«Βόμβα»… στους λογαριασμούς της ΔΕΗ
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011 23:43

«Όποιος πληρώνει για το ρεύμα έχει ρεύμα, ανεξάρτητα από φορολογικές εκκρεμότητες»,
απεφάνθη η Κομισιόν
Μείζον θέμα για την κυβέρνηση η οποία επέβαλε την πληρωμή
του τέλους ακινήτων μέσω ΔΕΗ, υπό την απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης σε όσους δεν το
πληρώσουν, προκαλεί δήλωση του κοινοτικού επιτρόπου για θέματα ενέργειας κ. Γκίντερ
Έτινγκερ. Απαντώντας σε ερώτηση την οποία είχε απευθύνει προς την Κομισιόν ο
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Χουντής, σχετικά με την επιβολή του τέλους ακινήτων
μέσω της ΔΕΗ, ο κ. ΄Ετινγκερ τόνισε ότι, βάσει των κοινοτικών οδηγιών, το δικαίωμα του
πολίτη να έχει ηλεκτρική ενέργεια και να μην του κόβουν το ρεύμα, εφόσον πληρώνει
κανονικά τον λογαριασμό του, δεν εξαρτάται από την φορολογική κατάσταση του
νοικοκυριού του.
Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «αδειάζει»
το υπουργείο Οικονομικών για την απόφασή του να υποχρεώσει τη ΔΕΗ να διακόψει τη
σύνδεση των καταναλωτών οι οποίοι δεν καταβάλουν το φόρο, επισείοντας μάλιστα
πρόστιμα και στους παρόχους αν δεν το πράξουν. Η κοινοτική νομοθεσία δεν δίνει τη
δυνατότητα στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας - ούτε στο κράτος το δικαίωμα να τους
το επιβάλλει- να κάνουν διακοπή ηλεκτροδότησης σε πολίτη που πληρώνει το ηλεκτρικό
ρεύμα, αλλά έχει φορολογική εκκρεμότητα (δεν πληρώνει το φόρο ακινήτων στην
συγκεκριμένη περίπτωση).
Ο Ν. Χουντής στην
ερώτηση προς την Κομισιόν υπό τον τίτλο «Φορολόγηση ακινήτων μέσω παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος» είχε ζητήσει να ενημερωθεί , μεταξύ άλλων, αν έχει δικαίωμα το
κράτος-μέλος να επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να διακόψουν την
ηλεκτροδότηση σε εκείνους τους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το διεκδικούμενο
φόρο.
Στην
απάντησή του ο Γερμανός Επίτροπος κ. Έτινγκερ, τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι σε κάθε
περίπτωση οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν «τη συμμόρφωση με το σύνολο της
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των
διατάξεων αυτής που αφορούν την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 και παράρτημα
Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών (άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8) και την
καθολική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγραφος 3).».
Και συμπληρώνει ο Γερμανός επίτροπος στην απάντησή του: «Οι διατάξεις σχετικά με την
καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών και παρέχουν στους
οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν
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περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή
των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις».
Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι «ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η οδηγία
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές.».
Στο ζήτημα αυτό θα αναφερθούν αναλυτικά ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλ.Τσίπρα και
ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουντής, σε συνέντευξη τύπου, η οποία θα δοθεί την
Παρασκευή , με θέμα την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το«χαράτσι της ΔΕΗ,
τις κοινωνικές αντιστάσεις και τον εντεινόμενο κρατικό αυταρχισμό».
Πηγή : Το Βήμα

«Όποιος πληρώνει για το ρεύμα έχει ρεύμα, ανεξάρτητα από φορολογικές
εκκρεμότητες», απεφάνθη η Κομισιόν

Μείζον θέμα για την κυβέρνηση η οποία επέβαλε την πληρωμή του τέλους ακινήτων μέσω
ΔΕΗ, υπό την απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης σε όσους δεν το πληρώσουν, προκαλεί
δήλωση του κοινοτικού επιτρόπου για θέματα ενέργειας κ. Γκίντερ Έτινγκερ.

Απαντώντας σε ερώτηση την οποία είχε απευθύνει προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής, σχετικά με την επιβολή του τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, ο κ.
΄Ετινγκερ τόνισε ότι, βάσει των κοινοτικών οδηγιών, το δικαίωμα του πολίτη να έχει
ηλεκτρική ενέργεια και να μην του κόβουν το ρεύμα, εφόσον πληρώνει κανονικά τον
λογαριασμό του, δεν εξαρτάται από την φορολογική κατάσταση του νοικοκυριού του.

Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «αδειάζει» το υπουργείο Οικονομικών για την απόφασή
του να υποχρεώσει τη ΔΕΗ να διακόψει τη σύνδεση των καταναλωτών οι οποίοι δεν
καταβάλουν το φόρο, επισείοντας μάλιστα πρόστιμα και στους παρόχους αν δεν το
πράξουν. Η κοινοτική νομοθεσία δεν δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους ηλεκτρικής
ενέργειας - ούτε στο κράτος το δικαίωμα να τους το επιβάλλει- να κάνουν διακοπή
ηλεκτροδότησης σε πολίτη που πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά έχει φορολογική
εκκρεμότητα (δεν πληρώνει το φόρο ακινήτων στην συγκεκριμένη περίπτωση).

Ο Ν. Χουντής στην ερώτηση προς την Κομισιόν υπό τον τίτλο «Φορολόγηση ακινήτων μέσω
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παροχής ηλεκτρικού ρεύματος» είχε ζητήσει να ενημερωθεί , μεταξύ άλλων, αν έχει
δικαίωμα το κράτος-μέλος να επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να
διακόψουν την ηλεκτροδότηση σε εκείνους τους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το
διεκδικούμενο φόρο.

Στην απάντησή του ο Γερμανός Επίτροπος κ. Έτινγκερ, τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι σε κάθε
περίπτωση οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν «τη συμμόρφωση με το σύνολο της
σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των
διατάξεων αυτής που αφορούν την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 και παράρτημα
Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών (άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8) και την
καθολική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγραφος 3).

Οι διατάξεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών
μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται
ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από
την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η
οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές.».

Στο ζήτημα αυτό θα αναφερθούν αναλυτικά ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλ.Τσίπρα και
ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουντής, σε συνέντευξη τύπου, η οποία θα δοθεί την
Παρασκευή , με θέμα την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το«χαράτσι της ΔΕΗ,
τις κοινωνικές αντιστάσεις και τον εντεινόμενο κρατικό αυταρχισμό».

Πηγή : Το Βήμα
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