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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Απαράδεκτη κάθε νέα αύξηση στη φορολογία καυσίμων.
Οι δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Αλεξιάδη για νέα
αύξηση του Εδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, βρίσκει τον
κλάδο των βενζινοπωλών εντελώς αντίθετο. Σήμερα η χώρα μας, ενώ
περνάει βαθύτατη οικονομική κρίση, με τεράστια πτώση των εισοδημάτων και
ραγδαία διόγκωση των απλήρωτων υποχρεώσεων νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, έχει ήδη από τους υψηλότερους ΕΦΚ στα καύσιμα, στην ΕΕ.
Είναι να απορεί κανείς πως, ενώ η Κυβέρνηση τόνιζε συνεχώς ότι θα μειώσει
τους υπέρογκους φόρους των καυσίμων, τώρα στο υπουργείο Οικονομικών
απεργάζονται σχέδια νέας αύξησης της φορολογίας, τη στιγμή που η
οικονομική κρίση οξύνεται και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε όπως και τις
προηγούμενες φορές μεγάλη πτώση της κατανάλωσης .
Σε κάθε περίπτωση, μια νέα αύξηση του φόρου στα καύσιμα, είναι βέβαιο ότι
θα πλήξει τόσο τους ιδιώτες καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις που άμεσα
ή έμμεσα εξαρτώνται από τα καύσιμα και θα οδηγήσει σε κλείσιμο χιλιάδες
πρατήρια. Αυτό, με τη σειρά του, θα οδηγήσει και σε αύξηση της τιμής
αγαθών, τα οποία μεταφέρονται προς πώληση. Επίσης εκτιμάται πως αυτές
οι πληθωριστικές επιπτώσεις θα έχουν δραματική επίδραση στη μεταποιητική
και εμπορική δραστηριότητα, καθώς η αναπόφευκτη αύξηση τιμών θα
καταστήσει ακόμη πιο διστακτικούς τους καταναλωτές να προβούν σε αγορές
και έτσι θα υποστεί σημαντικό πλήγμα ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων
και θα οδηγήσεις σε κλείσιμο εκατοντάδες επιχειρήσεις και πολλές
μεταφορικές εταιρίες θα μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό.
Θυμίζουμε επίσης στη Κυβέρνηση ότι μετά τις απανωτές αυξήσεις του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, χιλιάδες οδηγοί οχημάτων
περνάνε τα σύνορα από νομούς που συνορεύουν με τη Βουλγαρία και την
ΠΓΔΜ και προμηθεύονται καύσιμα αξιοποιώντας τη μεγάλη διαφορά τιμών.
Το φαινόμενο λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις με συνέπεια την απώλεια
μεγάλων εσόδων για το κράτος και εισοδήματος για τους βενζινοπώλες. Οι
συνάδελφοι βενζινοπώλες των παραμεθόριων περιοχών συνεχώς οδηγούνται
σε κλείσιμο.

Θεωρούμε ότι πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης θα ήταν να κτυπήσει
άμεσα το λαθρεμπόριο καυσίμων από το οποίο μπορεί να εισπράξει
πολλαπλάσιους φόρους επιβάλλοντας ταυτόχρονα φορολογική δικαιοσύνη και
εξυγιαίνοντας την αγορά.
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