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Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 8319
ΠΡΟΣ: Α. Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
Αν/τή Υπουργό κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη

Σταδίου 24 - 105 64 Aθήνα
Χρήστος Σμέτης
213 216 9900
21 - 032 25 449
info@grhotels.gr
www.grhotels.gr

Β. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
& Τουρισμού
Αναπληρώτρια Υπουργό
κα Έλενα Κουντουρά
Γενικό Γραμματέα
κ. Γεράσιμο Ζαχαράτο

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση άρθρου 33, τελευταίο εδάφιο παρ. 3 του Ν. 2859/2000,
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000).
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε για ακόμη μία φορά στο φλέγον θέμα της τροποποίησης του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., που σας είχαμε ενημερώσει με τα από 16/2/2016 και
31/5/2016 έγγραφά μας.
Κε Υπουργέ, υπάρχουν υγιείς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες μέσα στην περίοδο της κρίσης παρά τις οικονομικές αντιξοότητες, κατόρθωσαν με ίδια κεφάλαια να ολοκληρώσουν επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες και λειτουργούν πλέον εισφέροντας στην εθνική οικονομία θέσεις απασχόλησης, φόρους και συνάλλαγμα, οι οποίες
τελικώς οδηγούνται στο κλείσιμο λόγω των καταλογισμών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
που γίνονται εις βάρος τους, για τον Φ.Π.Α. των επενδύσεων που εξέπεσαν, καθ' όσον δεν
μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους σε πέντε χρόνια από την έναρξη, αλλά σε
έξι ή εφτά χρόνια, κάνοντας βεβαίως χρήση των παρατάσεων ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων τους που η ίδια η πολιτεία και το Υπουργείο σας με αποφάσεις του τους είχε
επιτρέψει.
Κύριε Υπουργέ,
Το πρόβλημα είναι οξύτατο και οδηγεί αρκετές υγιείς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αδίκως στο κλείσιμο, με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων απασχόλησης και τελικώς στην
απαξίωση των επενδύσεων.
Σε μία περίοδο που ο τομέας του τουρισμού καλείται να αποτελέσει τον κύριο φορέα της ανάπτυξης της οικονομίας τέτοια προβλήματα γραφειοκρατίας και νομικής αντιφατικότητας δηλητηριάζουν το επενδυτικό κλίμα.
Παρακαλούμε λοιπόν για άλλη μία φορά όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας
αναλάβετε άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Διευθυντής

Γεώργιος Αλέξ. Τσακίρης

Αγνή Χριστίδου

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
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Αθήνα 31 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 4080
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Σταδίου 24 - 105 64 Aθήνα
213 216 9900
21 - 032 25 449
info@grhotels.gr
www.grhotels.gr

Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης,
& Τουρισμού
κ. Γιώργο Σταθάκη
Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού
κα Έλενα Κουντουρά

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση άρθρου 33, τελευταίο εδάφιο παρ. 3 του Ν. 2859/2000,
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000).

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στην με αριθ. 1796/16-2-2016 επιστολή μας σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α., προκειμένου να ανακουφιστούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μας και της
έλλειψης ρευστότητας, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια
και να ξεκινήσουν την παραγωγική τους λειτουργία εντός της πενταετίας με αποτέλεσμα να
καλούνται τώρα εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας να επιστρέψουν στο Δημόσιο τον Φ.Π.Α. των επενδυτικών αγαθών που εξέπεσαν, έστω και εάν τα πάγια αυτά τέθηκαν σε λειτουργία ακόμη και τον έκτο χρόνο από την έναρξη της επένδυσης.
Παρακαλούμε όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, εξετάσετε θετικά την δυνατότητα νομοθετικής πρωτοβουλίας για την τροποποίηση του άρθρου 33 του κώδικα Φ.Π.Α.
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Διευθυντής

Γεώργιος Αλέξ. Τσακίρης

Αγνή Χριστίδου

