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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η παρούσα επιστολή έχει ως αντικείμενο την εισήγηση μας ως Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής
Ενέργειας για την ένταξη των προϊόντων μας σε καθεστώς μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, στα πλαίσια
της πιθανής αναμόρφωσης των σχετικών συντελεστών σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων.
Η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας εκπροσωπεί τον δυναμικό κλάδο των βιομηχανιών
κατασκευής θερμικών ηλιακών συστημάτων στην Ελλάδα. Η ΕΒΗΕ, με έτος ιδρύσεως το 1978, είναι η
παλαιότερη ένωση στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ευρώπη.
Η ελληνική βιομηχανία ηλιακών συστημάτων απασχολεί περίπου 3.700 άτομα και είναι ένας από
τους ελάχιστους βιομηχανικούς κλάδους που εξάγει προϊόντα του με ιδιαίτερη επιτυχία σε όλο τον
κόσμο.
Στη δεδομένη οικονομική συγκυρία η Ελληνική Βιομηχανία Ηλιακής Ενέργειας εισφέρει θέσεις
εργασίας, φόρους στα δημόσια ταμεία και εισροή πολύτιμου συναλλάγματος, λόγω του
εξωστρεφούς προσανατολισμού της. Τονίζουμε ότι ο κλάδος μας εξάγει σταθμικά το 40% της
παραγωγής του, εντός και εκτός της Ε.Ε.
Η ηλιακή ενέργεια, μπορεί να καλύψει, με τον πλέον οικολογικό τρόπο, σημαντικό μέρος αναγκών
ενέργειας, για την θέρμανση και ψύξη χώρων, για την παροχή ζεστού νερού χρήσης σε δημόσια
κτίρια και για τις ανάγκες της βιομηχανίας. Τα θερμικά ηλιακά συστήματα, παράγουν θερμική
ενέργεια η οποία βρίσκεται στον πυρήνα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δεδομένων των
φιλικών προς το περιβάλλον παραγωγικών διαδικασιών – μη ενεργοβόρος παραγωγή – του μεγάλου
προσδόκιμου της ζωής τους, των αμελητέων αναγκών συντήρησης και της πολύ υψηλής ενεργειακής
απόδοσης. Συνολικά πρόκειται για προϊόντα με πολύ μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Η μετάταξη των προϊόντων μας σε χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ δύναται να αυξήσει ή κατ’ ελάχιστον να
εξισώσει τα συνολικά φορολογικά έσοδα από τον κλάδο, δεδομένου ότι θα περιοριστεί η απώλεια
κρατικών εσόδων, με τα φαινόμενα μη έκδοσης των νομίμων παραστατικών λιανικής πώλησης για
αποφυγή ή μείωση επιβάρυνσης της λιανικής τιμής από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει
σήμερα.
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Παράλληλα, παρακαλούμε να αναλογιστείτε ότι ο κλάδος μας δεν επωφελείται των αρχών του
υγιούς ανταγωνισμού που θα έπρεπε να ισχύουν, σε σχέση με το συντελεστή ΦΠΑ του ηλεκτρικού
ρεύματος. Ο συντελεστής ΦΠΑ 13% των εταιρειών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζει ένα
τιμολογιακό πλεονέκτημα στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από εξοπλισμό που χρησιμοποιεί
ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται σε πολύ μικρό ποσοστό από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε να εξετάσετε τις προτάσεις μας υπό το πρίσμα των στόχων της
διατήρησης της απασχόλησης, της ανάπτυξης βιομηχανικών κλάδων με υψηλή προστιθέμενη αξία
στο προϊόν τους, της προστασίας του περιβάλλοντος, της τήρησης των αρχών του υγιούς
ανταγωνισμού, και όλα αυτά με θετικές επιπτώσεις στα συνολικά φορολογικά έσοδα του κράτους,
στη δύσκολη αυτή συγκυρία.
Είμαστε στη διάθεση σας για παροχή επιπρόσθετων στοιχείων και παροχή προτάσεων προς κάθε
εμπλεκόμενο κρατικό φορέα και πιστεύουμε στην ευθυκρισία σας.
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