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AITΗMA ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (2) – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Ερώτημα 1     

Για προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) που εντάσσονται σε Β' κατηγορία φορολογικών 
βιβλίων και οι οποίες δεν δημοσιεύουν ούτε καταρτούν ισολογισμούς, ποιο τεκμήριο 
(παρ.3.2) θα χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση ελάχιστου ετήσιου κύκλου εργασιών 
450.000€; Η υποβολή αντιγράφων εντύπων φορολογικών δηλώσεων ή/και 
εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ είναι αρκετή; 

Διευκρίνιση του Cedefop στο ερώτημα 1 

Όπως αναφέρεται στο σημείο 3.2 της πρόσκλησης   
"ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών (ήτοι λογαριασμοί κερδών και ζημιών, 
φορολογικές δηλώσεις) τουλάχιστον των δύο τελευταίων οικονομικών ετών που έχουν 
κλείσει ..........." .   Συνεπώς η υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή/και εκκαθαριστικών 
ΦΠΑ είναι ικανοποιητική αρκεί να  αποδεικνύει τον ελάχιστο κύκλο εργασιών που 
απαιτείται. 
 

 

Ερώτημα  2    

Το ποσό του ελάχιστου ετησίου κύκλου εργασιών (450.000€ χωρίς ΦΠΑ υποθέτουμε) θα 
πρέπει να προκύπτει για κάθε ένα από τα δύο τελευταία έτη ξεχωριστά ή μπορεί να 
προκύπτει σαν μέσος όρος των δυο τελευταίων ετών, και αν ναι με ποιες ενδεχόμενα 
αποκλίσεις; 

Διευκρίνιση του Cedefop στο ερώτημα 2 

 Όπως αναφέρεται στο ίδιο σημείο "..........ένα από αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να 
αποδεικνύει ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών 450.000,00 Eυρώ".  Συνεπώς ο 
υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει τον συγκεκριμένο κύκλο εργασιών για κάθε χρόνο για 
τα 2 τελευταία  οικονομικά έτη που έχουν κλείσει και όχι σαν μέσο όρο των δύο 
τελευταίων οικονομικών ετών.  Ο παραπάνω κύκλος εργασιών δεν περιέχει ΦΠΑ.    
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Ερώτημα  3  

Για εταιρείες Β' κατηγορίας που διαθέτουν κύκλο εργασιών και από συμμετοχή σε 
κοινοπραξίες έργων ποιο κριτήριο (παρ. 3.2) θα χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση του 
συνολικού κύκλου εργασιών; Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα αθροιστεί με τον 
αναλογούντα κύκλο εργασιών της κοινοπραξίας που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής 
της εταιρείας στην κοινοπραξία (κατά τις φορολογικές διατάξεις των ΜΜΕ), ή θα 
αθροιστεί με το ποσό των καθαρών κερδών της κοινοπραξίας που αναλογεί στην εταιρεία 
(κατά τις φορολογικές διατάξεις των εταιρειών Γ' κατηγορίας). Ποια έντυπα θα 
υποβληθούν για την πιστοποίηση των παραπάνω; 

Διευκρίνιση του Cedefop στο ερώτημα 3 

 Τα έντυπα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση κύκλου εργασιών 
από κοινοπραξίες θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκαταστημένος ο υποψήφιος.   
Δεδομένου ότι στο σημείο 3.2 απαιτείται ελάχιστος κύκλος εργασιών, από τα έντυπα 
που αφορούν έσοδα από συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής σε κοινοπραξίες θα 
λαμβάνεται υπόψη ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών και όχι το ποσό των καθαρών 
κερδών. 
  
 

Ερώτημα  4  

Θα υπάρξει ενδεχόμενα μια επανάληψη της επιτόπιας επίσκεψης για όσους δεν 
παρέστησαν την προηγούμενη;   

Διευκρίνιση του Cedefop στο ερώτημα 4 

Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός λήγει στις 29/10/08, δεν θα πραγματοποιηθεί επανάληψη 
της επιτόπιας επίσκεψης. 
 


