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ΘΕΜΑ:

Κατάργηση ΦΠΑ σε πληρωµές ∆ηµοσίων Έργων - Μεταβολή ουσιωδών
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Κύριε Υπουργέ,
Με την παράγραφο 10, του άρθρου 1, του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/8.8.2014), στο άρθρο
39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προστέθηκε νέα παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.
2β, προς αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (Α΄
63) και 60/2007 (Α΄ 64), υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι κύριοι των έργων
και υποκείµενοι στο φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης, ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο
υποκείµενος που εκτελεί τις εργασίες του προηγούµενου εδαφίου έχει δικαίωµα έκπτωσης
του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόµενα
φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά « Αρθρο 39α, υπόχρεος για την
καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης.».
Κατόπιν αυτού και σύµφωνα µε :
- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.2 & 3, του άρθρου 22 και του άρθρου 6, παρ.2β, του
ΚΦΠΑ,
- το Π.∆.59/77 (ΦΕΚ Α’63/16-3-2007),
- το Π.∆.60/77 (ΦΕΚ Α’64/16-3-2007),
από 8/8/2014 (ηµ/νία δηµοσίευσης του νόµου και µετά), οι Ανάδοχες Επιχειρήσεις
που εκτελούν εργασίες µε αναθέτουσες αρχές του ∆ηµοσίου, όπως αυτά
περιγράφονται στα ανωτέρω θεσµικά κείµενα, δεν θα χρεώνουν Φ.Π.Α. στα σχετικά
τιµολόγια που εκδίδουν και υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφουν σε αυτά, «Άρθρο
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39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης», και δεν θα τον
εισπράττουν.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που αντιστοιχεί στις εν
λόγω πράξεις.
Όπως είναι προφανές εάν η εν λόγω διάταξη αφορά µεγάλο πλήθος αναθετουσών αρχών
του ∆ηµοσίου, σοβαρότατα προβλήµατα ρευστότητας δηµιουργούνται στις επιχειρήσεις που
ασχολούνται µε την κατασκευή των ανωτέρω ∆ηµοσίων Έργων, αφού δεν τους δίνεται
πλέον η δυνατότητα άµεσου συµψηφισµού του ΦΠΑ των εισροών τους (Εξόδων), που έχουν
καταβάλει, από τον ΦΠΑ των εκροών τους (Εσόδων), όπως γινόταν µέχρι τώρα.
Εποµένως είναι σίγουρο ότι θα δηµιουργούνται πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ, προς επιστροφή,
µε τις γνωστές καθυστερήσεις του ∆ηµοσίου στην πραγµατοποίηση αυτών των επιστροφών.

Κύριε Υπουργέ,
Εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί ουσιωδέστατη µεταβολή στους
όρους των υπογεγραµµένων συµβάσεων των ανωτέρω δηµοσίων έργων, στις
οποίες προβλέπεται η καταβολή του ΦΠΑ επι του εργολαβικού ανταλλάγµατος,
αφού ο σχεδιασµός και προγραµµατισµός υλοποίησης των υπόψη έργων είχε γίνει µε
δεδοµένη την καταβολή του ΦΠΑ από τον Κύριο του Έργου στις εργοληπτικές
επιχειρήσεις, εντός διµήνου το αργότερο από τον µήνα εκτέλεσης των εργασιών και µε
βάση αυτό το δεδοµένο έχουν αναλάβει αντίστοιχες συµβατικές υποχρεώσεις προς τους
προµηθευτές, υπεργολάβους, κλπ.
Αντιλαµβάνεστε επίσης πολύ καλά ότι ενώ οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται να
πληρώσουν σε σύντοµο χρόνο - και ενίοτε να προκαταβάλουν - στους προµηθευτές των
υλικών και µηχανηµάτων, στους υπεργολάβους τους, στους παρόχους υπηρεσιών τους,
στους εκµισθωτές µηχανηµάτων τους κλπ, το ΦΠΑ που αναλογεί στα τιµολόγια τους, το
ελληνικό δηµόσιο µε την ανωτέρω διάταξη, θα επιστρέφει (καταβάλει) το ΦΠΑ αυτό σε πολύ
µακρύτερο χρόνο, εκτιµάται µε τα σηµερινά δεδοµένα επιστροφής µε καθυστέρηση
τουλάχιστον 1 έτους. Εκτιµάται ότι η δαπάνη ΦΠΑ εκροών (εξόδων) των εργοληπτικών
επιχειρήσεων αντιστοιχεί µέχρι σήµερα τουλάχιστον στο 70% του ΦΠΑ εισροών(εσόδων).
Συνεπώς αιφνιδιαστικά καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις να χρηµατοδοτούν το 15% του
τζίρου τους, πράγµα αδύνατο µε τις ασφυκτικές και πιεστικές σηµερινές συνθήκες, σε
συνδυασµό µάλιστα µε τις γνωστές λοιπές καθυστερήσεις πληρωµών. Ιδιαίτερα έντονο είναι
το θέµα στις κοινοπραξίες όπου ενώ εισπράττουν ΦΠΑ, τα ισόποσα τιµολόγια των µελών
τους θα επιβαρύνονται µε ΦΠΑ.
Ήδη, η κατάσταση καθυστέρησης πληρωµών έχει συντελέσει στην απώλεια 251
χιλιάδων θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο, µε βάση τα επίσηµα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ µεταξύ της περιόδου Γ' τρίµηνο 2008 - Α΄τρίµηνο 2014 (από
400,9 χιλ. σε 149,6 χιλ.).
Με αυτό το δεδοµένο, η πρόσφατα ψηφισµένη διάταξη, στην περίπτωση που αφορά
µεγάλο πλήθος αναθετουσών αρχών του δηµοσίου, καθιστά τετελεσµένο γεγονός
την πλήρη αδυναµία συνέχισης εκτέλεσης όλων των υφισταµένων συµβάσεων των
ανωτέρω δηµοσίων έργων αφού η ξαφνική, µη προγραµµατισµένη, απώλεια του 23% των
εισπράξιµων τιµολογίων καθιστά αδύνατη την εκτέλεσή τους και οδεύουν σε νόµιµη
διακοπή ενώ θα ακολουθήσει ντόµινο πτωχεύσεων αρχής γενοµένης από αναδόχους
εργολήπτες, και εν συνεχεία υπεργολάβους, προµηθευτές, κ.λ.π.
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Κύριε Υπουργέ,

στην περίπτωση που η ψηφισµένη διάταξη αφορά µεγάλο πλήθος αναθετουσών
αρχών του δηµοσίου, θα πρέπει να αρθεί άµεσα αφού σε διαφορετική περίπτωση η
Εθνική Οικονοµία θα υποστεί:

• σοβαρότατες µειώσεις στις απορροφήσεις
των εν λόγω έργων,

κοινοτικών πόρων, λόγω αδυναµίας συνέχισης

• αύξηση στις απώλειες θέσεων εργασίας, ενώ
• σηµαντικά ποσά του ΕΣΠΑ που ήδη έχουν απορροφηθεί σε εκτελούµενα σχετικά έργα του
ΕΣΠΑ θα ζητηθεί να επιστραφούν αφού θα διακοπεί η εκτέλεσή τους.

Είµαστε βέβαιοι ότι συνειδητοποιώντας τις επιπτώσεις από την ψήφιση της υπόψη διάταξης
θα ικανοποιήσετε άµεσα το δίκαιο αίτηµά µας για την απόσυρσή της ή άλλο ισοδύναµο
µέτρο (π.χ. απαλλαγή των αναδόχων εργοληπτικών επιχειρήσεων της υποχρέωσης
καταβολής ΦΠΑ εισροών στους προµηθευτές, υπεργολάβους, κ.λ.π.).

Εάν ωστόσο η εν λόγω ψηφισµένη διάταξη αφορά σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις
Αναθετουσών Αρχών του ∆ηµοσίου που διαχρονικά δεν καταβάλλουν τον ΦΠΑ που αναλογεί
στα τιµολόγια των εργοληπτικών επιχειρήσεων και µε αυτόν τον τρόπο γίνεται µία
προσπάθεια να µην επιβαρύνεται ο εργολήπτης από την ασυνέπεια των σχετικών
Αναθετουσών Αρχών σας καλούµε :
•

να εκδώσετε άµεσα διευκρινιστική εγκύκλιο προς όλες τις Αναθέτουσες Αρχές
που να επεξηγεί τα ανωτέρω ώστε να µην εµφανιστούν φαινόµενα
καταχρηστικών συµπεριφορών συνοδευόµενα από τις ως άνω αναφερόµενες
επιπτώσεις και παράλληλα

•

να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα ελάφρυνσης όπως π.χ. απαλλαγή των
αναδόχων εργοληπτικών επιχειρήσεων της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ
εισροών στους προµηθευτές, υπεργολάβους, ή έστω την ρητή πρόβλεψη
υποχρεωτικής επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ εντός µηνός από την υποβολή των
σχετικών δικαιολογητικών.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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