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 Π Ρ Ο Σ  Τον 

 
Υπουργό Οικονοµικών  
κ. Γιάνη Βαρουφάκη  
 
Αναπλ. Υπουργό Οικονοµικών  
κα Όλγα - Νάντια Βαλαβάνη 
 
Γενική Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων  
κα Αικατερίνη Σαββαΐδου  

 
 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών του άρθρου 21 

του Ν.4174/2013 - Υπενθύµιση αιτήµατος εξαίρεσης κ/ξιων από την 
υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκµηρίωσης και υποβολής πίνακα 
συνοπτικών πληροφοριών.  

ΣΧΕΤ:  Η υπ'αριθµ. 26535/9-8-2013/επιστολή του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Οικονοµικών.   

 
 

Αγαπητοί κ.κ., 

 

Α. Αίτηµα παράτασης έως τις 30-6-2015 

Ως γνωστόν µέχρι 30/4/2015, πρέπει οι υπόχρεοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον 
Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3, του άρθρου 21, του Ν.4174/2013. 

Όµως η εφαρµογή της Γ.Γ.Π.Σ. για την υποβολή του παραπάνω πίνακα, δυστυχώς δεν έχει 
ανανεωθεί και αναφέρεται σε διατάξεις και έννοιες του ν.2238/94, που όµως δεν ισχύει από 
1/1/2014 και ενδεχοµένως να οδηγήσει σε λάθη, τα οποία δυστυχώς επιφέρουν τεράστια και 
παράλογα πρόστιµα. 

Εποµένως θα πρέπει η εφαρµογή να ανανεωθεί και να προσαρµοσθεί στις διατάξεις του 
ν.4174/2013. 

Εξάλλου θα πρέπει να αποσαφηνισθούν κρίσιµα ζητήµατα όπως εάν περιλαµβάνονται και 
συναλλαγές µε φυσικά πρόσωπα, η έννοια της δεσπόζουσας επιρροής, µέθοδοι τεκµηρίωσης 
περιθωρίων κερδών κλπ., καθώς επίσης να εξορθολογιστούν τα πρόστιµα τα οποία φαίνεται 
ουδόλως να λαµβάνουν υπόψη τον παράγοντα του ανθρωπίνου λάθους. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και µέχρι να επέλθουν οι ανωτέρω απαραίτητες 
διορθώσεις αλλά και λόγω φόρτου εργασίας των λογιστηρίων, αιτούµεθα να δοθεί 
παράταση για την υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών τουλάχιστον 
µέχρι 30/6/2015.  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
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Β. Αίτηµα εξαίρεσης των κοινοπραξιών  

Επιπρόσθετα οφείλουµε να επαναφέρουµε το αίτηµα εξαίρεσης από την έννοια των 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων των κοινοπραξιών τεχνικών έργων, όπως δηλαδή ίσχυε 
για τις διαχειριστικές χρήσεις µέχρι και το 2011, και προβλεπόταν µε την σχετική Υπουργική 
Απόφαση ((β) Ερµηνευτική εγκύκλιος Α2-2233/7.5.2009 του Υπουργείου Ανάπτυξης (αφορά 
την Υπ. Απόφαση Α2 – 8092/31-12-2008)), δεδοµένου ότι αφενός οι κοινοπρακτικά 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις δεν νοείται ότι συνιστούν οµίλους, άρα θα πρέπει να εξαιρούνται 
των σχετικών υποχρεώσεων, και αφετέρου η συντριπτική πλειονότητα είναι αποκλειστικού 
σκοπού (της εκτέλεσης συγκεκριµένου έργου) και περιορισµένης χρονικής διάρκειας (το 
πέρας της εκτέλεσης του συγκεκριµένου έργου) καθώς επίσης η σύστασή τους πολλές φορές 
επιβάλλεται από την νοµοθεσία των δηµοσίων έργων για την κατασκευή µεγάλων ή ειδικών 
τεχνικών έργων.  

 

Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας.  
 

Με τιµή, 
                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
          ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 


