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ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
Υπουργό Υποδοµών & Μεταφορών
κ. Χρ. Σπίρτζη
KOIN.: ∆/νση ∆15

ΘΕΜΑ:

Υπενθύµιση
αιτήµατος
παράτασης
χρόνου
υποβολής
έκθεσης
δραστηριότητας.
ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθµ. 30146/21-6-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ∆Ι
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Στον Ν.4403/2016 προβλέπεται ότι η οι τακτικές γενικές συνελεύσεις για τις ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ
συνέρχονται το αργότερο έως την 10η ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα µετά την λήξη
της εταιρικής χρήσης, δηλαδή στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων µέχρι 10
Σεπτεµβρίου και η δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων εντός 20 ηµερών από
την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
Παρόµοιες παρατάσεις είχαν δοθεί και την περσινή χρονιά αλλά και την προπέρσινη και
δυστυχώς παρατηρήθηκε το φαινόµενο η ∆15 ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών
να ζητά την υποβολή της έκθεσης δραστηριότητας έτους 2014 και έτους 2015, σύµφωνα µε
την πρόβλεψη του άρθρου 92 παρ. 7 Ν.3669/08 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2015 και 30 Ιουνίου
2016, αντίστοιχα, ενώ οι τεχνικές εταιρίες 3ης έως και 7ης τάξης του ΜΕΕΠ, είχαν και έχουν
τη δυνατότητα οριστικοποίησης των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερο
χρόνο.
Αυτή η ανακολουθία των θεσµικών προβλέψεων, περί την καταληκτική ηµεροµηνία,
είχε ως αποτέλεσµα, 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 ατυχή περιστατικά παρακαλούµε
όπως φροντίσετε για την κατάθεση επείγουσας νοµοθετικής επίλυσης του
προβλήµατος.
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