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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
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Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
& ∆ικτύων
κ. Χρ. Σπίρτζη
KOIN.: ∆/νση ∆15

ΘΕΜΑ: Αίτηµα παράτασης χρόνου υποβολής έκθεσης δραστηριότητας έτους 2015.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
Όπως είναι γνωστό σε νοµοσχέδιο που έχει κατατεθεί στην Βουλή υπό τον τίτλο:
"Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων
µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου»
(Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014)
«για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφορίων για την πολυµορφία από ορισµένες
µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους», και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού", έχει περιληφθεί διάταξη που προβλέπει
σύγκληση Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) µέχρι 10 Σεπτεµβρίου
και δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων εντός εννέα µηνών από την λήξη
της εταιρικής χρήσης.
Παρόµοιες παρατάσεις είχαν δοθεί και την περσινή χρονιά κατά την οποία παρατηρήθηκε το
φαινόµενο οι τεχνικές εταιρίες από 3η έως και 7η τάξη του ΜΕΕΠ να έχουν τη δυνατότητα
οριστικοποίησης των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων έως 31 Αυγούστου 2015 και
ταυτόχρονα η ∆15 ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών να ζητά την υποβολή της
έκθεσης δραστηριότητας έτους 2014, σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 92 παρ. 7
Ν.3669/08 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.
Αυτή η ανακολουθία των θεσµικών προβλέψεων, περί την καταληκτική
ηµεροµηνία, είχε ως αποτέλεσµα, την προηγούµενη χρονιά, πολλές εταιρίες µέλη µας
να κληθούν να πληρώσουν διπλό παράβολο υπό τη µορφή προστίµου για το οποίο
πασιφανώς δεν έφεραν ευθύνη.
Για αυτό τον λόγο και προκειµένου να µην επαναληφθούν τα περσινά ατυχή περιστατικά
παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την κατάθεση επείγουσας νοµοθετικής επίλυσης
του προβλήµατος, τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά.
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