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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1557/2009, της Izabella Mészárosné Györvári, ουγγρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Ένωση 
για την Προστασία των Συμφερόντων των Επιχειρήσεων) σχετικά με 
διακρίσεις σε βάρος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ουγγαρία και τη 
μη συμμόρφωση προς πρότυπα της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ουγγαρία 
αντιμετωπίζονται με διακριτικό τρόπο από τις εθνικές αρχές κατά την εφαρμογή από μέρους 
τους της νομοθεσίας σχετικά με τη φορολογία, τη χρηματοδότηση και τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες διαγωνισμών, κάτι που ευνοεί αντίστοιχα τις μονοπωλιακές πρακτικές των 
πολυεθνικών εταιρειών. Επίσης, επικρίνει τη συμπεριφορά των τραπεζών έναντι των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι πολλές εξ αυτών οδηγούνται στη χρεοκοπία, 
διότι δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση. Επισημαίνει επιπλέον ότι, όσον αφορά την 
καταβολή φόρου, οι ουγγρικές αρχές παρέχουν στις εν λόγω επιχειρήσεις πολύ μικρά χρονικά 
περιθώρια, ενώ είναι πιο πρόθυμες να δεχθούν καθυστερημένες πληρωμές από μεγάλες 
εταιρείες. Ζητεί τη διενέργεια έρευνας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους 
ισχυρισμούς της, και την έγκριση ψηφίσματος που θα ζητεί από τις ουγγρικές αρχές να 
συμμορφωθούν προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.
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Η παρούσα αναφορά, στην οποία αποτυπώνονται οι απόψεις και οι καταγγελίες της 
αναφέρουσας, εγείρει διάφορα νομικά ζητήματα σχετικά με την κατάσταση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ουγγαρία κατά το έτος 2009.

Όσον αφορά τη γενική κατάσταση των επιχειρήσεων στην Ουγγαρία, ο κλάδος των ΜΜΕ 
παρουσίασε το 2009 υψηλότερο ποσοστό μικροεπιχειρήσεων από τον μέσο όρο της ΕΕ, και, 
κατά συνέπεια, μικρότερο ποσοστό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η συμβολή των ΜΜΕ στην ουγγρική οικονομία, η οποία ορίζεται ως το ποσοστό της 
συνολικής προστιθέμενης αξίας, ήταν μικρότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Απεναντίας, η 
συμβολή των ΜΜΕ στην απασχόληση στην Ουγγαρία (71%) ήταν υψηλότερη, σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (67%).  Ο κλάδος των ΜΜΕ, αυτός καθαυτός, 
παρουσιάζει μείζονες αποκλίσεις: πράγματι, στην Ουγγαρία παρατηρείται σχετικά υψηλός 
αριθμός μικροεπιχειρήσεων, οι οποίες συμβάλλουν, συνεπώς, περισσότερο στην απασχόληση
(35%) από ό,τι ο μέσος όρος της ΕΕ (30%).

Στην αναφορά εγείρονται συγκεκριμένα ζητήματα: καταρχάς, η χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων από τις τράπεζες. Η αναφορά κάνει λόγο για δανειακές συμβάσεις που 
καταγγέλλονται μονομερώς από τις τράπεζες. Μολονότι τα δάνεια που χορηγούνται στους 
καταναλωτές υπόκεινται σε ρυθμιστικές διατάξεις της ΕΕ, τα δάνεια που χορηγούνται στις 
εταιρείες δεν διέπονται από συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίζουν επιμέρους νόμους σχετικά με τη 
δανειοδότηση των επιχειρήσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, είναι εφαρμοστέες οι 
εθνικές διατάξεις. Εάν οι δανειακές συμβάσεις καταγγέλλονται κατόπιν αβάσιμης ή μη 
αιτιολογημένης απόφασης εκ μέρους της τράπεζας, η επιχείρηση δύναται να εξετάσει το 
ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής.

Επιπλέον, η αναφορά θίγει το ζήτημα των λιανικών πληρωμών και της μη εκτέλεσης των 
πληρωμών έναντι των προμηθευτών, όταν πρόκειται για την καταβολή αυτών των πληρωμών 
από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Στις 16 Φεβρουαρίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε νέα οδηγία1

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών. Η νέα οδηγία περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, τις ακόλουθες διατάξεις:

 Εναρμόνιση της προθεσμίας πληρωμών εκ μέρους των δημόσιων αρχών προς τις 
επιχειρήσεις. Οι δημόσιες αρχές θα υποχρεούνται να πληρώνουν για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες που λαμβάνουν εντός προθεσμίας 30 ημερών ή, σε εξαιρετικά ειδικά 
περιπτώσεις, εντός προθεσμίας 60 ημερών. 

 Ελευθερία των συμβάσεων στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών: οι επιχειρήσεις 
θα υποχρεούνται να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός προθεσμίας 60 ημερών, εκτός 
εάν έχουν ρητά αποφασίσει διαφορετικά, και εφόσον η απόφαση αυτή δεν είναι 
εντελώς άδικη. 

 Οι επιχειρήσεις θα έχουν αυτομάτως το δικαίωμα να απαιτούν την καταβολή τόκων 
υπερημερίας, και θα δύνανται επίσης να εισπράττουν ελάχιστο κατ’ αποκοπήν ποσό 
ύψους 40 ευρώ, ως αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης. Θα μπορούν δε να απαιτούν 
εύλογη αποζημίωση για όλα τα σχετικά υπολειπόμενα έξοδα είσπραξης. 

 Ο νόμιμος τόκος υπερημερίας θα αυξηθεί κατά 8 τουλάχιστον επιπλέον ποσοστιαίες 
μονάδες επί του επιτοκίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι 

                                               
1 Οδηγία 2011/7/EΕ.
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δημόσιες αρχές δεν έχουν δικαίωμα να προβαίνουν στον καθορισμό του 
προαναφερθέντος τόκου υπερημερίας. 

Πέραν τούτου, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν σε ισχύ ή να θεσπίσουν διατάξεις 
ευνοϊκότερες για τον πιστωτή από τις διατάξεις της νέας οδηγίας. Η οδηγία αυτή πρέπει να 
έχει μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες το αργότερο έως τις 16 Μαρτίου 2013.

Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, η αναφέρουσα διατείνεται ότι 
εισάγονται διακρίσεις κατά την εφαρμογή της ουγγρικής νομοθεσίας σχετικά με τη 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, διότι, όπως ισχυρίζεται, 
ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες ευνοούνται εις βάρος των ουγγρικών ΜΜΕ. Παρότι οι 
ευρωπαϊκές λογιστικές οδηγίες απαιτούν από τις εταιρείες να δημοσιεύουν τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις τους, η εφαρμογή αυτής της απαίτησης, ειδικότερα δε ο καθορισμός 
και η επιβολή των κυρώσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ουγγρικών αρχών. Κατά 
συνέπεια, συστήνεται στους συντάκτες της αναφοράς να απευθυνθούν κατά προτεραιότητα 
στις εθνικές αρχές.

Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι ΜΜΕ δεν έχουν 
ουσιαστικά τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικασίες υποβολής προσφορών, διότι 
ορισμένοι ανάδοχοι δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις εν λόγω διαδικασίες, ενώ θα 
έπρεπε να αποκλείονται λόγω της ανέντιμης συμπεριφοράς τους στην αγορά.

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
ολοκληρώθηκε το 2010, κατά την περίοδο μεταξύ του 2006 και του 2008, οι ΜΜΕ 
εξασφάλισαν, ως βασικοί ανάδοχοι, μέσο αριθμό δημόσιων συμβάσεων που υπερέβαινε κατά 
60% το ευρωπαϊκό ανώτερο όριο, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στο 34% της αξίας των 
αντίστοιχων συμβάσεων. Στην Ουγγαρία, το 47 % της αξίας των εν λόγω συμβάσεων 
ανατέθηκαν σε ΜΜΕ, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ1.

Η ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει μείζονα σημασία στη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, και έχει δημοσιεύσει ένα έγγραφο το οποίο παρέχει συναφώς 
κατευθυντήριες γραμμές και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί το 
ισχύον νομικό πλαίσιο, ούτως ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ, 
επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις χρήσιμες εθνικές πρακτικές. Το εν λόγω έγγραφο είναι 
διαθέσιμο και στην ουγγρική γλώσσα2. 

Οι οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις3 περιλαμβάνουν ορισμένα υποχρεωτικά 
κριτήρια εξαίρεσης (για παράδειγμα, οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται σε υποθέσεις 

                                               
1 ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, «Αξιολόγηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων 
στην ΕΕ» («Evaluation of SMEs’ Access to Public Procurement Markets in the EU»), τελική έκθεση, 
Σεπτέμβριος 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf
3 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 134 της 
30.4.2004, σ. 114-240)· οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1-113).
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διαφθοράς και απάτης), καθώς και άλλα προαιρετικά κριτήρια εξαίρεσης τα οποία δύνανται 
να επικαλεστούν οι αναθέτουσες αρχές δημόσιων συμβάσεων, για παράδειγμα, πταίσματα εκ 
μέρους των προσφερόντων ή σοβαρά επαγγελματικά παραπτώματα. Αυτά τα κριτήρια 
εξαίρεσης αποτυπώνονται στον «Νόμο περί των δημοσίων συμβάσεων στην Ουγγαρία» και η 
εφαρμογή τους εναπόκειται στην αρμοδιότητα των επιμέρους αναθετουσών αρχών.

Η Επιτροπή δύναται να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά κράτους μέλους, εφόσον το 
τελευταίο παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ. Η παρούσα αναφορά δεν περιέχει στοιχεία τα οποία 
θα επέτρεπαν στην Επιτροπή να συναγάγει συμπεράσματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τέλος, όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα, η αναφέρουσα διατυπώνει επικρίσεις έναντι 
της ουγγρικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις οποίες οι αρχές μπορούν να απαιτούν την 
καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ επί της παρασχεθείσας υπηρεσίας από τον 
υποκείμενο στον φόρο, ακόμα και αν ο τελευταίος δεν έχει λάβει ακόμα αντιπαροχή για την 
παρασχεθείσα υπηρεσία.

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 62 και 63 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, το δημόσιο μπορεί να απαιτεί την καταβολή 
του φόρου από τον υπόχρεο, έστω και αν η καταβολή αυτή μπορεί να ανασταλεί.

Δυνάμει του άρθρου 90 της ίδιας οδηγίας, σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής, που 
επέρχεται μετά την πραγματοποίηση της πράξης, η βάση επιβολής του φόρου μειώνεται 
ανάλογα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από αυτήν τη διάταξη.

Δεδομένων των ανωτέρω διατάξεων, η πρακτική των ουγγρικών αρχών, η οποία 
περιγράφεται στην αναφορά και συνίσταται στην απαίτηση καταβολής του ποσού του ΦΠΑ 
πριν από την εξόφληση του τιμολογίου που εκδόθηκε για την παρασχεθείσα υπηρεσία, δεν 
φαίνεται να συνιστά παραβίαση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του 
τιμολογίου, η βάση επιβολής του ΦΠΑ μειώνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Εντούτοις, καθόσον τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρεκκλίνουν από την εν λόγω διάταξη, δεν υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα αυτής 
της μείωσης.

Βάσει των προπαρατεθέντων, η αναφορά δεν περιέχει στοιχεία τα οποία θα επέτρεπαν να 
διαπιστωθεί παραβίαση της εν λόγω οδηγίας.

Από την αναφορά δεν προκύπτει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.


