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ΘΕΜΑ:

Κατάργηση Κράτησης 2% Υπέρ ΓΕΩΤΕΕ ως Φόρος Υπέρ Τρίτων

ΣΧΕΤ: (1)

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α)

(2)

Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α)

(3)

Ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α)

(4)

Οδηγία 77/388/ΕΟΚ

(5)

Οδηγία 69/335/ΕΟΚ

Κυρία Υφυπουργέ,
Το θέμα των φόρων ή εισφορών υπέρ τρίτων, έχει απασχολήσει εδώ και πολλά χρόνια τόσο
την Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Οι εισφορές υπέρ τρίτων αποτελούν φόρους, τους οποίους τα κράτη – μέλη δεν
δικαιούνται να επιβάλλουν, κατά παγία νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο
δέχεται ότι τα κράτη - μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν άλλους φόρους επί του
κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων (πλην του Φ.Π.Α.), διότι έχουν τον χαρακτήρα εισφορών ή
φόρων υπέρ τρίτων και θεωρούνται «χαράτσια».
Το Ελληνικό κράτος παράλληλα με την εφαρμογή δυσβάσταχτων μνημονιακών νόμων,
κλήθηκε να χαρτογραφήσει και να καταργήσει όλες τις εισφορές υπέρ τρίτων καθώς:
- είναι έσοδα τα οποία - πλην ελαχίστων εξαιρέσεων - δεν περνούν από τον κρατικό
προϋπολογισμό με συνέπεια η πολιτεία να αγνοεί τη δικαιολογητική τους βάση, το ακριβές
μέγεθός τους, τις επιπτώσεις τους στην οικονομία, τον προορισμό τους και την επίδρασή
τους στην κατανομή των βαρών και
- αποτελούν φόρους, εισφορές ή τέλη που τελικά πληρώνουν όλοι οι πολίτες μέσα από τις
καθημερινές τους συναλλαγές και καταλήγουν σε άλλο φορέα από αυτόν που ο πολίτης
πραγματοποιεί τη συναλλαγή.
Μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των φόρων υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τις
συναλλαγές των πολιτών, τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, προχώρησαν στην
σύνταξη των σχετικών νομοθετημάτων, για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της Ε.Ε., καθώς και με τις υποχρεώσεις οι οποίες
απορρέουν από τα συναφθέντα «μνημόνια συνεργασίας και κατανόησης». Με τον
Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) καταργήθηκε η πρώτη ομάδα των χαρτογραφημένων εισφορών
υπέρ τρίτων, ενώ η δεύτερη ομάδα καταργήθηκε με το Ν. 4393/ΦΕΚ106/Α/6-6-2016.
Μία από τις εισφορές υπέρ τρίτων, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς κατά τις συζητήσεις και τις
δημόσιες διαβουλεύσεις των σχετικών (1) & (2), είναι και οι κρατήσεις 2% επί των αμοιβών των
γεωτεχνικών για μελέτες και επιβλέψεις έργων [άρθρο. 13 του σχετ. (3)]. Τόσο κατά τη
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σύνταξη του Ν.4093/2012, όσο και κατά τη σύνταξη του Ν. 4393/2016, η συγκεκριμένη
εισφορά περιλαμβάνονταν στις σχετικές λίστες που είχαν δημοσιοποιηθεί, καθώς είναι μη
ανταποδοτική προς τους πολίτες που καλούνταν να την καταβάλλουν. Παρά όμως την
κατάταξη της σχετικής εισφοράς στις εισφορές υπέρ τρίτων και την κατάργηση ομοειδών
κρατήσεων (εισφορά 2% υπέρ ΤΕΕ) για ομοειδείς υπηρεσίες, η ελληνική πολιτεία δεν
κατήργησε τη σχετική εισφορά, εξακολουθώντας να προστατεύει συμφέροντα και προνόμια
συγκεκριμένων νομικών προσώπων, έναντι των πολιτών.
Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν το χαρτόσημο 2% επί των κρατήσεων αυτών και το 20% επί
του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ, καθώς αποτελούν παρακολουθηματικές κρατήσεις, τις οποίες
όμως εξακολουθούν να καταβάλλουν οι γεωτεχνικοί μελετητές.
Επιπροσθέτως, η διατήρηση των προαναφερθέντων κρατήσεων – εισφορών, δημιουργεί
περιβάλλον άνισης μεταχείρισης και αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επαγγελμάτων,
καθώς για τις ίδιες κατηγορίες μελετών (πχ γεωτεχνικές μελέτες) οι αντίστοιχοι μελετητές, μέλη
του ΤΕΕ, δεν καταβάλλουν τις εισφορές που καλούνται να καταβάλλουν οι μελετητές μέλη του
ΓΕΩΤΕΕ. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο υπάρχει διαφορά στην τελική αμοιβή για την ίδια
ακριβώς εργασία, μεταξύ των μελών του ΤΕΕ με αυτών του ΓΕΩΤΕΕ (άνιση μεταχείριση),
αλλά δίδεται και η δυνατότητα υποβολής προσφορών με μεγαλύτερες εκπτώσεις από τα μέλη
του ΤΕΕ, καθιστώντας αυτές ανταγωνιστικότερες των προσφορών των μελών του ΓΕΩΤΕΕ
(αθέμιτος ανταγωνισμός).
Ανεξαρτήτως όμως του τι έχει συμβεί στο παρελθόν υπάρχει μεγάλη και άμεση ανάγκη να
αντιμετωπιστεί ένα οξύτατο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και οφείλεται
στον κακό σχεδιασμό και εφαρμογή της (ελλιπούς και ασαφούς) νομοθεσίας που ισχύει
σήμερα.
Με την παρούσα σας υποβάλλουμε το αίτημά μας για κατάργηση της εισφοράς 2% επί των
αμοιβών των γεωτεχνικών, μελών του ΓΕΩΤΕΕ για μελέτες και επιβλέψεις έργων. Διατήρηση
της εν λόγω εισφοράς διαιωνίζει το καθεστώς αδικίας στο οποίο υπόκεινται τα μέλη του
ΓΕΩΤΕΕ.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος
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