
   
 

«Θέσεις της ΕΣΕΕ για το ενιαίο σύστημα επιστρουής ΦΠΑ  

ποσ προωθεί η Εσρωπαϊκή Ένωση» 

  

Η ΕΣΕΕ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επξωπαϊθή νξγάλωζε κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ UEAPME 

ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία πξνηάζεωλ γηα έλα θνηλό ζύζηεκα επηζηξνθήο ΦΠΑ - “Standard VAT 

Return” ζύκθωλα κε ηελ Οδεγία ηνπ Επξωπαϊθνύ Σπκβνπιίνπ 2006/112/EC, πνπ απαηηεί ηνλ 

ζρεδηαζκό κηαο εληαίαο δήιωζεο γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηωλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ηωλ 

κηθξνκεζαίωλ ηωλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΕΕ. 

 Όπωο έρεη ήδε επηζεκαλζεί νη επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο πξωηνβνπιίαο ηωλ ζεζκηθώλ νξγάλωλ ηεο 

Επξωπαϊθήο Έλωζεο, αλαθνξηθά κε ηε ζέζπηζε/πηνζέηεζε κίαο εληαίαο πιαηθόξκαο ππνβνιήο ηνπ 

Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο από 1/1/2017 γηα ην ζύλνιν ηωλ Κξαηώλ – Μειώλ, αλακέλεηαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε ζπξξίθλωζε ηωλ γξαθεηνθξαηηθώλ εκπνδίωλ πνπ 

αληηκεηωπίδνπλ ρηιηάδεο ΜκΕ αιιά θαη ζηε πεξαηηέξω ηόλωζε ηεο δηαζπλνξηαθήο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

Παξόια απηά θαη ζύκθωλα κε ηε πξόηαζε, ε ππνρξεωηηθή ζπκπιήξωζε πέληε (5) κόλν πεδίωλ ηεο 

δήιωζεο, δελ αθαηξεί ην δηθαίωκα ηνπ θάζε Κξάηνπο – Μέινπο λα επηιέμεη πξναηξεηηθά επηπιένλ 

πεδία (maximum 21) γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ηωλ ζπλόξωλ ηνπ, ηα νπνία 

εθηόο ζπάληωλ πεξηπηώζεωλ δελ αλακέλεηαη λα ηαπηίδνληαη κεηαμύ ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, κπνξεί ωο 

πξνο ηε ζπκπιήξωζε ηωλ ππνρξεωηηθώλ πεδίωλ ηεο δήιωζεο λα επηηπγράλεηαη ν ζηόρνο ηεο 

νκνγελνπνίεζεο ηωλ δεδνκέλωλ θαη ηεο βειηίωζεο ηεο ξνήο ηεο πιεξνθόξεζεο, από ηελ άιιε 

πιεπξά όκωο ε πξναηξεηηθή επηινγή ηωλ ινηπώλ πεδίωλ, ε νπνία ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηεο θάζε ρώξαο, εθηηκάηαη πωο ζα εγείξεη δπζθνιίεο θαη πξνζρώκαηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

ελ ιόγω εγρεηξήκαηνο. 

Σύκθωλα κε ην πθηζηάκελν εζληθό πιαίζην, ε δηεπζέηεζε δεηεκάηωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ππνβνιή δειώζεωλ ΦΠΑ (κεληαίωλ, ηξηκεληαίωλ θαη αλαθεθαιαηωηηθώλ/εθθαζαξηζηηθώλ) 

δηεθπεξαηώλεηαη κέζω ειεθηξνληθώλ κέζωλ, πξνθεηκέλνπ αθελόο νη επηηεδεπκαηίεο λα απαιιαγνύλ 

από ρξνλνβόξεο θαη θνζηνβόξεο δηαδηθαζίεο θαη αθεηέξνπ ε θνξνινγηθή δηνίθεζε λα αθνκνηώζεη 

πξαθηηθέο θαη εξγαιεία, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηόζν ηελ εγθπξόηεηα ηνπ επηηεινύκελνπ έξγνπ  όζν 

θαη ηε κείωζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο ηεο.   

Η Εζληθή Σπλνκνζπνλδία Ειιεληθνύ Εκπνξίνπ απνηειώληαο ηνλ θαηεμνρήλ θνξέα εθπξνζώπεζεο 

ηεο Μηθξνκεζαίαο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, θαηαλνεί ηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο πιεζώξαο 

κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεωλ ζην ζύλνιν ηεο Κνηλόηεηαο, ζε έλα λέν πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα 

εμνηθεηωκέλνπ κε ηε ρξήζε λέωλ ηερλνινγηώλ. Εληνύηνηο, ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη 

κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο θαηαηεζείζαο πξόηαζεο (πεξίπνπ 3 έηε), εθηηκάηαη ωο ηθαλνπνηεηηθό 

γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζε έλα πεξηζζόηεξν εθζπγρξνληζκέλν θαζεζηώο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα 

άξεη πνιιέο από ηηο αληημνόηεηεο πνπ απνηεινύλ ηξνρνπέδε ζηελ δηακόξθωζε ζπλζεθώλ πγηνύο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Ο πξόεδξνο ηεο ΕΣΕΕ Βαζίιεο Κνξθίδεο δήιωζε : «… Λόγω ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο νη ζέζεηο θαη 

νη πξνηάζεηο καο έρνπλ άιιε βαξύηεηα θαη θαιύηεξε ηύρε, ελώ όινη πιένλ πξέπεη λα αζρνιεζνύκε 

πεξηζζόηεξν κε ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηωλ κηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ θαη ιηγόηεξν κε ην 

παξειζόλ, λα ζπκκεηέρνπκε ζην ζρεδηαζκό κειινληηθώλ ελεξγεηώλ, αληί λα εμαληινύκαζηε ζην 

θπλήγη αλαδξνκηθώλ εθαξκνγώλ». 

 


