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ΘΕΜΑ: Μη επιστροφή καταβληθέντος ΦΠΑ κατόπιν της κατάργησης ΦΠΑ σε
πληρωµές µίας κατηγορίας υφισταµένων ∆ηµοσίων Έργων - Ντόµινο
διακοπής εργασιών και διάλυσης συµβάσεων δηµοσίων έργων µε
υπαιτιότητα του ∆ηµοσίου - Πρόταση για την ΆΜΕΣΗ νοµοθετική επίλυση.

Αξιότιµοι,
Με τις σχετικές (α) - (δ) επιστολές µας, έχουµε επισηµάνει σε όλους τους τόνους τα
σηµαντικότατα προβλήµατα που δηµιούργησε 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 (ε) και (στ) σχετικά.
Έχουµε ήδη ζητήσει 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.
Σχετική είναι και η διαπίστωση του γνωµοδοτικού σηµειώµατος του νοµικού µας συµβούλου,
που σας είχαµε αποστείλει µε το (α) σχετικό, σύµφωνα µε την οποία: "η εφαρµογή της
ανωτέρω νοµοθετικής ρύθµισης στην πράξη θα προκαλέσει, κατά πρόσφορο αιτιώδη
συνάφεια, ανατροπή σε βάρος του αναδόχου δηµοσίου έργου της συµβατικής οικονοµικής
ισορροπίας, γεγονός που του παρέχει eo ipso το κατ’ αρχήν δικαίωµα να ενεργοποιήσει τις
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νοµικές διαδικασίες λύσης (άλλως διάλυσης) της σύµβασης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 388
Α.Κ., επιφυλασσοµένων φυσικά των αξιώσεων αποζηµιώσεώς του, που ούτως ή άλλως
διατηρεί κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εξ αιτίας αφενός της επίµαχης βλαπτικής
νοµοθετικής ρύθµισης, που συνιστά ζηµιογόνο πράξη της αρχής, και αφετέρου, της µόνιµης
υπερηµερίας του τελευταίου ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσής του επιστροφής προς
την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση του συµψηφιστέου Φ.Π.Α.".
Επιπλέον, οφείλουµε να σας τονίσουµε ότι η εν λόγω κατάργηση πληρωµής ΦΠΑ
λειτουργεί αρνητικότατα και στην εγχώρια βιοµηχανία, όπως διαπιστώνεται και από το
συνηµµένο έγγραφο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, στο οποίο
επισηµαίνεται µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο ότι η µη πληρωµή ΦΠΑ στις
εργοληπτικές επιχειρήσεις αποβαίνει σε βάρος των πωλήσεων των ελληνικών
µεταποιητικών επιχειρήσεων, άρα και σε βάρος της εγχώριας απασχόλησης, σε
βάρος της πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών, σε βάρος των φορολογικών εσόδων
κ.ο.κ.
Με αυτά τα δεδοµένα οφείλουµε να επαναλάβουµε το βασικό αίτηµά µας που αφορά
στην πλήρη κατάργηση της διάταξης που νοµοθετήθηκε µε την παράγραφο 10, του
άρθρου 1, του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/8.8.2014) και την επαναφορά του προηγούµενου
καθεστώτος.
Εάν το βασικό αίτηµά µας δεν είναι εφικτό να γίνει αποδεκτό από εσάς, αιτούµαστε την
υιοθέτηση της κάτωθι νοµοθετικής λύσης για την επιστροφή του Φ.Π.Α. η οποία
διακρίνει δύο περιπτώσεις:
α. Ήδη εκτελούµενες συµβάσεις και εν εξελίξει διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ
Ως προς αυτές τις συµβάσεις θα πρέπει να θεσπισθεί νοµοθετική διάταξη, σύµφωνα µε την
οποία ο συµψηφιστέος Φ.Π.Α. θα επιστρέφεται υποχρεωτικώς, άνευ ελέγχων και άνευ
οιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή όρου, στον ανάδοχο εντός δύο µηνών από την υποβολή
από τον τελευταίο αίτησης για την επιστροφή του στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.. Σε περίπτωση κατά
την οποία δεν επιστραφεί ο συµψηφιστέος Φ.Π.Α. εντός της ανωτέρω προθεσµίας, τότε θα
αποκτά ο ανάδοχος δικαίωµα άµεσης διακοπής εργασιών και διάλυσης της σύµβασης µετά
παρέλευση δύο (2) µηνών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008 (Κώδικας
∆ηµοσίων Έργων).
β. Ήδη εκτελούµενες συµβάσεις, ως προς τις οποίες η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
υποβολής "∆ΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ" θα εκκινήσει µετά την νοµοθετική θεσµοθέτηση της
προτεινόµενης λύσης, καθώς και συµβάσεις, ως προς τις οποίες η διαδικασία
ανάθεσης θα εκκινήσει µετά τη νοµοθετική θεσµοθέτηση της λύσης.
Ως προς τις συµβάσεις των οποίων η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ υποβολής "∆ΗΛΩΣΗΣ
ΦΠΑ" θα εκκινήσει µετά την νοµοθετική θεσµοθέτηση της προτεινόµενης λύσης
καθώς και ως προς τις συµβάσεις, των οποίων η διαδικασία ανάθεσης θα εκκινήσει
µετά τη νοµοθετική θεσµοθέτηση της λύσης (δηλαδή τιµολόγια που θα εκδοθούν µετά
τη νοµοθετική θεσµοθέτηση της λύσης, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της διαδικασίας
ανάθεσης ή υπογραφής της σύµβασης) προτείνεται να απαλλαγούν του Φ.Π.Α. και οι
συµβάσεις υπεργολαβίας, προµήθειας και λοιπών υπηρεσιών προς τον ανάδοχο του έργου.
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Ειδικά για τις περιπτώσεις των κοινοπραξιών αναδόχων έργου, επειδή σ’ αυτές υπάρχει
συνήθως υπεργολαβική ανάθεση τµηµάτων του έργου στα µέλη των κοινοπραξιών, θα
πρέπει να υπαχθούν στην απαλλαγή και οι συµβάσεις των υπεργολάβων – µελών της
κοινοπραξίας µε τρίτους (προµηθευτές, υπεργολάβους κ.λπ.).
Προς τον σκοπό αυτό, προτείνεται η αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 39α του Κώδικα
Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν.
4281/2014, µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«4. α) Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6
παρ. 2β, προς τις 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 δεν χρεώνει
φόρο στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο
39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης».
β) Επίσης, η παράδοση αγαθών και υπηρεσιών προς τον υποκείµενο που εκτελεί τις εργασίες
του προηγούµενου εδαφίου δεν χρεώνεται Φ.Π.Α. και στα σχετικώς εκδιδόµενα φορολογικά
στοιχεία οι συµβαλλόµενοι µε αυτόν υποχρεούνται να αναγράφουν «ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ
Φ.Π.Α.». Το αυτό ισχύει και όταν υποκείµενος είναι ανάδοχος ή κατασκευαστική κοινοπραξία
και υπάρχει καθεστώς υπεργολαβίας µε µέλη της αναδόχου ή κατασκευαστικής
κοινοπραξίας, όσον αφορά τις συµβάσεις υπεργολαβίας, προµηθειών και υπηρεσιών που
συνάπτουν τα µέλη της αναδόχου ή κατασκευαστικής κοινοπραξίας µε τρίτους».
Ελπίζοντας σε αποδοχή των ανωτέρω παραµένουµε στην διάθεσή σας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ
- Η από 16-10-2014 επιστολή του ΣΒΠΕ προς τον Υφυπουργό ΑΑΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
(α) Η υπ'αριθµ. 28412/5 -2-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Αναπλ. Υπουργό Οικονοµικών.
(β) Η υπ'αριθµ. 28293/8-1-2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Γενική Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων.
(γ) 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".
(δ) 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".
(ε) 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».
(στ) Η υπ'αριθµ. ΠΟΛ 1253/10-12-2014.
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