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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Θέμα: Όχι σε νέες αυξήσεις φόρων στα καύσιμα 
 
 
Σε σχέση με τη διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης να νομοθετήσει μια 
νέα αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, η Ομοσπονδία 
Βενζινοπωλών Ελλάδος εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της και επισημαίνει 
πως, όπως και άλλες φορές, τα όρια φοροδότησης στα καύσιμα έχουν 
εξαντληθεί και κάθε νέα αύξηση αντισταθμίζεται με ισοδύναμη μείωση της 
κατανάλωσης. 
 
Η κυβέρνηση όφειλε να αντλήσει τα ανάλογα συμπεράσματα από τη μέχρι 
τώρα πορεία των αυξήσεων στους φόρους και των σοβαρών συνεπειών που 
είχαν στην κατανάλωση, στην παραγωγή, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία.  
 
Δυστυχώς, βλέπουμε και πάλι να επαναλαμβάνεται μια, δοκιμασμένα και 
διαπιστωμένα, αποτυχημένη πολιτική. 
 
Αντί η κυβέρνηση να συλλάβει τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και το 
παραεμπόριο, αρκείται σε διακηρύξεις και στρέφεται στην εύκολη λύση της 
αύξησης του φόρου. Δυστυχώς την περιμένει πάλι η αποτυχία και αλλοίμονο 
στα θύματα αυτής της αποτυχίας. 
 
Πέρα όμως από τη νέα αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ο κλάδος 
θα επιβαρυνθεί και τη νέα αύξηση, κατά μια μονάδα, του ΦΠΑ, ενώ 
επιβαρύνεται ήδη με πρόσθετα βάρη, όπως η υψηλή προμήθεια των 
εξαναγκαστικών ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους καταναλωτές μέσω 
τραπεζών. Προμήθεια η οποία κυμαίνεται από 30% μέχρι και 50% των 
μεικτών κερδών του πρατηρίου! 
 
Η δε νέα πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλει φορολογία και στις τραπεζικές 
συναλλαγές, μας βρίσκει εντελώς αντιθέτους διότι θα επιδεινώσει ακόμη 
περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των πρατηρίων. 
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Ο κλάδος μας, με τις τόσες φορολογικές επιβαρύνσεις που ξεπερνούν τα 2/3 
του τζίρου, έχει καταντήσει άμισθος φοροεισπράκτορας κράτους, ο οποίος 
στο τέλος πτωχεύει αφού, αντί αμοιβής για την εργασία του, εισπράττει και 
αποδίδει φόρους! 
 
Επιτέλους, κάπου αυτή η αδιέξοδη πολιτική πρέπει να σταματήσει. 
 
Καλούμε την κυβέρνηση, αντί να απεργάζεται συνεχώς νέα σενάρια 
φορολογικής αφαίμαξης των γνωστών υποζυγίων της φορολογίας, να στραφεί 
στην πολυδιαφημισμένη από αυτήν, πάταξη του λαθρεμπορίου και 
παραεμπορίου καυσίμων. Εκεί υπάρχουν έσοδα, εκεί να τα βρει. 
 

 
 
 


