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ΘΕΜΑ: Οξύτατα προβλήµατα από την µη επιστροφή καταβληθέντος ΦΠΑ κατόπιν
της κατάργησης ΦΠΑ σε πληρωµές µίας κατηγορίας υφισταµένων ∆ηµοσίων
Έργων.

ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ'αριθµ. 27871/5-9-2014/ επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ µε θέµα:
"Κατάργηση ΦΠΑ σε πληρωµές ∆ηµοσίων Έργων - Μεταβολή ουσιωδών όρων
υπογεγραµµένων συµβάσεων δηµοσίων έργων - ντόµινο πτωχεύσεων".
(β) Η υπ'αριθµ. 27965/3-10-2014/ επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ µε θέµα:
"Άµεση ένταξη τεχνικών επιχειρήσεων που εκτελούν έργα ∆ηµοσίου της
παραγράφου 4 του άρθρου 39 Α του ΚΦΠΑ στον κατάλογο της παρ. 1 της ΠΟΛ
1212/26-9-2014".
(γ) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25-9-2014 απόφαση της Γενικής
∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, περιφερειακής Πολιτικής & ∆ηµοσίων
Επενδύσεων µε θέµα: ««Οδηγίες σχετικά µε τη µη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα
καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήµατα σχετικά µε την υλοποίηση και παράδοση των
έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασµό τρίτου».
(δ) Η υπ'αριθµ. 1253/10-12-2014 ΠΟΛ.
Κυρία Γενικέ,
Με τις (α) και (β) σχετικές επιστολές µας εντοπίσαµε τα σηµαντικότατα προβλήµατα που θα
δηµιουργούσε η, άνευ ουδεµίας προειδοποίησης, κατάργηση πληρωµής ΦΠΑ στις πληρωµές
µίας κατηγορίας ήδη εκτελούµενων δηµοσίων έργων, που νοµοθετήθηκε µε την παράγραφο
10, του άρθρου 1, του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/8.8.2014) και για την οποία εκδόθηκαν τα
(γ) και (δ) σχετικά.

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
w w w . s a t e . g r

Συγκεκριµένα, ζητούσαµε την κατάργηση της διάταξης, δεδοµένου ότι η εν λόγω εξέλιξη
αποτελεί ουσιωδέστατη µεταβολή στους όρους των υπογεγραµµένων συµβάσεων
των ανωτέρω δηµοσίων έργων, στις οποίες προβλέπεται η καταβολή του ΦΠΑ επί
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.

Σηµειώνουµε 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 τιµολόγιά 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 οι 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.

Στις σχετικές επιστολές µας επισηµαίναµε ότι ιδιαίτερα έντονο θα είναι το πρόβληµα στις
Ανάδοχες επιχειρήσεις που έχουν αναθέσει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους όλη την
εκτέλεση του έργου, όπου ενώ δεν θα εισπράττουν ΦΠΑ, τα ισόποσα τιµολόγια των
υπεργολάβων τους θα επιβαρύνονται µε ΦΠΑ και κατά συνέπεια όλος ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί
στο συνολικό ποσό του κάθε έργου να καταλήγει πιστωτικός. Είναι συνήθης η περίπτωση
Ανάδοχων Κοινοπραξιών, στις οποίες έχει γίνει κατάτµηση των έργων και τα επί µέρους
τµήµατα κατασκευάζονται υπεργολαβικά από τα µέλη τους.

Σε όλα τα ανωτέρω επιχειρήµατα η απάντηση των Υπηρεσιακών και Πολιτικών
παραγόντων του Υπουργείου Οικονοµικών ήταν ότι προβλέπεται σύντοµη
διαδικασία επιστροφής του καταβληθέντος ΦΠΑ σύµφωνα µε τις ΠΟΛ 1090/2012
και 1067/2013.

∆υστυχώς η πραγµατικότητα διαψεύδει τις σχετικές θέσεις των παραγόντων του
Υπουργείου αφού αρκετούς µήνες µετά την θέσπιση της κατάργησης πληρωµής ΦΠΑ ∆ΕΝ
έχουν επιστραφεί σε δικαιούχους τα ήδη καταβληθέντα σχετικά ποσά.

Με αυτό το δεδοµένο, πιστεύουµε ότι καθίσταται τετελεσµένο γεγονός η πλήρης αδυναµία
συνέχισης εκτέλεσης όλων των υφισταµένων συµβάσεων των δηµοσίων έργων που έχει
εφαρµογή η υπόψη διάταξη, αφού η ξαφνική, µη προγραµµατισµένη, απώλεια του 23% των
εισπράξιµων τιµολογίων, καθιστά αδύνατη την εκτέλεσή τους µε αποτέλεσµα τη νόµιµη
διακοπή και απένταξη αυτών από το ΕΣΠΑ µε συνέπεια να ακολουθήσουν:
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•

Ντόµινο πτωχεύσεων αρχής γενοµένης από αναδόχους εργολήπτες, και εν συνεχεία
υπεργολάβους, προµηθευτές, κ.λ.π.,

•

Σηµαντικές απώλειες θέσεων εργασίας,

•

Επιστροφή σηµαντικών κονδυλίων, πού έχουν απορροφηθεί σε εκτελούµενα έργα του
ΕΣΠΑ λόγω διακοπής της εκτέλεσής τους.

Για άλλη µία φορά σας επισηµαίνουµε ότι :

∆εδοµένου ότι δεν έχετε αποδεχθεί την λύση που επανειληµµένα σας προτείναµε απόσυρση της διάταξης - θεωρούµε ότι άµεσα θα πρέπει να προχωρήσετε σε λήψη
απαραίτητων ισοδύναµων µέτρων 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.

Τέλος, λόγω της επιτακτικής ανάγκης επίλυσης του ζητήµατος, σας ζητούµε όπως ορίσετε
συνάντηση µε το Προεδρείο του Συνδέσµου µας, προκειµένου να σας αναπτύξουµε τα
ανωτέρω δια ζώσης.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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