
 

 

 

     

 

 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών 

 τον Υπουργό Τουρισμού 

  

Θέμα: «Παρέμβαση της ΠΟΞ για τον ΦΠΑ των τιμολογίων Της Thomas 

Cook» 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) απέστειλε επιστολή στο 

Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Τουρισμού ζητώντας την 

παρέμβαση της Πολιτείας για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την 

καταβολή ΦΠΑ για τιμολόγια της Thomas Cook που είναι αποδεδειγμένα 

ανεξόφλητα. 

Στην επιστολή, που υπογράφει ο πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γρηγόρης Τάσιος 

αναφέρει ότι «Στις 30-6-2020 λήγει η αναστολή που έχει δοθεί για την 

καταβολή από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του ανείσπρακτου ΦΠΑ των 

τιμολογίων που είχαν εκδώσει προς την Thomas Cook. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων που είχαν συναλλαγές με την Thomas Cook 

είναι εποχικής λειτουργίας, πράγμα που σημαίνει πως παραμένουν μέχρι 

σήμερα κλειστές, είναι δε άγνωστο πότε και αν θα επαναλειτουργήσουν. 

[…]…εν μέσω των πρωτόγνωρων συνθηκών που όλοι βιώνουμε, δεν έχει 

κανένα νόημα σε αυτόν τον «πόλεμο» να αναγκάζουμε τις επιχειρήσεις να 

προσφύγουν δικαστικά για ένα δίκαιο αίτημα τους, το οποίο έχει ήδη 

επιλυθεί από το ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.» 
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Να θυμίσουμε πως, σύμφωνα με την απόφαση 355/2019 του ΣτΕ ( 

746676) έχει δημιουργήσει ισχυρό προηγούμενο για την περίπτωση που 

επιχειρήσεις δεν εισέπραξαν τον ΦΠΑ, λόγω αδυναμίας της 

αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης, όπως ακριβώς έχει συμβεί στην 

περίπτωση της χρεωκοπίας της Thomas Cook. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

    Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις που 

επλήγησαν λόγω της χρεωκοπίας της Thomas Cook; 

2. Μετά την αναστολή καταβολής του μη εισπραχθέντος ΦΠΑ που είχε 

δοθεί στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έληξε στις 30-6-2020, τι 

προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση για τις πληγείσες επιχειρήσεις; 

3. Για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει η Κυβέρνηση σε ρύθμιση ώστε να 

προστατεύσει τις επιχειρήσεις που, εκτός της χρεωκοπίας της 

Thomas Cook, έχουν να αντιμετωπίσουν και την κρίση της 

πανδημίας; 

4. Είναι σε γνώση της Κυβέρνησης η απόφαση 355/2019 του ΣτΕ ( 

746676) και αν ναι, γιατί δεν έχει προχωρήσει σε ρύθμιση 

επικαλούμενη το υπάρχον προηγούμενο για την περίπτωση που 

επιχειρήσεις δεν εισέπραξαν τον ΦΠΑ, λόγω αδυναμίας της 

αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

   

                                          



 

 

  Φωτεινή Μπακαδήμα  




