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  Υπουργό Οικονοµικών  

   κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου 

   Nίκης 5-7 – 10180 Αθήνα 

 

 

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης τιµολογίων δηµοσίων έργων  

 

ΣΧΕΤ.: (α) Η µε Α.Π. 21717/ΣΓ/λµ/22.04.2010/επιστολή ΣΑΤΕ προς τον Υπ. Οικ. Κ. Γ.  

 Παπακωνσταντίνου  

 (β) Η µε Α.Π. ∆15β/1068127/ΕΞ 2010/25.05.2010 επιστολή σας  

 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

δυστυχώς για µία ακόµη φορά το Υπουργείο σε ένα σοβαρότατο και επιτακτικό πρόβληµα, 

χωρίς να εξετάζει την ουσία και την σοβαρότητά του, απαντά µε µία «παραδοσιακή» 

γνωµοδότηση της ∆/νσης Βιβλίων και Στοιχείων, εθελοτυφλεί µπροστά στην κατάφωρη 

αδικία που γίνεται, ενδιαφέρεται µόνο για γραφειοκρατικά και κατ’ επίφαση «τεχνοκρατικά» 

θέµατα και απαντά µε αµφίβολα επιχειρήµατα.  

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

εάν το Υπουργείο πράγµατι ενδιαφέρεται για «φορολογική δικαιοσύνη», η οποία κατά γενική 

οµολογία είναι το βασικότερο όπλο κατά της φοροδιαφυγής, πρέπει οπωσδήποτε και άµεσα 

µάλιστα, κάτω από τις παρούσες τραγικές οικονοµικές συνθήκες που αντιµετωπίζει ο κλάδος 

µας, να βρει ένα τρόπο για την ικανοποίηση του δικαίου αιτήµατός µας. 

 

Επανερχόµενοι στο αίτηµα που υποβάλλαµε µε το (α) σχετικό επαναλαµβάνουµε ότι: 

 

Στην περίπτωση των ∆ηµοσίων Έργων το ∆ηµόσιο, έχει συγχρόνως δύο ιδιότητες και του 

Πελάτη αλλά και του Νοµοθέτη. ∆εν είναι δυνατόν υπό την ιδιότητα του Νοµοθέτη και της 

εκτελεστικής εξουσίας, να νοµοθετεί και να επιβάλει ένα πλήρως ετεροβαρές νοµοθετικό 

πλαίσιο, που να καταστρατηγεί όχι µόνο κάθε έννοια φορολογικής δικαιοσύνης αλλά και των 

συναλλακτικών εµπορικών ηθών. ∆εν είναι δυνατόν το ∆ηµόσιο µε την ιδιότητα του Πελάτη,  

να χρωστά και να καθυστερεί ανεξέλεγκτα την πληρωµή των πρωτοφανών οφειλών του από 
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την εκτέλεση τεχνικών έργων κάτω από τις παρούσες τραγικές συνθήκες, οικονοµικής 

ρευστότητας των επιχειρήσεων και συγχρόνως να ζητά άµεσα από τις επιχειρήσεις, φόρους 

εισοδήµατος, προκαταβολές φόρων και ΦΠΑ για αυτές τις οφειλές. Οι επιχειρήσεις από πού 

θα µπορέσουν να βρουν τα χρήµατα για αυτές τις πληρωµές, αφού ούτε τα έχουν εισπράξει, 

ούτε γνωρίζουν πότε θα τα εισπράξουν, και συγχρόνως έχουν ήδη επιβαρυνθεί µε τις 

πληρωµές των αµοιβών του προσωπικού που απασχολούν στα έργα, των υλικά που έχουν 

ενσωµατωθεί στα έργα, του κόστους λειτουργίας των µηχανηµάτων που έχουν 

χρησιµοποιηθεί στα έργα, των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, των απαιτούµενων 

ασφαλίσεων των έργων καθώς και κάθε άλλου γενικού εξόδου.  

 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στη περίπτωση ∆ηµοσίου έργου το τιµολόγιο µπορεί να 

εκδοθεί το αργότερο µέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία έγινε η 

πιστοποίηση του έργου άσχετα εάν το εν λόγω τιµολόγιο έχει εξοφληθεί ή όχι. Αυτό όµως 

έχει τις ακόλουθες παρενέργειες και συνέπειες για τις σχετικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

που έχουν εργοδότη το Κράτος:  

 

Α) Αναγκάζονται να φορολογηθούν προκαταβολικά για ένα ανύπαρκτο εντός της 

διαχειριστικής χρήσης εισόδηµα για το οποίο δεν γνωρίζουν πότε θα το εισπράξουν. 

Β) Αναγκάζονται για τον φόρο που προκύπτει να πληρώσουν και προκαταβολή φόρου 

εισοδήµατος για την επόµενη χρήση ή ακόµη και έκτακτη εισφορά για κέρδη που δεν 

εισπράχθηκαν µε υπαιτιότητα του ίδιου του Κράτους.  

Γ) Αναγκάζονται να προκαταβάλουν σύµφωνα µε το εδάφιο β της παραγράφου 1, του 

άρθρου 55 και της παραγράφου 3 του άρθρου 60, του Κ.Φ.Ε. εντός του πρώτου 

δεκαπενθηµέρου του εποµένου από την έκδοση του τιµολογίου φόρο µε συντελεστή 1% επί 

της αξίας του τιµολογίου. 

∆) Αναγκάζονται να αποδώσουν Φ.Π.Α. 23% για τα σχετικά τιµολόγια των οποίων δεν έχει 

εισπραχθεί ούτε η αξία ούτε φυσικά ο ΦΠΑ και δεν γνωρίζουν πότε θα τα εισπράξουν, ενώ 

έχουν καταβάλλει το ΦΠΑ εξόδων κατασκευής των έργων.  

Ε) Σε περιπτώσεις που τελικά δεν εισπράξουν τα εν λόγω τιµολόγια, δεν δύνανται να κάνουν 

και απόσβεση επισφαλούς απαίτησης (ΟΤΑ κλπ.) διότι το ∆ηµόσιο δεν αναγνωρίζεται ως 

«επισφαλής Πελάτης».  

Ζ)  Εφόσον αδυνατούν να πληρώσουν επιβαρύνονται µε υπερβολικά πρόστιµα που 

προβλέπονται από την σχετική νοµοθεσία.  

 

Για την επίλυση του προβλήµατος σαν λύση προτείναµε τρόπο αντίστοιχο, όπως 

αντιµετωπίσθηκε και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες µελετητές δηλαδή για τα 

εισοδήµατα των κατασκευαστών ∆ηµοσίων Έργων, χρόνος κτήσης του εισοδήµατός τους να 

θεωρείται ο χρόνος είσπραξής τους, και ότι τα σχετικά Τιµολόγια θα εκδίδονται µε κάθε  τους 

είσπραξη. Θεωρούµε ότι είναι ο πιο πρόσφορος και εύκολος τρόπος. Εάν για οιουσδήποτε 

λόγους αυτός ο τρόπος δεν είναι ο καλλίτερος, τότε το Υπουργείο, όπως είναι υποχρεωµένο 
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να κάνει, ας βρει και ας προτείνει τον καλλίτερο τρόπο. Όµως το πρόβληµα πρέπει να 

αντιµετωπιστεί και µάλιστα άµεσα. 

 

Το Υπουργείο αρνούµενο τον παραπάνω τρόπο διευθέτησης του προβλήµατος επικαλείται τα 

εξής ανυπόστατα επιχειρήµατα. 

 

1) Την συνάρτηση του χρόνου έκδοσης των τιµολογίων µε την αυτοτέλεια των χρήσεων.  

Απαντούµε λοιπόν µε το ερώτηµα, πώς εξυπηρετείται η αυτοτέλεια των χρήσεων όταν οι 

ελεύθεροι επαγγελµατίες µελετητές έργων του ∆ηµοσίου εκδίδουν (δικαίως) τα αντίστοιχα 

φορολογικά στοιχεία κατά την είσπραξη και όχι κατά την παροχή των υπηρεσιών τους; 

 

2) Τυχόν αποδοχή του αιτήµατός µας θα έχει σαν συνέπεια την υποβολή παροµοίων 

αιτηµάτων και από άλλους επιτηδευµατίες.  

Επαναλαµβάνουµε ότι αναφερόµαστε µόνον στα ∆ηµόσια Έργα όπου οφειλέτης (εργοδότης) 

είναι το Κράτος, το οποίο συγχρόνως απαιτεί να εισπράξει επιστροφές   ΦΠΑ, φόρο και 

πρόστιµα για εισοδήµατα που µε ευθύνη του δεν έχουν καταβληθεί και για τα οποία ο 

εκάστοτε ανάδοχος έχει ήδη καταβάλει όλο το απαιτούµενο κόστος και τους αναλογούντες 

φόρους για την υλοποίηση των τεχνικών έργων! Όπως λοιπόν αυτό έγινε δεκτό και 

κατανοητό για τους ελεύθερους επαγγελµατίες µελετητές έργων του ∆ηµοσίου, οι οποίοι 

µάλιστα έχουν πολύ λιγότερα έξοδα εκπόνησης της µελέτης σε σύγκριση µε τα έξοδα 

υλοποίησης ενός τεχνικού έργου, απαιτούµε να γίνει αντίστοιχα δεκτό και για τους 

κατασκευαστές ∆ηµοσίων Έργων, ανεξάρτητα µε την µορφή των επιχειρήσεών τους 

(ατοµικές επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες). 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

είµαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε περισσότερο από τον καθένα, τις τεράστιες οφειλές του 

Κράτους προς τους κατασκευαστές ∆ηµοσίων Έργων και τις απαράδεκτες και πρωτοφανείς 

καθυστερήσεις στην εξόφληση αυτών. Για τα έργα αυτά ο ανάδοχος υφίσταται το κόστος 

αµοιβών προσωπικού, λειτουργίας µηχανηµάτων, ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, 

ασφαλίσεων κ.α. χωρίς να έχει εισπράξει την προβλεπόµενη αµοιβή του για τις εκτελεσµένες 

εργασίες, αναγκαζόµενος να προστρέξει σε παρατεταµένο τραπεζικό δανεισµό, ο οποίος υπό 

τις παρούσες συνθήκες είναι απαγορευτικά κοστοβόρος.  

 

Γνωρίζετε επίσης την σοβαρότατη µείωση και επιβράδυνση όλων των Προγραµµάτων 

∆ηµοσίων Έργων. Όλα αυτά έχουν φέρει τον κλάδο µας σε πλήρες οικονοµικό αδιέξοδο και 

απόγνωση. Έναν κλάδο που πάντα στάθηκε ως ο κατεξοχήν µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης 

της χώρας µας και που τώρα ήδη έχει αρχίσει να καταστρέφεται. Παρακαλούµε λοιπόν για 

την ένδειξη του απαιτούµενου ενδιαφέροντος από εσάς και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου 

σας για την άµεση επίλυση του προβλήµατος και της άρσης της αδικίας και της 
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πρωτοφανούς για τα παγκόσµια δεδοµένα κατάστασης ο εργοδότης να µην πληρώνει τις 

εργασίες που ο ίδιος έχει παραγγείλει και τις οποίες ο ανάδοχος εκτελεί υπό ασφυκτικές 

συµβάσεις και ακόµη περισσότερο να ζητά να του επιστραφεί ο ΦΠΑ που ως εργοδότης δεν 

έχει καταβάλλει καθώς και να αποδοθούν φόροι από κέρδη που δεν υφίστανται αφού οι 

εκτελεσµένες εργασίες δεν έχουν πληρωθεί! 

 

Με τιµή, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.: (α) Η µε Α.Π. 21717/ΣΓ/λµ/22.04.2010/επιστολή ΣΑΤΕ προς τον Υπ. Οικ. Κ. Γ.  

Παπακωνσταντίνου  

 (β) Η µε Α.Π. ∆15β/1068127/ΕΞ 2010/25.05.2010 επιστολή σας  
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Αριθ. Πρωτ.21717 /ΣΓ/λµ   ΑΘΗΝΑ, 22 Απριλίου 2010 

 

  ΠΡΟΣ Τον 

  Υπουργό Οικονοµικών  

   κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου 

   Nίκης 5-7 – 10180 Αθήνα 

 

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

για µία ακόµη φορά επανερχόµαστε σε ένα Πάγιο Αίτηµα του κλάδου µας, όσον αφορά τον 

χρόνο έκδοσης τιµολογίων και χρόνο φορολόγησης των εσόδων που αφορούν τα ∆ηµόσια 

Έργα.  

 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

µε τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόµο µε θέµα «Αποκατάσταση Φορολογικής ∆ικαιοσύνης, 

αντιµετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» µεταξύ όλων των άλλων 

τροποποιήσεων της Φορολογικής Νοµοθεσίας έγινε και µία σοβαρότατη και δικαία από πάσης 

απόψεως µεταβολή στον τρόπο φορολογίας των ελευθέρων επαγγελµατιών που παρέχουν 

υπηρεσίες στο ∆ηµόσιο (Μελετητές κλπ.). 

 

Ειδικότερα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 6 και την παράγραφο 22 του άρθρου 19, του 

ανωτέρω νόµου προσδιορίζεται  ότι για τους  παραπάνω ελεύθερους επαγγελµατίες, που 

αποκτούν εισόδηµα από παροχή υπηρεσιών στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήµατός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του, και ότι η 

σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται µε κάθε επαγγελµατική τους είσπραξη. 

 

Όπως και παραπάνω αναφέραµε θεωρούµε ότι οι σχετικές διατάξεις είναι απόλυτα δίκαιες 

διότι δεν είναι δυνατό το ∆ηµόσιο από την µία πλευρά µε την ιδιότητα του λήπτη αυτών των 

υπηρεσιών να καθυστερεί για οποιουσδήποτε δηµοσιονοµικούς λόγους την εξόφληση αυτών 

των υπηρεσιών και από την άλλη µε την ιδιότητα της Φορολογικής Αρχής να επιβάλλει 

άµεσες και έµµεσες φορολογίες σε αυτές τις αµοιβές σε χρόνους πριν από την αποπληρωµή 

τους. 
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Όµως  κε. Υπουργέ αυτό είναι και ένα πάγιο αίτηµα του κλάδου µας όσον αφορά τα ∆ηµόσια 

Έργα, για το οποίο δυστυχώς δεν έγινε καµία µνεία στον παραπάνω  περί «∆ικαιοσύνης…» 

νόµο, γεγονός που κατά την γνώµη µας δηµιουργεί µία αναµφισβήτητη διάκριση και µάλιστα 

και µε προεκτάσεις πιθανής αντισυνταγµατικότητας. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

όπως γνωρίζετε σύµφωνα µε την παράγραφο 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. στην περίπτωση 

∆ηµοσίου έργου το τιµολόγιο µπορεί να εκδοθεί το αργότερο µέχρι το τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία έγινε η πιστοποίηση του έργου άσχετα εάν το εν 

λόγω τιµολόγιο έχει εξοφληθεί ή όχι. 

 

Αυτή η απαράδεκτη από πλευράς ∆ηµοσίου αντιµετώπιση των κατασκευαστών ∆ηµοσίων 

Έργων και µάλιστα στην τρέχουσα οικονοµική κρίση για το ∆ηµόσιο αλλά και για τις 

κατασκευαστικές εταιρείες, για τις οποίες γνωρίζετε τις τροµερές καθυστερήσεις που 

αντιµετωπίζουν για την εξόφλησή τους έχει τις ακόλουθες παρενέργειες. 

 

Α) Αναγκάζονται να φορολογηθούν προκαταβολικά για ένα ανύπαρκτο εντός της 

διαχειριστικής χρήσης εισόδηµα για το οποίο δεν γνωρίζουν πότε θα το εισπράξουν. 

 

Β) Αναγκάζονται για τον φόρο που προκύπτει να πληρώσουν και προκαταβολή φόρου 

εισοδήµατος για την επόµενη χρήση. 

 

Γ) Αναγκάζονται να προκαταβάλουν σύµφωνα µε το εδάφιο β της παραγράφου 1, του 

άρθρου 55 και της παραγράφου 3 του άρθρου 60, του Κ.Φ.Ε. εντός του πρώτου 

δεκαπενθηµέρου του εποµένου από την έκδοση του τιµολογίου φόρο µε συντελεστή 1% επί 

της αξίας του τιµολογίου. 

 

∆) Αναγκάζονται να αποδώσουν Φ.Π.Α. 21% για τα σχετικά τιµολόγια που δεν έχουν 

εισπράξει και δεν γνωρίζουν πότε θα τα εισπράξουν. 

 

Ε) Σε περιπτώσεις που τελικά δεν εισπράξουν τα εν λόγω τιµολόγια, δεν δύνανται να κάνουν 

και απόσβεση επισφαλούς απαίτησης (ΟΤΑ κλπ.) διότι το ∆ηµόσιο δεν αναγνωρίζεται ως 

«επισφαλής Πελάτης».  

 

Κύριε Υπουργέ όπως είναι εύκολα αντιληπτό οι επιβαρύνσεις αυτές και οι εκταµιεύσεις αυτών 

είναι αβάσταχτες και ιδιαίτερα κάτω από τις παρούσες αλλά και επερχόµενες οικονοµικές 

συνθήκες. Είναι πραγµατικά τραγελαφικές διατάξεις που αγγίζουν τα όρια της παράνοιας και 

που ο κλάδος µας δεν τις αντέχει πλέον. 
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Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούµε θερµά για την άµεση αντιµετώπιση του 

προβλήµατος µε τρόπο αντίστοιχο, όπως αντιµετωπίσθηκε και για τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες µελετητές δηλαδή για τα εισοδήµατα των κατασκευαστών ∆ηµοσίων Έργων, 

χρόνος κτήσης του εισοδήµατός τους να θεωρείται ο χρόνος είσπραξής τους, και ότι τα 

σχετικά Τιµολόγια θα εκδίδονται µε κάθε  τους είσπραξη. 

 

 

Με τιµή, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 
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