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Θέμα: Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ΚΥΑ αριθμ. 109343/12/2017: «Κριτήρια
χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας είναι βασικός άξονας του ενδιαφέροντος και της
δραστηριότητας του ΤΕΕ/ΚΜ, ως πυλώνας του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
Προς αυτή την κατεύθυνση και με δεδομένο ότι εκατοντάδες μηχανικοί μέλη μας
δραστηριοποιούνται στην Έρευνα, σας αποστέλλουμε παρατηρήσεις και προτάσεις επί της
ΚΥΑ 109343/Ι2 (ΦΕΚ Β 2351/11-07-2017), όπως προέκυψαν από τη μελέτη της Μόνιμης
Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας:
1. Σε γενικό επίπεδο η ΚΥΑ κινείται σε θετική κατεύθυνση και αναμένεται να διευκολύνει το
ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό της Κεντρικής Μακεδονίας,

το οποίο περιλαμβάνει

πολλούς νέους μηχανικούς.
2. Κατά τη γνώμη μας, δημιουργείται σημαντικό ζήτημα στο άρθο 4 παράγραφος 1 το οποίο
ορίζει ως πεδίο εφαρμογής, τις δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που
συνδέονται

με

έργα

αποκλειστικά

και

μάλιστα

ρητά

αποκλείει

ακόμη

και

τα

συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Η εν λόγω διατύπωση περιορίζει δραστικά το πεδίο εφαρμογής των φορολογικών εκπτώσεων
καθώς

οι

τεχνολογικής

αποκλειστικά

αυτοχρηματοδοτούμενες

δραστηριότητες

επιστημονικής

και

έρευνας στις Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, είναι ένα μικρό μόνο

κλάσμα των αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων.
Επιπρόσθετα και με δεδομένο ότι μια επιχείρηση σε συγχρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο
θα πρέπει να καταβάλει από μόνη της ίδια συμμετοχή ύψους 25% (στο H 2020) έως 50% (σε
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έργα ΕΣΠΑ 2014-2020), είναι σημαντικό να διερευνηθεί εάν η φοροαπαλλαγή μπορεί να
ισχύσει για το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συνάδει με τους
κοινοτικούς κανονισμούς περί ενισχύσεων και φοραπαλλαγών.
Επισημαίνεται ότι, σε μία τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει η ανάγκη για πιστοποίηση των εν
λόγω δαπανών, καθώς αυτές οι δαπάνες πιστοποιούνται από τους μηχανισμούς του εκάστοτε
προγράμματος.
3. Στο άρθρο 3, παράγραφος «η» αναφέρεται: «…..η) Δαπάνες για την έκδοση διπλώματος
ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό».
Η παράγραφος

αυτή, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να έχει πιο γενικό περιεχόμενο

προκειμένου να καλύπτει και παρεμφερείς ή πρόδρομες σχετικές υπηρεσίες (όπως π.χ. η
προ-έρευνα για την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υπηρεσία που παρέχεται και από τον
ΟΒΙ). Μια πιθανή διατύπωση θα μπορούσε να είναι: "….Δαπάνες για υπηρεσίες έκδοσης
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πρόδρομες-παρεμφερείς υπηρεσίες στην Ελλάδα και το
εξωτερικό."
4. Χρήζει διευκρίνισης εαν οι φοροπαλλαγές ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις, που
στην πλειονότητα διαθέτουν οι συνάδελφοι μηχανικοί και εκδίδουν δελτία παροχής υπηρεσιών
ως αμειβόμενοι ερευνητές σε αντίστοιχα έργα επιχειρήσεων.
5. Η αναφορά στην ΚΥΑ ότι «ο τύπος και το περιεχόμενο των αιτήσεων και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών ………καθορίζεται κατ' έτος», κατά την

άποψή μας, αποτελεί προάγγελο

γραφειοκρατίας και δυσχερούς εφαρμογής της ΚΥΑ.
Αντίθετα χρειάζεται ένα συγκεκριμένο, απλό και εύκολα υλοποιήσιμο σύστημα που να το
γνωρίζουν εκ των προτέρων oι επιχειρήσεις και όλοι οι ενδιαφερόμενοι και το οποίο θα
αποτελεί ισχυρό κίνητρο επενδύσεων στην έρευνα.
6. Στο άρθρο 3

«…..ι) Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς (ιδιωτικά

εργαστήρια και επιχειρήσεις, δημόσια ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι),
συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου τμήματος έργου επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας» δεν αναγνωρίζεται η πιθανότητα ανάθεσης σε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, τα οποία
είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και έχουν να επιδείξουν σημαντικό ερευνητικό έργο (π.χ.
SEERC στη Θεσσαλονίκη).
Είναι πρόδηλο ότι η ύπαρξη σαφούς πλαισίου δημιουργίας και πιστοποίησης ιδιωτικών
ερευνητικών ιδρυμάτων, θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και του υγιούς
ανταγωνισμού, κατ’ αντιστοιχία με καλές διεθνείς πρακτικές (είναι σημαντικό π.χ. για την ΑΖΚ
που θέλει να προσελκύσει επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και ανθρώπινο δυναμικό από το
εξωτερικό).
Για το λόγο αυτό, προτείνουμε η συγκεκριμένη φράση να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως :
«ι) Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς (ιδιωτικά εργαστήρια και
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επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι),
συγκεκριμένου

και

σαφώς

καθορισμένου

τμήματος

έργου

επιστημονικής

και

τεχνολογικής έρευνας».
Σας διαβεβαιώνουμε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συμβάλει στο έργο σας, ιδιαίτερα για θέματα που
άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Μηχανικών και είμαστε στη διάθεσή σας για
κάθε διευκρίνιση και περαιτέρω συνεργασία.
Με εκτίμηση
Για το ΤΕΕ / ΤΚΜ
Ο Πρόεδρος

Πάρις Μπίλλιας

Κοινοποίηση
-ΤΕΕ
-Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
Εσωτερική διανομή:
ΤΕΕ Φ(χρον. αρχείο, Τ.ΕΑΘ,Μ.Ε)
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