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ΘΕΜΑ:

Νοµοθετικές πρωτοβουλίες ΥπΟικ για συµψηφισµούς ΦΠΑ µε απαιτήσεις
από τη Γενική Κυβέρνηση - Απαραίτητη επέκταση ισχύος της ρύθµισης και
στις απαιτήσεις από τον ευρύτερο δηµόσιο Τοµέα.

ΣΧΕΤ.:

Η υπ'αριθµ. πρωτ. 29227/20-8-2015/επιστολή µας προς το ΥπΟικ µε θέµα:
"Συµψηφισµοί Οφειλών – Απαιτήσεων κατά ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα"

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
σε χθεσινές αναφορές Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης καταγράφεται η πρόθεσή σας -όπως
αυτή διατυπώθηκε προφορικά από εσάς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο - να καταθέσετε
νοµοθετική ρύθµιση που θα προβλέπει ότι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς το
δηµόσιο για ΦΠΑ θα µπορούν να συµψηφιστούν µε απαιτήσεις τους από φορείς της "γενικής
κυβέρνησης", πρωτοβουλία την οποία κρίνουµε ως θετική και απολύτως απαραίτητη
στις υφιστάµενες συνθήκες.
Οφείλουµε ωστόσο να επανέλθουµε σε ανάλογα αιτήµατά µας, όπως αυτά είχαν εκφραστεί
µε την σχετική επιστολή µας, για τα οποία σας είχαµε υποβάλει και αίτηµα συνάντησης
στις 9.9.2015, το οποίο και επαναλαµβάνουµε σύµφωνα µε το συνηµµένο.
Συνοπτικά, σηµειώνουµε ότι:
1) Σύµφωνα
µε την υφιστάµενη νοµοθεσία (Άρθρο 83 ΚΕ∆Ε), και την σχετική
ΠΟΛ.1022/24.1.2012 επιτρέπεται ο συµψηφισµός απαιτήσεων κατά του υπό στενή έννοια
∆ηµοσίου, µε οφειλές του οφειλέτη στο ∆ηµόσιο.
Με την παραπάνω ΠΟΛ. δίδονται σαφείς οδηγίες προς τις ∆.Ο.Υ. για την διαδικασία
συµψηφισµού, όµως παρόλα αυτά οι ∆.Ο.Υ. αρνούνται να την εκτελέσουν µε διάφορες
δικαιολογίες, όπως ότι δεν υπάρχει ανάλογη εφαρµογή στο TAXIS κλπ., χωρίς να
προβλέπεται πουθενά ότι ο εν λόγω συµψηφισµός πρέπει να γίνει µέσω σχετικής
ηλεκτρονικής εφαρµογής.
2) Πέραν αυτού στην παραπάνω ΠΟΛ., επιτρέπεται ο συµψηφισµός απαιτήσεων του
οφειλέτη µε οφειλές του στο ∆ηµόσιο, µόνο εάν αυτές οι απαιτήσεις του στρέφονται κατά
του υπό στενή έννοια ∆ηµοσίου, µη περιλαµβάνοντας καν τους ΟΤΑ.
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.
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Εξάλλου 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;
Κατόπιν των ανωτέρω αιτούµεθα την άµεση εφαρµογή της παραπάνω ΠΟΛ.1022
από τις ∆.Ο.Υ. και την άµεση επέκταση των διατάξεων του άρθρου 83 του ΚΕ∆Ε
νδ.356/74, ώστε να δίδεται δυνατότητα συµψηφισµού για απαιτήσεις από:
«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».
3) 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, µέσω των Κοινοπραξιών στις οποίες
συµµετέχουν χωρίς να επιτρέπεται συµψηφισµός αυτών, µε το αιτιολογικό ότι αποτελούν
διαφορετικά φορολογικά πρόσωπα.
Θα πρέπει 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 άνευ οιασδήποτε
επιβάρυνσης.
Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζετε την κρισιµότητα που έχει για την Ελληνική Οικονοµία η συνέχιση και έγκαιρη
ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013, τα έργα του οποίου έχουν καθυστερήσει από την
πολύµηνη έλλειψη πληρωµής και την συνεπαγόµενη πλήρη απουσία ρευστότητας των
αναδόχων τους - Μελών µας.
Με αυτό το δεδοµένο η ρύθµιση του θέµατος των συµψηφισµών, στην ευρύτερη
δυνατή έκταση, θα δώσει σε αρκετές εργοληπτικές επιχειρήσεις την δυνατότητα επιβίωσης
αυτό το διάστηµα και συνεπώς συνέχισης και έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων.
Παρακαλούµε και πάλι για τον προσδιορισµό συνάντησής σας, σύµφωνα µε το
συνηµµένο, µε αντιπροσωπεία του Προεδρείου του Συνδέσµου µας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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Συν. : Το από 9-9-2015 αίτηµα συνάντησης του ΣΑΤΕ µε τον Αναπλ. Υπουργό Οικονοµικών
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