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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μειώστε τους φόρους του πετρελαίου τώρα, αντί να κυνηγάτε ανεμόμυλους (και
τζάκια)…
Οι μεγάλες πόλεις της χώρας μας έχουν πνιγεί στην αιθαλομίχλη, δημιουργώντας
σοβαρούς κινδύνους για την υγεία όλων μας. Είναι το αποτέλεσμα της μυωπικής
πολιτικής αναφορικά με τα καύσιμα και την αδυναμία να κατανοηθούν οι ανάγκες
θέρμανσης του πληθυσμού.
Η κυβέρνηση έχει αποσπαστεί από την πραγματικότητα. Αδυνατώντας να βγάλει τα
κατάλληλα συμπεράσματα από τον περυσινό χειμώνα επιμένει να διατηρεί τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου σε απαγορευτικά για την πλειοψηφία του
πληθυσμού επίπεδα. Ενός πληθυσμού που ήδη καλείται να πληρώσει πολλαπλάσιους
και σε πολλές περιπτώσεις άδικους φόρους, φόρους που όπως δείχνουν τα στοιχεία
αδυνατούν να πληρώσουν, ήδη, 3.000.000 πολίτες και 500.000 επιχειρήσεις.
Η συνέπεια είναι αυτή που βλέπουμε, η καύση κάθε άλλης διαθέσιμης ύλης, με
αποτέλεσμα την ασφυξία της αιθαλομίχλης.
Αντί να βγουν συμπεράσματα, έστω και την τελευταία στιγμή, που να διορθώνουν
την κατάσταση και να μειώσουν δραστικά τον φόρο κατανάλωσης πετρελαίου[1], η
κυβέρνηση περνάει στην λογική «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι», νομοθετώντας
έκτακτα μέτρα που να απαγορεύουν την χρήση τζακιών, την καύση ξύλων, αλλά και
που περιορίζουν την κίνηση και την βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή, αυτήν
την λίγη που επιζεί ακόμα στην χώρα μας.
Δηλαδή επιλέγει να προστατεύσει την υγεία μιας κατηγορίας πολιτών, εκείνων που
έχουν ακόμα τα μέσα να λειτουργούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, των ίδιων ίσως
εκείνων που μπορούν να πληρώνουν τους παράλογους φόρους, αδιαφορώντας για
την υγεία εκείνων που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τις επικίνδυνες πρακτικές,
χωρίς τις οποίες κινδυνεύουν από πνευμονία, η, στην περίπτωση των εργαζομένων
στις βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες, από πείνα.
Η αναλγησία παίρνει νέες, υψηλότερες, μορφές, στο όνομα πάντα του δημοσίου
συμφέροντος. Αυτό που οι υπερβολική, ιδεοληπτική, φορολόγηση έχει
καταρρακώσει οδηγώντας όλο και περισσότερους πολίτες στην φτώχεια και την
απόγνωση.
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[1] Υπενθυμίζουμε ότι η Δράση έχει προτείνει με σχετική ανακοίνωση από
τις 13 Σεπτεμβρίου 2013, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
πετρέλαιο, ανεξαρτήτως χρήσης, τουλάχιστον για τη χειμερινή περίοδο, σε
ποσοστό 15%, τέτοιο που να αποτελεί μετρήσιμη ανακούφιση για τα νοικοκυριά,
ενώ παράλληλα θα δράσει και σαν κίνητρο για αύξηση της κατανάλωσης,
αυξάνοντας επομένως τα συνολικά προσδοκώμενα έσοδα του φόρου αυτού. Σε
συνδυασμό πάντοτε με την διατήρηση και επέκταση των προϋπολογισμένων
βοηθημάτων και επιστροφών προς τους ασθενέστερους συμπολίτες μας. Στην ίδια
ανακοίνωση αναφέρεται ότι το λαθρεμπόριο, δεν πρόκειται να
καταπολεμηθεί χωρίς λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα on line
καταγραφής κάθε ποσότητας και κίνησης μέχρι αυτή να φτάσει στον
τελικό καταναλωτή (ώστε οι φορολογικές αρχές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή
που βρίσκεται και ποιος κατέχει οποιαδήποτε σοβαρή ποσότητα πετρελαίου) και
χωρίς ελέγχους από αδιάβλητες φορολογικές αρχές.
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