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μέλος: 

Προς: Υπουργείο Οικονομικών, αξιότιμους: 

1. Υπουργό, κ. Ιωάννη Στουρνάρα, 

2. Υφυπουργό, κ. Γεώργιο Μαυραγάνη, 

3. Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρη Θεοχάρη. 

 

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 52/14 

 
Θέμα: Αίτημα επείγουσας παρέμβασης για την τροποποίηση φορολογικών διατάξεων. 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Με αφορμή την κατατεθείσα τροπολογία στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο "Πρόσβαση στη 

δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 

και άλλες διατάξεις)» περί της θέσπισης "κατ’ επιλογή ειδικού καθεστώτος καταβολής του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας κατά το χρόνο είσπραξης", επαναφέρουμε και θέτουμε υπόψη σας τα 

παρακάτω σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μελετητικές/συμβουλευτικές εταιρείες, 

οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες προς δημόσιους φορείς (Υπουργεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.). 

Όπως γνωρίζετε, οι πληρωμές των εταιρειών μελετών από τους δημόσιους φορείς 

διενεργούνται, στις πλείστες περιπτώσεις, με μεγάλες καθυστερήσεις και -βεβαίως- μόνον όταν 

διατίθενται πιστώσεις προς άμεση καταβολή, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι εταιρείες με 

τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος και λοιπές προκαταβλητέες κρατήσεις. Δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις φορέων οι οποίοι δεν δύνανται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, ακόμη και μετά 

την έκδοση δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής. 

Δυστυχώς, στην τρέχουσα κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, το φαινόμενο αυτό έχει 

μεγιστοποιηθεί, αγγίζοντας -πλέον- τα όρια της βιωσιμότητας των εταιρειών μελετών, μελών 

του Συνδέσμου. Κατά τα τελευταία 2-3 έτη, δε, παρατηρούνται πολλές περιπτώσεις 

υποκειμενικής ή/και καταχρηστικής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων, με αποτέλεσμα να 

επιτείνεται η ως άνω δυσμενής κατάσταση, καθόσον δεν εγκρίνονται πληρωμές οφειλών προς 

τις εταιρείες μας, με την αιτιολογία ότι δεν έχει γίνει τιμολόγηση κατά τον χρόνο παροχής των 

υπηρεσιών που αφορούν (όπως κατανοείτε πολλές εταιρείες αδυνατούν να καταβάλουν ΦΠΑ 

και δεν τιμολογούν εντός της διαχειριστικής χρήσης). 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 τον -εκ του συντάγματος- ενιαίο χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης έναντι των πολιτών και 

των επιχειρήσεων,  

 ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών από τους δημόσιους φορείς οφείλονται -αποκλειστικά και 

μόνον- σ’ αυτούς,  

 ότι οι πληρωμές προς τις εταιρείες μελετών διενεργούνται κατόπιν σύνταξης, θεώρησης 

και έγκρισης πιστοποιήσεων και εντολών πληρωμής από τις εκάστοτε διευθύνουσες 
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μέλος: 

υπηρεσίες του Δημοσίου, οι οποίες συνιστούν απαιτήσεις, μη επιδεχόμενες 

αμφισβητήσεων, ανεξαρτήτως του χρόνου είσπραξής τους, 

 ότι, βάσει των θεμελιωδών κανόνων της χρηστής διοίκησης, όταν ένας δημόσιος φορέας 

δηλώνει ότι δεν μπορεί να εκπληρώσει την συμβατική του υποχρέωση καταβολής του 

μελετητικού ανταλλάγματος δεν μπορεί να απαιτεί την υποχρεωτική τιμολόγηση (και κατ’ 

επέκταση την επιβάρυνση της επιχείρησης με την καταβολή του ΦΠΑ κ.λπ.), 

 ότι άπασες οι ελληνικές εταιρείες μελετών θα επιθυμούσαν να ισχύουν και στη χώρα μας 

οι βασικές αρχές της παροχής – αντιπαροχής και των συναλλακτικών ηθών, ήτοι να 

λαμβάνουν την αμοιβή τους «στην ώρα της» και όχι όποτε θέλει ή μπορεί το 

αντισυμβαλλόμενο Δημόσιο, 

 ότι, σε κάθε περίπτωση, η μη «έγκαιρη» τιμολόγηση δεν συνιστά -καθ’ οιονδήποτε τρόπο- 

στοιχείο άρσης της εκάστοτε πιστοποιημένης (είτε διοικητικώς είτε δικαστικώς) 

απαίτησης, 

 ότι μέχρι προσφάτως οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις δεν συνήδαν με τις βασικές 

εθνικές και ενωσιακές αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής διακρίσεων και της 

αναλογικότητας, καθόσον αντιμετώπιζαν με διαφορετικό τρόπο τις ΕΠΕ και ΑΕ από τις 

ατομικές επιχειρήσεις, τις ΟΕ και ΕΕ (βλ. εξαίρεση της παρ. 4.β του άρθρου 7 του 

Κ.Φ.Α.Σ. που θεσπίστηκε με το Ν. 4093/2012, η οποία ίσχυε και με τον καταργηθέντα 

Κ.Β.Σ.), οι οποίες -κατά τα λοιπά- συμμετείχαν ισοτίμως στους διαγωνισμούς ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, 

 ότι με την νέα τροπολογία θεσπίζεται, πάλι, μέτρο διακριτικής μεταχείρισης, το οποίο 

προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μελετητικές επιχειρήσεις με κ.ε. <500.000 

ευρώ,  

 ότι δεν είναι δυνατόν στη χώρα μας, ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης να είναι 

τάξη μεγέθους διαφορετικός από τον επίσημο της Ε.Ε. (βλ. Article 2 of the Annex of 

Recommendation 2003/361/EC, σύμφωνα με το οποίο ΜΜΕ θεωρούνται επιχειρήσεις με 

<250 άτομα προσωπικό και κ.ε. <50.000.000 €), και να εξαιρούνται των όποιων 

διευκολυντικών διατάξεων και μέτρων οι, κατ’ ουσίαν, ενεργές και υγιείς ΜΜΕ 

(ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι σήμερα ελάχιστες εταιρείες μελετών έχουν κ.ε. >5.000.000 

€), 

 ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν ενισχύουν την πραγματική εταιρική επιχειρηματικότητα και 

δεν εξυπηρετούν την σύγχρονη απαίτηση για τη δημιουργία Ελληνικών εταιρειών, με 

μέγεθος, οργάνωση και υποδομές, που θα προσδώσουν δυνατότητες ανταγωνισμού των 

αλλοδαπών συναφών εταιρειών και θα επιτρέπουν την συστηματική εξωστρεφή 

δραστηριοποίηση, 

 ότι, ειδικώς για τον μελετητικό κλάδο, είναι σαφές, πλέον, και μάλιστα de facto, ότι η 

διαχρονική υπερπροστασία και πριμοδότηση της ευκαιριακής ατομικής 

επιχειρηματικότητας, εκτός πολλών άλλων δυσμενών συνεπειών, έχει καταστήσει 

ιδιαιτέρως δύσκολη, εάν όχι αδύνατη, την συστηματική δραστηριοποίηση των Ελληνικών 

μελετητικών/συμβουλευτικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά (επισημαίνεται ότι η χώρα 

μας είναι ίσως η μοναδική στην Ε.Ε. που δεν διαθέτει μία, έστω, μελετητική εταιρεία 

μεσαίου μεγέθους για τα διεθνή δεδομένα), 

ζητούμε την παρέμβασή σας και την κατάθεση -το ταχύτερο δυνατό- τροπολογίας, με 

την οποία να τροποποιηθούν οι παρ. 14 και 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., έτσι ώστε 
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μέλος: 

στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών από οιασδήποτε μορφής εταιρεία προς το 

Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, το τιμολόγιο να εκδίδεται με κάθε 

είσπραξη (βλ. αντίστοιχη διατύπωση της παρ. 4.β του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ.). 

Άλλως, πιστεύουμε ότι πρέπει να προβείτε στην αύξηση του ορίου των 500.000 €, έτσι ώστε η 

προς ψήφιση διευκολυντική διάταξη να ανταποκρίνεται πραγματικώς και ουσιαστικώς στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας. 

Γνωρίζοντας τις απόψεις σας για την αναγκαιότητα θέσπισης μέτρων ενίσχυσης της υγιούς 

επιχειρηματικότητας για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη των ελληνικών εταιρειών, και με την 

πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε αμέσως στο εύλογο αίτημά μας, διατελούμε στη διάθεσή σας. 

 

Μετά τιμής 

 

 

 

 

Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 

 

 

ΚΟΙΝ. 

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

2. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανικών (ΣΕΒ) 

3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)  

4. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) 


