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Αριθ. Πρωτ.21717 /ΣΓ/λµ   ΑΘΗΝΑ, 22 Απριλίου 2010 

 

  ΠΡΟΣ Τον 

  Υπουργό Οικονοµικών  

   κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου 

   Nίκης 5-7 – 10180 Αθήνα 

 

 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

για µία ακόµη φορά επανερχόµαστε σε ένα Πάγιο Αίτηµα του κλάδου µας, όσον αφορά τον 

χρόνο έκδοσης τιµολογίων και χρόνο φορολόγησης των εσόδων που αφορούν τα ∆ηµόσια 

Έργα.  

 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

µε τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόµο µε θέµα «Αποκατάσταση Φορολογικής ∆ικαιοσύνης, 

αντιµετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» µεταξύ όλων των άλλων 

τροποποιήσεων της Φορολογικής Νοµοθεσίας έγινε και µία σοβαρότατη και δικαία από πάσης 

απόψεως µεταβολή στον τρόπο φορολογίας των ελευθέρων επαγγελµατιών που παρέχουν 

υπηρεσίες στο ∆ηµόσιο (Μελετητές κλπ.). 

 

Ειδικότερα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 6 και την παράγραφο 22 του άρθρου 19, του 

ανωτέρω νόµου προσδιορίζεται  ότι για τους  παραπάνω ελεύθερους επαγγελµατίες, που 

αποκτούν εισόδηµα από παροχή υπηρεσιών στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήµατός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του, και ότι η 

σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται µε κάθε επαγγελµατική τους είσπραξη. 

 

Όπως και παραπάνω αναφέραµε θεωρούµε ότι οι σχετικές διατάξεις είναι απόλυτα δίκαιες 

διότι δεν είναι δυνατό το ∆ηµόσιο από την µία πλευρά µε την ιδιότητα του λήπτη αυτών των 

υπηρεσιών να καθυστερεί για οποιουσδήποτε δηµοσιονοµικούς λόγους την εξόφληση αυτών 

των υπηρεσιών και από την άλλη µε την ιδιότητα της Φορολογικής Αρχής να επιβάλλει 

άµεσες και έµµεσες φορολογίες σε αυτές τις αµοιβές σε χρόνους πριν από την αποπληρωµή 

τους. 
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Όµως  κε. Υπουργέ αυτό είναι και ένα πάγιο αίτηµα του κλάδου µας όσον αφορά τα ∆ηµόσια 

Έργα, για το οποίο δυστυχώς δεν έγινε καµία µνεία στον παραπάνω  περί «∆ικαιοσύνης…» 

νόµο, γεγονός που κατά την γνώµη µας δηµιουργεί µία αναµφισβήτητη διάκριση και µάλιστα 

και µε προεκτάσεις πιθανής αντισυνταγµατικότητας. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

όπως γνωρίζετε σύµφωνα µε την παράγραφο 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. στην περίπτωση 

∆ηµοσίου έργου το τιµολόγιο µπορεί να εκδοθεί το αργότερο µέχρι το τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία έγινε η πιστοποίηση του έργου άσχετα εάν το εν 

λόγω τιµολόγιο έχει εξοφληθεί ή όχι. 

 

Αυτή η απαράδεκτη από πλευράς ∆ηµοσίου αντιµετώπιση των κατασκευαστών ∆ηµοσίων 

Έργων και µάλιστα στην τρέχουσα οικονοµική κρίση για το ∆ηµόσιο αλλά και για τις 

κατασκευαστικές εταιρείες, για τις οποίες γνωρίζετε τις τροµερές καθυστερήσεις που 

αντιµετωπίζουν για την εξόφλησή τους έχει τις ακόλουθες παρενέργειες. 

 

Α) Αναγκάζονται να φορολογηθούν προκαταβολικά για ένα ανύπαρκτο εντός της 

διαχειριστικής χρήσης εισόδηµα για το οποίο δεν γνωρίζουν πότε θα το εισπράξουν. 

 

Β) Αναγκάζονται για τον φόρο που προκύπτει να πληρώσουν και προκαταβολή φόρου 

εισοδήµατος για την επόµενη χρήση. 

 

Γ) Αναγκάζονται να προκαταβάλουν σύµφωνα µε το εδάφιο β της παραγράφου 1, του 

άρθρου 55 και της παραγράφου 3 του άρθρου 60, του Κ.Φ.Ε. εντός του πρώτου 

δεκαπενθηµέρου του εποµένου από την έκδοση του τιµολογίου φόρο µε συντελεστή 1% επί 

της αξίας του τιµολογίου. 

 

∆) Αναγκάζονται να αποδώσουν Φ.Π.Α. 21% για τα σχετικά τιµολόγια που δεν έχουν 

εισπράξει και δεν γνωρίζουν πότε θα τα εισπράξουν. 

 

Ε) Σε περιπτώσεις που τελικά δεν εισπράξουν τα εν λόγω τιµολόγια, δεν δύνανται να κάνουν 

και απόσβεση επισφαλούς απαίτησης (ΟΤΑ κλπ.) διότι το ∆ηµόσιο δεν αναγνωρίζεται ως 

«επισφαλής Πελάτης».  

 

Κύριε Υπουργέ όπως είναι εύκολα αντιληπτό οι επιβαρύνσεις αυτές και οι εκταµιεύσεις αυτών 

είναι αβάσταχτες και ιδιαίτερα κάτω από τις παρούσες αλλά και επερχόµενες οικονοµικές 

συνθήκες. Είναι πραγµατικά τραγελαφικές διατάξεις που αγγίζουν τα όρια της παράνοιας και 

που ο κλάδος µας δεν τις αντέχει πλέον. 
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Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούµε θερµά για την άµεση αντιµετώπιση του 

προβλήµατος µε τρόπο αντίστοιχο, όπως αντιµετωπίσθηκε και για τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες µελετητές δηλαδή για τα εισοδήµατα των κατασκευαστών ∆ηµοσίων Έργων, 

χρόνος κτήσης του εισοδήµατός τους να θεωρείται ο χρόνος είσπραξής τους, και ότι τα 

σχετικά Τιµολόγια θα εκδίδονται µε κάθε  τους είσπραξη. 

 

 

Με τιµή, 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 


