρ΄ ότι οι δραστηριότητες των οινοποιείων εντάχθηκαν μέσω του ΚΑΔ τους, στις
πληττόμενες επιχειρήσεις, τα μέτρα δεν είναι δυνατόν να εξισορροπήσουν τις τεράστιες
απώλειες εσόδων και την συνεπαγόμενη οικονομική δυσπραγία που επιφέρει η πανδημία
ιδιαίτερα στον κλάδο μας, που θεωρούμε ότι πλήττεται σφοδρότατα.  Είναι συνεπώς
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κατανοητή η έκκληση των οινοποιητικών συνεταιρισμών για άμεση αναβολή των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την υποχρέωση καταβολής έμμεσων φόρων με κύρια, την
καταβολή του ΦΠΑ και του Ε.Φ.Κ.  των μηνών που αφορούν τις περιόδους που έχει ενσκήψει
η κρίση της πανδημίας. 

  

Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό της αγοράς οίνου, οι  πωλήσεις οινικών προϊόντων να
διέπονται από συμφωνίες αποπληρωμής με πίστωση διάρκειας εξαμήνου, γεγονός που
εντείνει το κενό ρευστότητας που παρατηρείται στις επιχειρήσεις.

  

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ληφθεί  απόφαση αναβολής καταβολής του οφειλόμενου
ΦΠΑ  και του ΕΦΚ ,που πρέπει  να καταβληθεί  στα κατά τόπους Τελωνεία (για τα
οινοποιεία που διαθέτουν φορολογική αποθήκη ) του Απριλίου, αλλά και για τους μήνες που
διαρκεί η κρίση, αφού τα οινοποιεία αδυνατούν  να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις.

  

Κάθε άλλη εξέλιξη πλην της χορήγησης αναβολής καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο που
προέρχονται από την απόδοση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ των κρίσιμων μηνών Μαρτίου και
Απριλίου τουλάχιστον, θα είναι καταστροφική και χωρίς επιστροφή για τα οινοποιεία της
χώρας.
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