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ΘΕΜΑ: Συµψηφισµοί Οφειλών – Απαιτήσεων και Τρόπος Καταβολής ΦΠΑ
Τιµολογίων ∆ηµοσίων Έργων
ΣΧΕΤ.:(α) Η υπ’αριθµ. 24495/20-2-2012/επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα «Τρόπος Καταβολής
ΦΠΑ Τιµολογίων ∆ηµοσίων Έργων»
(β) Η υπ’αριθµ. 25191/13-8-2012/επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα «Συµψηφισµοί
Οφειλών – Απαιτήσεων»
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Με αλλεπάλληλες επιστολές µας – ενδεικτικά αναφέρουµε τα (α) και (β) σχετικά 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 σύσταση οµάδας εργασίας
στο Υπουργείο, υπό την προεδρία της κ. Σ. Ρίτσου, µε αντικείµενο τον συµψηφισµό
αµοιβαίων ανταπαιτήσεων από ΦΠΑ µεταξύ ∆ηµοσίου και Ιδιωτών καθώς και τον
προσδιορισµό ενός µόνιµου µηχανισµού συµψηφισµού των οφειλών του ∆ηµοσίου µε
υποχρεώσεις των φορολογούµενων, απευθύνουµε εκ νέου τις σχετικές προτάσεις µας,
σηµειώνοντας ότι οι τεράστιες οφειλές του ∆ηµοσίου προς τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις
έχουν οδηγήσει σε οικονοµική καταστροφή πλείστες όσες επιχειρήσεις του κλάδου όσο και
αρκετούς από τους διοικούντες των 900 και πλέον εταιρειών – µελών του Συνδέσµου µας,
να αντιµετωπίζουν 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
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ένας ∆ήµος και να µην απαλλάσσεται όταν του χρωστάει ένας οργανισµός, ένα πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου, ένας οργανισµός ή µία εταιρεία του ∆ηµοσίου;
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) Αποδοχή της υφιστάµενης νοµοθεσίας από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς
του ∆ηµοσίου.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του N .3943/31.03.2011 και τις περιπτώσεις (β)
και (γ), της παραγράφου (2), της ΠΟΛ.1022/24.1.2012 του Υπουργείου Οικονοµικών, µε
την οποία δίδονται οδηγίες για την εφαρµογή του Νόµου ισχύουν τα εξής:
«β) Η χρηµατική απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου πρέπει να είναι βεβαία και εκκαθαρισµένη.
Βεβαία είναι η χρηµατική απαίτηση που υφίσταται κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης
συµψηφισµού και δεν εξαρτάται από κάποιο όρο ή προθεσµία.
Εκκαθαρισµένη είναι η απαίτηση που προσδιορίζεται κατά είδος και πληρωτέο ποσό.
γ) Η χρηµατική απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου πρέπει να αποδεικνύεται µε τελεσίδικη
δικαστική απόφαση ή άλλο δηµόσιο έγγραφο και πρέπει, κατά το χρόνο της δήλωσης, να
µην έχει κατασχεθεί από τρίτον, να µην έχει εκχωρηθεί σε τρίτον, να µην έχει πληρωθεί ήδη
στο δικαιούχο, να µην απαγορεύεται ο συµψηφισµός της και να µην έχει παραγραφεί.»
Ως γνωστόν, στην κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων, οι Ανάδοχοι των έργων συντάσσουν
επιµέτρηση εργασιών, τον λεγόµενο «λογαριασµό» ή «πιστοποίηση», την δε πιστοποίηση
αυτή, αφού επιφέρουν τυχόν διορθώσεις, υπογράφουν ο ορισθείς Υπεύθυνος από την
Υπηρεσία, επιβλέπων Μηχανικός, και η επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Εφόσον υπάρχουν σχετικά χρήµατα, στο σχετικό κονδύλι του αντίστοιχου προϋπολογισµού
του ∆ηµοσίου, εκδίδεται το λεγόµενο «ένταλµα πληρωµής» ή «εντολή πληρωµής» και ο
Ανάδοχος του έργου εργολήπτης εξοφλείται. Εάν δεν υπάρχουν τα σχετικά χρήµατα, δεν
εκδίδεται «εντολή πληρωµής» και ο Ανάδοχος δεν εξοφλείται την «Βεβαία και
εκκαθαρισµένη απαίτησή του».
Σύµφωνα µε έγκριτους Νοµικούς η υπογεγραµµένη από πλευράς ∆ηµοσίου «πιστοποίηση»,
αποτελεί «∆ηµόσιο Έγγραφο», καθώς επίσης και «Βεβαία και εκκαθαρισµένη», απαίτηση του
Αναδόχου κατά του ∆ηµοσίου, καθόλα σύµφωνη µε όσα αναφέρθηκαν και ανωτέρω στην
σχετική Πολ. 1022/2012.
Παρόλα αυτά, όπως έχουµε καταγγελίες από µέλη µας, κάποιες ∆.Ο.Υ. δεν προβαίνουν στον
νόµιµο συµψηφισµό, παρακάµπτοντας την ως άνω ΠΟΛ, επικαλούµενες είτε θέση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ως «Βεβαία και εκκαθαρισµένη απαίτηση», είναι αυτή που
προκύπτει µόνον από «Ένταλµα Πληρωµής» είτε ότι το σύστηµα του TAXIS δεν τους το
επιτρέπει καθώς δεν µπορεί αυτό να δεχθεί απαιτήσεις εξ εγγράφων παρά µόνο µετρητά ή
πιστωτικούς τίτλους (επιταγές κ.λπ.)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Θα πρέπει να δοθεί άµεση λύση µε την παροχή των κατάλληλων οδηγιών τεχνικών
ρυθµίσεων (TAXIS) και εντολών, και µε ενδεχόµενη νοµοθετική ρύθµιση ώστε η
υπογεγραµµένη από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου «πιστοποίηση» εργασιών, να
γίνεται από όλους αποδεκτή ως «Βεβαία και Εκκαθαρισµένη Απαίτηση» του Αναδόχου από το
∆ηµόσιο.
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3) Επέκταση του δικαιώµατος συµψηφισµού απαιτήσεων κατά του υπό την ευρεία
έννοια ∆ηµοσίου Τοµέα.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 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.
Υπενθυµίζουµε ότι οι Ανάδοχοι των ∆ηµοσίων Έργων, είναι υποχρεωµένοι να εκδίδουν τα
σχετικά Τιµολόγια, για τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις οπωσδήποτε εντός της διαχειριστικής
χρήσεως, που έχουν γίνει αποδεκτές από πλευράς ∆ηµοσίου. Άσχετα εάν οι από πλευράς
∆ηµοσίου Κύριοι των Έργων, είναι Υπουργεία ή Νοσοκοµεία ή εταιρείες ∆ηµοσίου ή Ν.Π.Ι.∆.
συµφερόντων ∆ηµοσίου. Και άσχετα πότε αυτές οι πιστοποιήσεις – τιµολόγια θα
εξοφληθούν.
Η έκδοση αυτών των τιµολογίων δηµιουργεί αυτόµατα για τον Ανάδοχο του Έργου τις
ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να καταβάλουν στο ∆ηµόσιο ΦΠΑ 23%, για τα σχετικά τιµολόγια.
β) Να καταβάλλουν Φόρο Εργολάβων 3% (περ.β, παρ.1, άρθ.55, ΚΦΕ)
γ) Να φορολογηθούν για το κέρδος που προκύπτει από τα σχετικά τιµολόγια. Κέρδος
ουσιαστικά ανύπαρκτο αφού δεν έχει εισπραχθεί.
δ) Να καταβάλουν και προκαταβολή 80% του φόρου που προκύπτει στα παραπάνω
ανύπαρκτα κέρδη.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Είναι, θεωρούµε, ειδικότερα κάτω από τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν από πλευράς
ρευστότητας στον κλάδο µας αλλά και στην οικονοµία γενικότερα, άµεσης προτεραιότητας η
επέκταση στο δικαίωµα συµψηφισµού απαιτήσεων από τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, είτε
νοµοθετικά είτε µε εγκύκλιο του Υπουργείου, µε την οποία να ορίζεται ότι η έννοια του
∆ηµοσίου στις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕ∆Ε 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».
4) Μετακύλιση του δικαιώµατος συµψηφισµού απαιτήσεων Κοινοπραξιών κατά του
υπό την ευρεία έννοια ∆ηµοσίου Τοµέα, στα µέλη τους.
Είναι γνωστό πλέον ότι πολύ µεγάλο ποσοστό των ∆ηµοσίων Έργων γίνονται µέσω
Κοινοπραξιών. Παρατηρείται λοιπόν το φαινόµενο εταιρείες µέλη κοινοπραξιών να έχουν
οφειλές προς το ∆ηµόσιο, ενώ παράλληλα έχουν καθόλα νόµιµες, βέβαιες και
εκκαθαρισµένες απαιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου, οι Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχουν.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Θα πρέπει να δοθεί άµεσα η δυνατότητα συµψηφισµού στις παραπάνω περιπτώσεις, κατόπιν
εκχώρησης της απαίτησης από πλευράς των Κοινοπραξιών στα Μέλη τους, σύµφωνα µε τα
ποσοστά συµµετοχής τους, άνευ οιασδήποτε επιβάρυνσης.
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

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ
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