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  Ερώτηση στη Βουλή του Β. Κεγκέρογλου για την επιστροφή του ΕΦΚ αποθεμάτων οίνουκαι τη
μείωση του ΕΦΚ των γλυκών κρασιών
  

Προς τους Υπουργούς:

    
    1. 1.  Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο  
    2. 2. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σ. Αραχωβίτη  

  

  

Θέμα: «Αναγκαιότητα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των
αποθεμάτων κρασιού και η μείωση του ΕΦΚ στο γλυκό κρασί».

  

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και οι αρμόδιοι
τομείς, έγκαιρα, εδώ και τέσσερα χρόνια,   ύστερα από διαρκή και εποικοδομητική
συνεργασία με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ),
την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) και τον Σύνδεσμο
Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), με παρεμβάσεις, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, είχαμε
επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες για τους αμπελοκαλλιεργητές και τις
οινοποιητικές επιχειρήσεις από την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί,
που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εμπνεύστηκε με σκοπό την ανεύρεση χρημάτων,
αδιαφορώντας για όλα τα υπόλοιπα επιζήμια παρελκόμενα.

  

Μάλιστα, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε στην
ακύρωση του Ενιαίου Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί και η Κυβέρνηση που αρνιόταν για
τριάμισι χρόνια την υιοθέτηση των προτάσεων μας, αναγκάστηκε να φέρει τροπολογία για
τη κατάργηση της σχετικής διάταξης.

  

Όμως, όπως αναφέρει και η ΚΕΟΣΟΕ σε επιστολή που απέστειλε προς το Υπουργείο
Οικονομικών, παρά τον μηδενισμό του ΕΦΚ στο κρασί, εξακολουθούν να υπάρχουν
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οικονομικές επιπτώσεις που απορρέουν από το καθεστώς χρονικής ισχύος του φόρου, οι
οποίες επενεργούν και μετά την 1η Ιανουαρίου 2019,

  

Είναι παραπάνω από αναγκαιότητα, όπως άλλωστε επάγεται και από την ερμηνεία της
σχετικής απόφασης του ΣΤΕ, να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθείς ο εδικός φόρος
κατανάλωσης των αποθεμάτων παραγωγής 2017/2018 των μικρών οινοποιών και των
αποθεμάτων σε αποθήκες logistics, με ημερομηνία 31.12.2018, καθώς και να μην
καταβληθούν ρυθμισθείσες δόσεις του Ε.Φ.Κ, οι οποίες αφορούν προϊόν, που θα τεθεί σε
ανάλωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και αφορά φορολογηθείσες ποσότητες, εξαιτίας της
προγενέστερης πρόχειρης νομοθέτησης.

  

Παράλληλα, είναι ανάγκη να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα γλυκά κρασιά που
παράγονται κατά κύριο λόγο στα ακριτικά νησιά καθώς η εν λόγω μείωση στα επίπεδα του
2009, όπως άλλωστε οι ίδιοι ζητούν.

  

Επειδήοι ποσότητες που έχουν ήδη φορολογηθεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατεθούν
στην αγορά, αφού εμπεριέχουν το ανταγωνιστικό μειονέκτημα διάθεσης τους σε
υψηλότερες τιμές, λόγω του ΕΦΚ, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί.

  

Επειδήείναι αναγκαιότητα και η μείωση του ΕΦΚ στα ενδιάμεσα προϊόντα (γλυκά κρασιά), η
παραγωγή των οποίων στηρίζει οικονομικά μικρές τοπικές ακριτικές οικονομίες και

  

επειδήπρέπει να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των μικρών οινοπαραγωγών που έχουν
επιβαρυνθεί με ΕΦΚ για ποσότητα που θα διατεθεί στην αγορά μετά την κατάργηση του
φόρου.

  

  

Ερωτάσθε  κ. κ. Υπουργοί:
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-     Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να επιστραφεί ο Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης σε φορολογημένους οίνους ή να μην καταβληθεί για όσους έχουν
ρυθμίσει το φόρο για τα αποθέματα αυτά;

  

-     Προτίθεστενα μειώσετε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα γλυκά κρασιά που
παράγονται κατά κύριο λόγο στα ακριτικά νησιά και συμβάλλουν στις τοπικές οικονομίες;

  

  

Ο ερωτών βουλευτής

  

  

Βασίλης Κεγκέρογλου
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