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Aριθ. Πρωτ.22872/ΣΓ/σµ    Αθήνα, 02 Φεβρουαρίου 2011 

 

       Π Ρ Ο Σ  

             1. Υπουργό Οικονοµικών  

       κ. Γ. Παπακωνσταντίνου  

2. Υφυπουργό Οικονοµικών  

         κ. ∆. Κουσελά  

3. Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου 
Οικονοµικών  

κ. ∆. Γεωργακόπουλο  

ΚΟΙΝ.: Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογίας  

κ. ∆. Σταµατόπουλο  
 

ΘΕΜΑ: ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για το Προσχέδιο Νόµου «Καταπολέµηση της Φοροδιαφυγής, 
Αναδιάρθρωση των Φορολογικών Υπηρεσιών και άλλες ∆ιατάξεις Αρµοδιότητας Υπουργείου 
Οικονοµικών» 

ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ’ αριθµ. 22558Β/17-12-2010/επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ (Α.Π. 
Γενικού Γραµµατέα κ. ∆. Γεωργακόπουλου: 0019323/17.12.2010) 

(β) Η υπ’ αριθµ. 22558/17-11-2010/επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ (Α.Π. 
Υφυπουργού κ. ∆. Κουσελά: 1178/19.11.2010 και Α.Π. Γενικού Γραµµατέα κ. ∆. 
Γεωργακόπουλου: 0018315/19.11.2010)  

(γ) Η υπ’ αριθµ. 22577/19-11-2010/επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ (Α.Π. 
Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου: 14558/22.11.2010 και Α.Π. Υφυπουργού κ. ∆. 
Κουσελά: 1109/19.11.2010)  

 (δ) Η υπ’ αριθµ. 22374/27-09-2010/επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ  (Α.Π. 
Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου: 12672/28.09.2010) 

 (ε) Η υπ’ αριθµ. 21717Α/03-09-2010/επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ (Α.Π. 
Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου: 11756/03.09.2010) 

(στ) Η υπ’ αριθµ. 21836/13-05-2010/επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ  (Α.Π. 
Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου: 7359/13.05.2010) 

Κύριοι, 

µε αλλεπάλληλες επιστολές µας, προτάσεις µας και παραστάσεις µας, σας τονίσαµε την άθλια 
οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κατασκευαστικός κλάδος της Xώρας και  
εντοπίσαµε τα σοβαρότατα οικονοµικά και φορολογικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. Σε 
πρόσφατη µάλιστα συνάντηση που είχαµε µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου κ. ∆ηµ. 
Γεωργακόπουλο, αποκοµίσαµε την εντύπωση ότι τα παραπάνω θέµατα έγιναν κατανοητά και 
ότι µε τις επικείµενες αλλαγές στην φορολογική νοµοθεσία τα θέµατα αυτά θα 
αντιµετωπίζονταν. 

∆υστυχώς όµως ουδέν φαίνεται να πραγµατοποιείται, και µε τον ανωτέρω, υπό δηµόσια 
διαβούλευση, νέο φορολογικό νόµο.  
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Πέραν αυτού κάποια προβλήµατα γίνονται ακόµη πιο έντονα και µάλιστα οι διοικήσεις των 
εταιρειών – µελών του Συνδέσµου µας, αντιµετωπίζουν πλέον, πέραν των άλλων, και το 
φάσµα της στέρησης της ατοµικής τους ελευθερίας, σε ένα περιβάλλον φορολογικής 
ασυδοσίας που δηµιουργείται. 

 

Α - ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ  

Α-1. Άρθρο 3 Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άµεση και 
έµµεση φορολογία.  

∆εν αρκεί η διατύπωση: «Προβλέπεται η µη δέσµευση καταθέσεων και µη εφαρµογή 
ποινικών κυρώσεων εάν ο φορολογούµενος που οφείλει φόρους ταυτόχρονα έχει απαίτηση 
κατά του ∆ηµοσίου βέβαιη και εκκαθαρισµένη και εφόσον την απαίτηση αυτή δεν την έχει 
εκχωρήσει σε τρίτους». 

Θεωρούµε αδιανόητο να επιβάλλονται ποινές, και µάλιστα στέρησης ελευθερίας, σε 
επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν ΦΠΑ στο ∆ηµόσιο, τη στιγµή που το ίδιο το ∆ηµόσιο (ΟΤΑ, 
∆ΕΚΟ κλπ.) τους οφείλει τον ΦΠΑ!!! 

Πιστεύουµε ότι πρόκειται για µία ατυχέστατη στιγµή από την πλευρά των συντακτών του 
Προσχεδίου !!!  

Πως είναι δυνατόν να στοιχειοθετείται αδίκηµα υπεξαίρεσης, λόγω µη απόδοσης ΦΠΑ στο 
∆ηµόσιο, ΦΠΑ την στιγµή που ο ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας οφείλει κατά αρχάς να 
πληρώσει, για να τον εισπράξει ακολούθως, σαν Υπουργείο Οικονοµικών !!! 

Σε ένα κράτος δικαίου καµία ποινή είτε στερητική της ελευθερίας, είτε χρηµατική, είτε 
πρόστιµο, είτε προσαύξηση δεν είναι δυνατό να επιβληθεί, όταν ο φορολογούµενος οφείλει  
µεν στο Κράτος χρήµατα, οφειλή δε που έχει δηµιουργηθεί από χρέος που δεν έχει 
αποπληρωθεί από τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα!!! 

∆εν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται ως φοροφυγάς, να καταβάλει πρόστιµα και 
προσαυξήσεις, να διαποµπεύεται και να οδηγείται στην φυλακή ένας επιχειρηµατίας που δεν 
αποδίδει οποιονδήποτε φόρο στο Κράτος, όταν ο τάδε ∆ήµος ή η δείνα ∆ΕΚΟ του οφείλει 
πολύ περισσότερα χρήµατα. 

Αυτό το νοσηρό φαινόµενο πρέπει άµεσα να διορθωθεί. ∆εν υπάρχει καµία 
δικαιολογία.!!!  

 

Α- 2. Άρθρο 13 Γενική αρχή ενάντια στην καταστρατήγηση 

Είναι απορίας άξιο ποιος είναι ο σκοπός αυτής της διάταξης. Γιατί άραγε µέχρι τώρα τα 
ελεγκτικά όργανα, δεν εξέταζαν την ουσία των θεµάτων ;  

Οι φορολογικές διατάξεις, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς των, είναι γνωστό σε 
οποιονδήποτε έχει στοιχειώδεις γνώσεις της νοµικής επιστήµης, ότι ερµηνεύονται «στενά» 
και όχι µε ευρύτητα ερµηνείας από οιονδήποτε. Εκτός και στην πραγµατικότητα πρόκειται 
περί «αρχής καταστρατήγησης της δικαιοσύνης». Καταλύουµε κάθε έννοια της 
δικαιοσύνης. ∆ηλαδή το ελεγκτικό όργανο, µε άλλα λόγια δεν δεσµεύεται από την 
διατύπωση των νόµων. ∆ίνουµε δηλαδή σε οποιοδήποτε ελεγκτικό όργανο και νοµοθετική, 
και δικαστική εξουσία, να ελέγχει, να δικάζει και να καταδικάζει. Θεωρούµε το λιγότερο ότι η 
διατύπωση του εν λόγω άρθρου είναι «απαράδεκτη».   
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Β- ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.  

Παραθέτουµε κατωτέρω εν συντοµία και ως υπενθύµιση τις λοιπές προτάσεις µας όπως 
εµπεριστατωµένα σας έχουµε διατυπώσει στο πρόσφατο παρελθόν για να συµπεριληφθούν 
στο εν λόγω νοµοσχέδιο. 

 

Β – 1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (Ο.Τ.Α. – 
∆ΕΚΟ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. 

α) Υπεύθυνη δήλωση. 

Η σχετική υπεύθυνη δήλωση θα συντάσσεται και θα σφραγίζεται από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., 
όπως µέχρι σήµερα αλλά κατά την έκδοση των σχετικών Τιµολογίων, (όχι κατά την είσπραξή 
τους), και µε την εξής συµπλήρωση: 

«… Επίσης δηλώνουµε ότι επειδή η εν λόγω πιστοποίηση δεν εξοφλείται επί του 
παρόντος από πλευράς ∆ηµοσίου, ο αναλογούν ΦΠΑ θα καταχωρηθεί στα ‘Λοιπά 
προστιθέµενα ποσά’ της τρεχούσης περιοδικής δήλωσης. Κατά την είσπραξη της εν 
λόγω πιστοποίησης ο αναλογούν ΦΠΑ θα καταχωρηθεί στα ‘Λοιπά αφαιρούµενα 
ποσά’ της περιοδικής δήλωσης της περιόδου είσπραξής της». 

 

β) Περιοδική ∆ήλωση ΦΠΑ 

Οι περιοδικές δηλώσεις θα εξακολουθήσουν να συντάσσονται όπως και τώρα, δηλαδή θα 
συµπεριλαµβάνουν στις εκροές όλα τα σχετικά τιµολόγια πιστοποιήσεων που έχουν εκδοθεί 
εντός της περιόδου, ανεξάρτητα εάν έχουν εξοφληθεί από πλευράς ∆ηµοσίου ή όχι.  

Ο ΦΠΑ των σχετικών τιµολογίων που δεν έχουν εξοφληθεί θα καταχωρείται στον Κωδικό 
402 της περιοδικής δήλωσης, «ΦΠΑ εκτάκτων δηλώσεων, Λοιπά προστιθέµενα ποσά». Με 
αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες δεν θα καταβάλλουν τον ΦΠΑ των σχετικών ανείσπρακτων 
τιµολογίων κατά την περίοδο έκδοσης τους. 

Κατά την σύνταξη της περιοδικής δήλωσης της περιόδου είσπραξης των σχετικών τιµολογίων 
οι εταιρείες, θα καταχωρούν τον αναλογούντα ΦΠΑ στον Κωδικό 412 της περιοδικής 
δήλωσης, «Χρεωστικό µέχρι 3€ προηγούµενης φορολογικής περιόδου και Λοιπά 
Προστιθέµενα Ποσά». Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες θα καταβάλλουν τον ΦΠΑ των 
σχετικών ανείσπρακτων τιµολογίων κατά την περίοδο είσπραξης τους. 

 

γ) Εκκαθαριστική ∆ήλωση ΦΠΑ 

Οι ετήσιες εκκαθαριστικές δηλώσεις θα εξακολουθήσουν να συντάσσονται όπως και τώρα. 
∆ηλαδή θα συµπεριλαµβάνουν στις εκροές όλα τα σχετικά τιµολόγια πιστοποιήσεων που 
έχουν εκδοθεί εντός του έτους, ανεξάρτητα εάν έχουν εξοφληθεί από πλευράς ∆ηµοσίου ή 
όχι.  

Στους κωδικούς 703 «Πιστωτικό Υπόλοιπο προηγ. διαχειρ. περιόδου και λοιπά 
προστιθέµενα» και 708 «Λοιπά αφαιρούµενα Ποσά» θα καταχωρούνται τα ποσά των 
παραπάνω κωδικών 402 και 412 των περιοδικών δηλώσεων αντίστοιχα. 
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Β – 2. ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (Ο.Τ.Α. – ∆ΕΚΟ) 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

Απαραίτητες Νοµοθετικές Τροποποιήσεις. 

- Τροποποίηση της παραγράφου 15, του Άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ως εξής: 

«15. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της παραγράφου 3 του 
άρθρου 2, το τιµολόγιο µπορεί να εκδοθεί κατά την ηµεροµηνία είσπραξής του. Ειδικά 
για τις οριστικές πωλήσεις συγγραµµάτων των οποίων η τιµή ορίζεται µε απόφαση της 
αρµόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων το τιµολόγιο 
εκδίδεται εντός µηνός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
της σχετικής απόφασης και πάντως µέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην 
οποία δηµοσιεύεται αυτή. Κατ΄ εξαίρεση, όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου, 
τα οποία εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται µέχρι 
την εικοστή ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα της 
διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδονται µέχρι την ηµέρα αυτή, σε αυτόν που 
αφορούν.» 

 

- Τροποποίηση του εδαφίου (α), της παραγράφου 4, του Άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/94) 
ως εξής: 

«Για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εργολαβική κατασκευή τεχνικών έργων ή την 
εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου, δήµων και 
κοινοτήτων, δηµόσιων επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, οργανισµών ή επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας, καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, γενικώς, ως ακαθάριστα 
έσοδα λαµβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγµατα που πιστοποιούνται µε τους οικείους 
λογαριασµούς και εισπράττονται κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα οποία µειώνονται µε τα 
ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν σε αυτά και τα οποία θεωρούνται 
έσοδα της χρήσης µέσα στην οποία αποδίδονται.» 

 

Β – 3. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΤΟΜΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΤΑ, ∆ΕΚΟ) 

Πρέπει άµεσα να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν βεβαιωµένες 
απαιτήσεις κατά του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΤΑ, ∆ΕΚΟ), να συµψηφίζουν 
υποχρεώσεις τους προς το ∆ηµόσιο.  

 

Β – 4. ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ στο ποσοστό 1% 

Με το άρθρο 3, παρ.5  του ν.3763/2009 και λόγω της κακής οικονοµικής κατάστασης των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων τότε, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου της περίπτωσης β΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος µειώθηκε µέχρι 
31.12.2010 στο ένα τοις εκατό (1%).  

Πολύ περισσότερο υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες, ο συντελεστής πρέπει να 
παραµείνει σε αυτό το ύψος και όχι να επανέλθει στο 3%, που ίσχυε τότε. 
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Β – 5. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ 

Οµοίως λόγω της κακής οικονοµικής κατάστασης των εργοληπτικών επιχειρήσεων τότε, µε 
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν.3763 µειώθηκε στο ήµισυ και µέχρι 
31/12/2010, ο συντελεστής χαρτοσήµου για τις εγγραφές περί καταθέσεως ή αναλήψεως 
χρηµάτων από τα µέλη τους στα βιβλία των κοινοπραξιών των οποίων η σύσταση 
προβλέπεται ειδικά µε διατάξεις νόµων για την ανάληψη και εκτέλεση δηµοσίων έργων.  

Υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες, όχι µόνο ο συντελεστής χαρτοσήµου, πρέπει να 
παραµείνει στο ήµισυ, αλλά να καταργηθεί τελείως αυτή η χαρτοσήµανση. 

Είναι αδιανόητο να καταβάλλονται χαρτόσηµα από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για τις 
κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχουν, οι οποίες δεν είναι νοµικά πρόσωπα, αλλά µόνο 
φορολογικά πρόσωπα, έχουν περιορισµένη διάρκεια, µόνο για την εκτέλεση συγκεκριµένου 
έργου και η σύσταση των οποίων επιβάλλεται είτε από το ίδιο το ∆ηµόσιο, είτε από τεχνικούς 
λόγους. 

Κύριοι,  

Θεωρούµε ότι οι παραπάνω προτάσεις είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής 
δηµοσιονοµικής κατάστασης, δίκαιες και καθόλα σύµφωνες µε την κοινή αίσθηση περί 
φορολογικού δικαίου. Ταυτόχρονα, η υιοθέτησή τους θα λειτουργήσει και ενθαρρυντικά 
αναφορικά µε τις προοπτικές άσκησης της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, 
γεγονός που θα ανακόψει την ταχεία αύξηση της ανεργίας στον κλάδο. Ως εκ τούτου 
παρακαλούµε για την ενσωµάτωση των ως άνω τροποποιήσεων/συµπληρώσεων στο υπό 
διαβούλευση εν θέµατι νοµοσχέδιο.  

Επί τη ευκαιρία οφείλουµε να σας επισηµάνουµε µία κατάφωρα άδικη και 
παράνοµη συµπεριφορά του Ελληνικού ∆ηµοσίου απέναντι στον εργοληπτικό 
κόσµο, η οποία τείνει να καταστεί κανόνας κατά την πρόσφατη περίοδο.  

Αναφερόµαστε στην παρελκυστική τακτική που ακολουθεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 
προσπαθώντας να αποφύγει την πληρωµή των υποχρεώσεών του που έχουν 
επιδικασθεί σε βάρος του µε τελεσίδικες και εκτελεστές αποφάσεις ελληνικών 
δικαστηρίων, υποβάλλοντας σωρεία ανακοπών και αιτήσεων αναστολής για όλως 
προσχηµατικούς λόγους. Σηµειώνουµε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει 
απαιτηθεί χρονικό διάστηµα άνω των πέντε ετών κατ’ ελάχιστο για την τελεσιδικία 
των δικαστικών αποφάσεων, µε τη δε παρελκυστική «δικοµανία» του Ελληνικού 
∆ηµοσίου προκαλούνται πρόσθετες, σηµαντικότατες καθυστερήσεις, γεγονός που 
συµβάλλει αποφασιστικά στην περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών άσκησης 
εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας στην Χώρα.  

Τονίζεται ότι η εν λόγω πρακτική συντελεί τα µέγιστα και στην ακόµη µεγαλύτερη 
αποδυνάµωση της αξιοπιστίας του δηµοσίου απέναντι στον επιχειρηµατικό κόσµο 
αλλά δρα και αντιπαραδειγµατικά στην προσπάθεια του Υπουργείου Οικονοµικών 
να εδραιώσει φορολογική συνείδηση και υπεύθυνη κοινωνική συµπεριφορά στην 
Ελλάδα.  

         Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π. ΒΛΑΧΟΣ                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ  
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