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ΘΕΜΑ: Αίτηση νομοθετικής ρύθμισης επί φορολογικών διατάξεων

Αγαπητή κυρία Παπανδρέου,

Γνωρίζοντας, τόσο τον θεσμικό ρόλο σας στη Βουλή των Ελλήνων, όσο και την πολύ καλή
γνώση και τη μεγάλη ευαισθησία που έχετε για τα ζητήματα της οικονομίας και τα προβλήματα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα σημαντικό πρόβλημα που
αφορά τις μελετητικές εταιρείες και να ζητήσουμε τη βοήθεια σας για να αντιμετωπιστεί με
νομοθετική ρύθμιση στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, με την εισαγωγή των ερμηνευτικών κειμένων των παλαιών σχετικών
εγκυκλίων στο Ν. 3842/2010, δημιουργήθηκαν μείζονα προβλήματα για τις μελετητικές Ε.Π.Ε
και Α.Ε., τα οποία επιδεινώνουν τη δυσμενέστατη κατάσταση της τρέχουσας κρίσιμης περιόδου:

1. Η απαίτηση τιμολόγησης σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητας πιστώ-
σεων για την εξόφληση. Όπως γνωρίζετε, οι πληρωμές των γραφείων μελετών από τους δη-
μόσιους φορείς διενεργούνται, στις πλείστες περιπτώσεις, με μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν
είναι λίγες οι περιπτώσεις, πλέον, φορέων οι οποίοι δεν δύνανται να εξοφλήσουν τις οφειλές
τους, ακόμη και μετά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής.

Η απαίτηση τιμολόγησης δεν δύναται να καλυφθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των
μελετητικών εταιρειών, οι οποίες αδυνατούν να καταβάλλουν τόσο τον ΦΠΑ, όσο και την
προκαταβολή φόρου και τις κρατήσεις υπέρ τρίτων που συνοδεύουν τα τιμολόγια (αναλό-
γως της κατηγορίας μελέτης τα απαιτούμενα ποσά μπορεί να ανέλθουν στο 23%+15%
=38% της αξίας του τιμολογίου).

2. Η άρνηση θεώρησης, από τα στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενταλμάτων πληρωμής τα
οποία αφορούν παλαιές, πιστοποιημένες, οφειλές οι οποίες δεν τιμολογήθηκαν
«εμπροθέσμως» (κατά την παρ. 22 του άρθρου 19 του Ν. 3842/2010). Το γεγονός αυτό έχει
τραγικές συνέπειες στις μελετητικές εταιρείες, καθόσον δεν μπορούν να εισπραχθούν δεδου-
λευμένες απαιτήσεις παλαιότερων χρήσεων (επισημαίνουμε ότι κανονικά, κατά την παρ. 6
του άρθρου 30 του Ν. 3316/05, με την πάροδο μηνός από την έγκριση λογαριασμού
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μελέτης, οφείλεται και τόκος υπερημερίας, διάταξη της οποίας η εφαρμογή σπανίως ζητείται
από τις εταιρείες μας). Γνωρίζετε, δε, πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν πόροι (μη
κοινοτικοί) για την εξόφληση παλαιών οφειλών, ενώ επιπλέον στερείται και το Δημόσιο από
τα συνεπαγόμενα έσοδα (φόροι, τέλη κ.λπ.)

Τα προβλήματα αυτά έχουν δημιουργήσει την εξής οξύμωρη - και συγχρόνως ιδιαιτέρως
προβληματική για μας – κατάσταση : φορείς που γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να εξοφλήσουν τις
οφειλές τους (όχι εμπροθέσμως, ούτε καν εντός της χρήσης), ζητούν την έκδοση τιμολογίων για
τους εγκεκριμένους λογαριασμούς της τρέχουσας χρήσης, ενώ φορείς που κατάφεραν να
εξεύρουν πόρους για να εξοφλήσουν (ή να καταβάλλουν έναντι) εγκεκριμένους λογαριασμούς
παλαιών χρήσεων, δεν δύνανται να προβούν στην πληρωμή λόγω μη θεώρησης των
ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο.

Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων ζητούμε:

1. Την έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου, στην οποία να
ορίζεται ότι, η εξαίρεση της παρ. 22 του άρθρου 19 του Ν. 3842/2010 ισχύει και για τις
μελετητικές εταιρείες Ε.Π.Ε. και Α.Ε. Εναλλακτικά, την έκδοση νομοθετικής ρύθμισης στην
οποία να ορίζεται ότι, οι πάροχοι μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών οφείλουν να
τιμολογούν εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση εντολής τιμολόγησης (που έπεται της
έγκρισης κάθε λογαριασμού/πιστοποίησης) και η οποία δίνεται, εφόσον είναι αποδεδειγμένα
εξασφαλισμένη η σχετική πίστωση και άμεσα εκταμιεύσιμη.

2. Με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση να τακτοποιείται και το ζήτημα για εγκεκριμένους
λογαριασμούς παλαιότερων χρήσεων, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης των τιμολογίων.
Ακόμη και αν θεωρηθεί ότι υφίσταται φορολογική παράβαση, λόγω «εκπρόθεσμης» τιμο-
λόγησης, δεν είναι δυνατόν να μην καταβάλλονται οι πιστοποιημένες απαιτήσεις των εται-
ρειών μας, οι οποίες μάλιστα έχουν καταστεί - κατά νόμο - υπερήμερες.

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη η - πολύ ορθά δρομολογούμενη -
διαδικασία συμψηφισμού οφειλών να καλύπτει το σύνολο των φορέων του Δημοσίου (φορείς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορείς της αυτοδιοίκησης κ.λπ.).

Με τη βεβαιότητα ότι συμμερίζεστε πλήρως τη μεγάλη σημασία του θέματος για τον
μελετητικό κλάδο και με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα εύλογα και δίκαια
αιτήματά μας, είμαστε στη διάθεσή σας.

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ

Ανδρέας Λουκάτος Δέσποινα Καλλιδρομίτου
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας


