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«Ό,τι δεν κάνει η πολιτική, το κάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας». Αυτή είναι μια σοφή
διαπίστωση αν λέγεται από έναν επιχειρηματία, έχει δε ενδιαφέρον ως αυτοκριτική, όταν
διατυπώνεται από έναν πολιτικό που υπηρέτησε στο Κοινοβούλιο για πολλά χρόνια.

Ο Βαγγέλης Αργύρης είναι σήμερα πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου
και Οίνου και πρόεδρος της Συνεταιριστικής «ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ» και σε δηλώσεις του το πρωί της
Τετάρτης, χαιρέτισε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία
κηρύχθηκε αντισυνταγματική η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση για την είσπραξη του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το κρασί.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει, από τις αρχές του 2016, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου μαζί με
την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), την Κεντρική
Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), τον Οινοποιητικό
Συνεταιρισμό Τυρνάβου και ένα μικρό οινοπαραγωγό από τις Σέρρες (Δ. Παγωνάς),
ζητώντας την άμεση ακύρωση του ΕΦΚ στο κρασί.

Η προσφυγή έγινε δεκτή και ανακοινώθηκε την Τρίτη. «Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη» τόνισε
σε δηλώσεις του ο Βαγγέλης Αργύρης και προέβλεψε πως η απόφαση του ΣτΕ ανοίγει
διάπλατα το δρόμο για να προχωρήσει η κυβέρνηση στην υλοποίηση μιας εξαγγελίας του
Πρωθυπουργού, για την κατάργηση του άδικου και αναποτελεσματικού φόρου στο κρασί.
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Όπως τόνισε επιπλέον ο κ. Αργύης, «η κατάργηση του φόρου ομαλοποιεί την αγορά και μας
διώχνει από την κερκόπορτα της παρανομίας, γιατί το κρασί πουλιέται σήμερα χωρίς
παραστατικά, εκτός νόμιμων διαδικασιών και το κράτος υφίσταται ζημιά από το έλλειμμα
είσπραξης των φόρων διακίνησης». Αυτό κατά τον κ. Αργύρη δείχνει επιπλέον πως ό,τι
γίνεται πρόχειρα και στο πόδ, κάποια στιγμή γεννά παρενέργειες και δημιουργεί τεράστια
προβλήματα...

Το αποτέλεσμα που παράγει η απόφαση του ΣτΕ είναι πως το κράτος δε μπορεί να
εισπράξει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και πρέπει επομένως άμεσα το κράτος να
εκδώσει εγκύκλιο ώστε οι επιχειρήσεις να μη μπουν σε καθεστώς ημιπαρανομίας, μέχρι την
οριστική κατάργηση του νόμου.

Όπως εξήγησε ο κ. Αργύρης, δεν ήταν μόνο κακός και αναποτελεσματικός εισπρακτικά ο
συγκεκριμένος νόμος για τον ΕΦΚ, αλλά προκαλούσε τεράστια γραφειοκρατία στις
επιχειρήσεις: από ογκομετρήσεις δεξαμενών που έχουν πολύ μεγάλο κόστος μέχρι την
υποχρέωση να διατηρείς φορολογική αποθήκη που επίσης είχε κόστος. «Όλα αυτά
παίρνουν τέλος με την απόφαση» κατέληξε ο κ. Αργύρης.
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