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Υπόµνηµα
Συµψηφισµός Ληξιπρόθεσµων Οφειλών και έκφραση ∆ιαµαρτυρίας µας.

Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί,
κατά αρχάς εκφράζουµε εκ νέου τα συγχαρητήρια µας για την τοποθέτησή σας στην ηγεσία
του Υπουργείου Οικονοµικών, ενώ παράλληλα ελπίζουµε ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου θα
δώσει άµεσα λύσεις σε σοβαρότατα φορολογικά και οικονοµικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο κλάδος µας.
Κύριοι Υπουργοί, µετά λύπης µας διαπιστώνουµε, ότι ο κλάδος µας οδηγείται σε πλήρη
ΑΦΑΝΙΣΜΟ. Πιθανόν να µην έχετε ενηµερωθεί ακόµη, ότι πολλές φορές έχουµε απευθυνθεί
στο Υπουργείο σας, είτε προσωπικά, δια µέσου συναντήσεων µε Υπηρεσιακούς Παράγοντες,
είτε γραπτά, έχοντας επισηµάνει τις πρωτοφανείς καταστροφικές συνθήκες, που βιώνει ο
κατασκευαστικός κλάδος της Χώρας γενικότερα αλλά και ο κλάδος κατασκευής ∆ηµοσίων
Έργων ειδικότερα. Επιχειρηµατίες και εργαζόµενοι οδηγούνται στην πλήρη απόγνωση, ενώ
τεχνικές εταιρείες κλείνουν η µία κατόπιν της άλλης. Ήδη η ανεργία στον κατασκευαστικό
τοµέα έχει φθάσει σε πρωτοφανή όρια ξεπερνώντας το 50%.
∆υστυχώς διαπιστώνουµε ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται, ούτε ασχολείται, ούτε έχει κατανοήσει
τις συνέπειες από τη µη επίλυση προβληµάτων του Κλάδου µας.
Όχι µόνον δεν έχουν ληφθεί µέτρα πρόνοιας και προστασίας του κλάδου µας, που πάντοτε
ήταν ο ισχυρότερος µοχλός ανάπτυξης της Εθνικής µας Οικονοµίας, όσο και αν κάποιοι
προσπαθούν να το κρύβουν, αλλά και από όσα µέτρα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας
έχουν ληφθεί, συνεχώς, και µάλλον σκόπιµα, εξαιρείται ο κλάδος κατασκευής των ∆ηµοσίων
Έργων, σαν πραγµατικά να επιδιώκεται η εξολόθρευσή του.
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Ενδεικτικά αναφέρουµε:
1. Πρωτοφανείς οφειλές και καθυστερήσεις στην χρηµατοδότηση των υπό κατασκευή
έργων, όλου του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα.
2. Μη αποδοχή έκδοσης τιµολογίων έργων προς τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα κατά την
είσπραξη.
3. Υποχρέωση προκαταβολής ΦΠΑ, φόρου εργολάβων, εισοδήµατος κλπ., των
τιµολογίων που εκδίδονται προς τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, άσχετα µε την
ηµεροµηνία είσπραξης τους.
4. Συµψηφισµός απαιτήσεων από το υπό την
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ προς το ∆ηµόσιο.
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5. Χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας για είσπραξη από τον Ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα
µε παρακράτηση όλης ή µέρους της είσπραξης για συµψηφισµό µε ΜΗ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ προς το ∆ηµόσιο.
6. Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ για είσπραξη από τον Ευρύτερο
∆ηµόσιο Τοµέα µε παρακράτηση όλης ή µέρους της είσπραξης για συµψηφισµό µε
ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ προς το ΙΚΑ.
7. Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην επιστροφή φόρων (ΦΠΑ, Εισόδηµα κλπ.).
8. Ποινικοποίηση επιχειρηµατιών για οφειλές προς το ∆ηµόσιο, χωρίς να εξετάζεται αν
έχουν και παράλληλες απαιτήσεις από τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα.
9. Μη δυνατότητα συµψηφισµού απαιτήσεων από Ο.Τ.Α. και από Ευρύτερο ∆ηµόσιο
Τοµέα µε οφειλές προς το ∆ηµόσιο.
10. Κλπ., κλπ.
Με αυτή την πολιτική δεν νοµίζουµε ότι χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις για να καταλάβει
κάποιος που οδηγούµαστε.
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Α)
Υπάρχει σηµαντικό θέµα χορήγησης φορολογικής ενηµερότητας µετά την έκδοση και
της ΠΟΛ 1124/27-5-2011 Υπουργικής Απόφασης.
Παρακαλούµε να δοθούν ΆΜΕΣΑ οδηγίες εφαρµογής της απόφασης αυτής προς τις ∆ΟΥ, έτσι
ώστε όταν ζητείται η χορήγηση ενηµερότητας ή βεβαίωση οφειλής µε παρακράτηση για
είσπραξη χρηµάτων από το ∆ηµόσιο ή τον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα, να παρακρατούν ΜΟΝΟ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ οφειλές ή να απαιτούν την πληρωµή τους και ΌΧΙ και τις ΜΗ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, είτε αυτές προέρχονται από συνήθη βεβαίωση φόρων, είτε κατόπιν
ρύθµισης, περαίωσης κλπ.
Β) Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 83 του Κ.Ε.∆.Ε. προβλέπεται έκδοση
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η
ειδικότερη διαδικασία, µε την τήρηση των οποίων εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο
συµψηφισµό χρηµατικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του ∆ηµοσίου µε βεβαιωµένα αλλά
µη ληξιπρόθεσµα χρέη του προς το ∆ηµόσιο.
Παρακαλούµε ΑΜΕΣΑ να προβείτε στην έκδοση της εν λόγω Υπουργικής απόφασης µε την
οποία αφενός να δίδεται δυνατότητα συµψηφισµού απαιτήσεων από τον ευρύτερο ∆ηµόσιο
Τοµέα και αφετέρου ο συµψηφισµός να αφορά µόνον ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ οφειλές και όχι µη
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ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, είτε αυτές προέρχονται από συνήθη βεβαίωση φόρων, είτε κατόπιν
ρύθµισης, περαίωσης κλπ.
Ελπίζοντας σε περισσότερη κατανόηση, παρακαλούµε να δώσετε άµεση προτεραιότητα, στα
παραπάνω δύο θέµατα και είµαστε στη διάθεση του Υπουργείου για οποιεσδήποτε
διευκρινίσεις σχετικά και µε τα υπόλοιπα σοβαρότατα θέµατα.

Με τιµή,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ
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