
 
 
Τι πρέπει να γίνει με τον φόρο ςτα καύςιμα 
 
 
Οι φόροι ςτα ενεργειακϊ προώόντα αντιπροςωπεύουν τα 3/4 των περιβαλλοντικών 
φορολογικών ειςπρϊξεων ςτην ΕΕ-27. Σύμφωνα με την Οδηγύα 2003/96/ΕΚ για την 
αναδιϊρθρωςη του Κοινοτικού πλαιςύου φορολογύασ των προώόντων αυτών, το 
ελάχιςτο επίπεδο φορολογίασ για τα καύςιμα κινητήρων ορίζεται ςε 359 
Ευρώ το χιλιόλιτρο, «κατώφλι» το οπούο εύχε εφαρμοςθεύ ςτην Ελλϊδα για τη 
βενζύνη.   
 
Στισ 25/6/2009 αυξόθηκε ο ΕΦΚ κατϊ 14,2%, από 359 Ευρώ ςε 410 Ευρώ. Παρϊ 
την αύξηςη αυτό, η Ελλϊδα παρϋμεινε ςταθερϊ κϊτω από το μϋςο όρο τησ ΕΕ-27. Για 
να αποτρϋψουμε τότε αδικαιολόγητεσ πρακτικϋσ ςε βϊροσ των καταναλωτών, 
προχωρόςαμε, ταυτόχρονα με την επιβολό τησ αύξηςησ, ςε εντατικούσ ελϋγχουσ ςτα 
πρατόρια με ϋμφαςη ςτη διαμόρφωςη των λιανικών τιμών πώληςησ ςε ςυνϊρτηςη 
με τισ τιμϋσ κτόςησ από τισ εταιρεύεσ πετρελαιοειδών αλλϊ και ςε περιπτώςεισ 
εικαζόμενων εναρμονιςμϋνων πρακτικών ςε τοπικό επύπεδο.  
 
H κυβϋρνηςη, αύξηςε τον ΕΦΚ κατϊ 30% και μετϊ, το Υπουργεύο Οικονομύασ, 
ανακούνωςε τη διενϋργεια ελϋγχων παραδεχόμενο ότι «πιθανώσ υπάρχουν ήδη 
αυξήςεισ που υπερβαίνουν την αύξηςη που δικαιολογεί ο νέοσ ΕΦΚ» και την εφαρμογό 
πρόςθετων μϋτρων «αν διαπιςτωθούν εκτεταμένεσ κερδοςκοπικέσ ανατιμήςεισ». 
Γιατύ το Υπουργεύο ανακοινώνει εκ των υςτϋρων τουσ ελϋγχουσ; Ποια εύναι τα 
πρόςθετα μϋτρα που θα λϊβει; Ποιεσ εύναι οι τιμϋσ που ςυνιςτούν κερδοςκοπύα;  
Έγινε κατανοητό από το ΠΑΣΟΚ ότι, ςε μια απελευθερωμϋνη αγορϊ, οι τιμϋσ δεν 
υπαγορεύονται από το κρϊτοσ αλλϊ ότι αυτϊ που πρϋπει να διαςφαλύζονται εύναι 
ορθού και τακτικού ϋλεγχοι, εξϊλειψη ςτρεβλώςεων, ςυλλογό και επεξεργαςύα 
δεδομϋνων, μηχανοργϊνωςη και παρακολούθηςη και δημοςύευςη τιμών και 
παραβατών;  
 
Η ςυνειςφορϊ τησ κυβϋρνηςησ ςτα θϋματα αυτϊ εύναι μηδενικό, με μόνη εξαύρεςη 
την προαναγγελύα ελϋγχων. Καλύτερα βεβαύωσ θα όταν, το Υπουργεύο να 
πραγματοποιόςει ϋγκαιρα τουσ ελϋγχουσ και ςτη ςυνϋχεια να δώςει τα 
αποτελϋςματα.  
 
Ενδιαφϋρουςα εύναι και η ϊποψη του Υπουργεύου περύ παραπομπόσ ςτην Επιτροπό 
Ανταγωνιςμού αν διαπιςτωθεύ ότι οι κερδοςκοπικϋσ ανατιμόςεισ ςυνδϋονται με 
ζητόματα εναρμονιςμϋνων πρακτικών. Το Υπουργεύο ϋχει τη δυνατότητα να 
παραπϋμψει αντύςτοιχεσ περιπτώςεισ ςτην Επιτροπό Ανταγωνιςμού όπωσ ϋχει 
ςυμβεύ ςτο παρελθόν, ωσ αρμόδια Ανεξϊρτητη Αρχό, με μόνη παρατόρηςη ότι αυτό η 
δρϊςη εθεωρεύτο από το ΠΑΣΟΚ ωσ αντιπολύτευςη μια ακόμη «υπεκφυγό» τησ 
κυβϋρνηςησ τησ Νϋασ Δημοκρατύασ.  
 
Σε ότι αφορϊ ςτισ τιμϋσ: μετϊ τη μεγαλύτερη τα τελευταύα χρόνια αύξηςη του ΕΦΚ 
και παρϊ τισ εκκλόςεισ τησ Νϋασ Δημοκρατύασ για το αντύθετο ςε εποχό κρύςησ, η 
Ελλάδα για πρώτη φορά έχει τη 12η ακριβότερη τιμή λιανικήσ αμόλυβδησ 
βενζίνησ ςτην ΕΕ-27 (μετά φόρων), ανεβαίνοντασ ςε μια εβδομάδα 8 θέςεισ.  


