ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

Αριθ. Πρωτ. 25191/ΣΓ/σµ

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012
Προς τον
Υπουργό Οικονοµικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα
ΚΟΙΝ.:

1.
κ.
2.
κ.

Αναπληρωτή Υπουργό
Χρήστο Σταϊκούρα
Υφυπουργό
Γεώργιο Μαυραγάνη.

Κ. Σερβίας 10,
105 62 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Συµψηφισµοί Οφειλών – Απαιτήσεων
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Με αλλεπάλληλες επιστολές µας, προτάσεις µας και παραστάσεις µας, στις αρµόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, έχουµε τονίσει την άθλια οικονοµική κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει ο κατασκευαστικός κλάδος της Χώρας, η οποία δυσχεραίνει από τα
σοβαρότατα οικονοµικά και φορολογικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι τεχνικές
εταιρείες µέλη µας, µε επακόλουθο την χαµηλή ανταγωνιστικότητα της εργοληπτικής
επιχειρηµατικότητας στην Χώρα.
Κατόπιν των πρόσφατων δηµοσιευµάτων σχετικά µε την εκ νέου εξέταση του
θέµατος συµψηφισµού χρεών – απαιτήσεων, των επιχειρήσεων, προς και από το ∆ηµόσιο,
αντίστοιχα, απευθύνουµε σε Σας προσωπικά τις σχετικές προτάσεις µας, σηµειώνοντας ότι οι
τεράστιες οφειλές του ∆ηµοσίου προς τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει τους
διοικούντες τις εταιρείες – µέλη του Συνδέσµου µας, να αντιµετωπίζουν πλέον και το φάσµα
της στέρησης της ατοµικής τους ελευθερίας, χωρίς να ευθύνονται στο παραµικρό.
1) Απαλλαγή ποινικών ευθυνών όταν υπάρχουν απαιτήσεις από τον ευρύτερο
∆ηµόσιο Τοµέα (πέραν των ΟΤΑ).
Κύριε Υπουργέ,
όπως είναι γνωστό,
στον Ν.2523/97, όπως ισχύει σήµερα και ειδικότερα στο
τελευταίο εδάφιο, της παραγράφου 2, του άρθρου 21, προβλέπεται :
……………………………………….
«Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει σε καµία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, επίσης, αν αυτός κατά
του οποίου πρόκειται να ασκηθεί, αποδεικνύει ότι έχει έναντι του ∆ηµοσίου ή των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισµένη, ποσού
ίσου ή µεγαλύτερου του ποσού των φόρων, τελών και εισφορών, για τα οποία επρόκειτο να
ασκηθεί η ποινική δίωξη.»
Πως είναι δυνατόν και κάτω από ποιες συνθήκες ευνοµίας, δικαιοσύνης και ισονοµίας
να απαλλάσσεται κάποιος και δικαίως, από ποινικές ευθύνες, όταν του χρωστάει το ∆ηµόσιο
ή ένας ∆ήµος και να µην απαλλάσσεται όταν του χρωστάει ένας οργανισµός, ένα πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου, ένας οργανισµός ή µία εταιρεία του ∆ηµοσίου;
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Κατά την άποψή µας πρόκειται για µία ατυχέστατη νοµοθετική πρόβλεψη, η οποία
οδηγεί σε φορολογικό παραλογισµό, αφού επιχειρηµατίες που τους χρωστάει χρήµατα το
∆ηµόσιο οδηγούνται στην φυλακή, επειδή χρωστούν χρήµατα στο ∆ηµόσιο!
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Ζητούµε την άµεση ρύθµιση, είτε νοµοθετικά είτε µε εγκύκλιο του Υπουργείου, µε
την οποία να ορίζεται ότι η έννοια του ∆ηµοσίου στην παραπάνω διάταξη περιλαµβάνει:
«Νοµαρχίες, Περιφέρειες, ∆ήµους, ∆ηµόσιες επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, οργανισµούς ή
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς και νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συµφερόντων δηµοσίου, και γενικώς το υπό την ευρεία έννοια
∆ηµόσιο».
2) Συµψηφισµός µόνο ληξιπρόθεσµων οφειλών ή καθυστερούµενων δόσεων, όταν
υπάρχουν απαιτήσεις κατά του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα.
Κύριε Υπουργέ,
γνωρίζετε καλύτερα από όλους τις συνέπειες τις οικονοµικής κρίσης, σε όλους τους
κλάδους της οικονοµίας της Χώρας και πολύ περισσότερο στον κατασκευαστικό µας κλάδο.
Γνωρίζετε καλύτερα από όλους τις τεράστιες οφειλές του ∆ηµοσίου προς τις κατασκευαστικές
επιχειρήσεις καθώς και τις τραγικές συνθήκες ρευστότητας και δυνατοτήτων δανειακής
χρηµατοδότησης των που επικρατούν.
Με την υφιστάµενη νοµοθεσία (Άρθρο 83 ΚΕ∆Ε), επιτρέπεται ο συµψηφισµός
απαιτήσεων του οφειλέτη µε οφειλές του στο ∆ηµόσιο, µόνο εάν αυτές οι απαιτήσεις του
στρέφονται κατά του υπό στενή έννοια ∆ηµοσίου, µην περιλαµβάνοντας καν τους ΟΤΑ.
Ωστόσο, και παρά την πρόβλεψη της νοµοθεσίας, οι ∆ΟΥ δεν δέχονται να
συµψηφίσουν ακόµα και τις οφειλές του στενού δηµόσιου τοµέα µε την αιτιολογία ότι δεν
υπάρχει η σχετική εφαρµογή στο TAXIS!
Επιπλέον, θεωρούµε ότι όσα αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2,
της ΠΟΛ.1022/24.1.2012 και συγκεκριµένα:«Επίσης δεν συµψηφίζονται οφειλές προς το
∆ηµόσιο µε απαιτήσεις του οφειλέτη κατά Ο.Τ.Α. (∆ήµοι, Περιφέρειες), ΝΠ∆∆, ΟΠΑ∆,
∆ηµοσίων Επιχειρήσεων, Νοσοκοµείων που έχουν µορφή Ν.Π.∆.∆. κ.λπ. καθόσον δεν
υφίσταται αµοιβαιότητα.», δεν µπορούν να σταθούν λογικά αφού η καθηµερινή
επιχειρηµατική πρακτική δεν αιτιολογεί τέτοιες διακρίσεις.
Από την άλλη, σύµφωνα µε τις εν ισχύει υπουργικές αποφάσεις, όταν ζητηθεί
χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων, οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ., προβαίνουν σε παρακράτηση όλων των οφειλών ληξιπροθέσµων και µη ή χορηγούν αντίστοιχη
βεβαίωση οφειλής, χωρίς βέβαια να περιορίζονται αντίστοιχα µε την παραπάνω παράγραφο,
εάν η απαίτηση αφορά το υπό στενή έννοια ∆ηµόσιο ή το υπό την ευρεία έννοια.
Το ίδιο γίνεται και στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί είτε σε περαίωση
είτε σε «ρύθµιση ληξιπροθέσµων οφειλών της». Η παρακράτηση γίνεται στο σύνολο των
οφειλών είτε υπάρχουν καθυστερούµενες δόσεις είτε όχι. Εάν δεν συµψηφίζονται όλες οι
απαιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου και συγχρόνως στην πρώτη είσπραξη συµψηφίζονται όλες οι
υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, ληξιπρόθεσµες και µη, πως θα λειτουργήσουν οι
επιχειρήσεις;
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Α) Άµεση εντολή στις ∆ΟΥ από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου για
την απαρέγκλιτη τήρηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας περί συµψηφισµού.
Β) Συµψηφισµό απαιτήσεων κατά του υπό την ευρεία έννοια ∆ηµοσίου.
Την επέκταση των διατάξεων του άρθρου 11 του N .3943/31.03.2011, ώστε να
δίδεται δυνατότητα συµψηφισµού για απαιτήσεις από:
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«Νοµαρχίες, Περιφέρειες, ∆ήµους, ∆ηµόσιες επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,
οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς και
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συµφερόντων δηµοσίου, και γενικώς το υπό την ευρεία
έννοια ∆ηµόσιο».
Άµεση
Γ) Συµψηφισµό µόνον µε ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 83, του ΚΕ∆Ε, προβλέπεται:
……………
«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 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.»
Εποµένως το θέµα µπορεί να λυθεί άµεσα µε Υπουργική Απόφαση, η οποία θα
διορθώνει και τα θέµατα της χορήγησης φορολογικής ενηµερότητας, ώστε να
παρακρατούνται µόνο ληξιπρόθεσµες οφειλές και καθυστερούµενες δόσεις.
3) Συµψηφισµός οφειλών επιχειρήσεων, µε απαιτήσεις κατά του ευρύτερου
∆ηµοσίου Τοµέα Κοινοπραξιών στις οποίες µετέχουν, κατά το ποσοστό συµµετοχής
τους.
Κύριε Υπουργέ,
είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των ∆ηµοσίων Έργων, γίνεται πλέον µε το θεσµό της
Κοινοπραξίας. Η κοινοπραξία πρέπει να σηµειωθεί ότι συστήνεται µόνον για συγκεκριµένο
σκοπό και ειδικότερα η κοινοπραξία τεχνικού έργου, µόνον για την εκτέλεση του
συγκεκριµένου έργου. ∆εν αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου και δεν δύναται να
έχει ακίνητη περιουσία. Είναι µία µορφή συνεργασίας για συγκεκριµένο σκοπό και λύεται µε
την επίτευξη του σκοπού της (την εκτέλεση του έργου).
Παρατηρείται εντόνως λοιπόν το παράδοξο εταιρείες να έχουν χρέη προς το ∆ηµόσιο
και παράλληλα απαιτήσεις προς το ∆ηµόσιο, µέσω κοινοπραξιών στις οποίες µετέχουν χωρίς
να επιτρέπεται συµψηφισµός αυτών, µε το αιτιολογικό ότι αποτελούν διαφορετικά
φορολογικά πρόσωπα µε συνέπεια αφενός την ποινική δίωξη των επιχειρηµατιών και
αφετέρου την οικονοµική εξόντωση των επιχειρήσεων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Να δοθεί άµεσα η δυνατότητα συµψηφισµού οφειλών προς το ∆ηµόσιο, σε τεχνικές
επιχειρήσεις οι οποίες είναι µέλη Κοινοπραξιών που κατασκευάζουν έργα του ∆ηµοσίου, µε
απαιτήσεις των κοινοπραξιών κατά του υπό την ευρεία έννοια ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τα
ποσοστά συµµετοχής τους.
Επίσης, την µη άσκηση ποινικής δίωξης κατά των µελών των παραπάνω
κοινοπραξιών, όταν το ποσοστό συµµετοχής τους επί της βέβαιης και εκκαθαρισµένης
απαίτησης της κοινοπραξίας, είναι, ποσού ίσου ή µεγαλύτερου του ποσού των φόρων, τελών
και εισφορών, για τα οποία επρόκειτο να ασκηθεί η ποινική δίωξη.
Κύριε Υπουργέ,
βασιζόµενοι στην ευρεία αντίληψή Σας επί των οικονοµικών θεµάτων, για την οποία
διακρίνεστε, ελπίζουµε στην ανταπόκριση του Υπουργείου, έστω και την ύστατη στιγµή, για
την επίλυση των παραπάνω προβληµάτων, η συνέχιση των οποίων θα οδηγήσει σε πλήρη
καταστροφή τον κατασκευαστικό κλάδο της Χώρας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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