Αθήνα 22/4/2020
Αρ. πρωτ. 4233
Προς :
1. Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
2. Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
κ. Άδωνι Γεωργιάδη
Κοιν.
Γεν. Γραμ. Δημοσίων
Εσόδων
κ. Γιώργο Πιτσιλή
Θέμα: «Παρακράτηση ποσού λογαριασμών από ΔΟΥ για έργα Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100%».
Σχετ.:
α) Η υπ’ αριθμ. 4188/10.1.2020 επιστολή του Συνδέσμου μας προς τον Υπουργό
Οικονομικών.
β) Η από 24/2/2020 απάντηση της ΑΑΔΕ.
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Σε συνέχεια της παραπάνω (α) σχετικής επιστολής μας, επανερχόμαστε στο
ζήτημα που έχει ανακύψει από την αυστηρή εφαρμογή της ΠΟΛ 1222/2017,
σύμφωνα με την οποία προβλέπεται παρακράτηση του 100% από το εργολαβικό
αντάλλαγμα πιστοποιήσεων Δημοσίων Έργων χρηματοδοτούμενων από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όταν υπάρχουν οφειλές προς την Εφορία.

Με την προαναφερθείσα Επιστολή μας είχαμε αιτηθεί την τακτοποίηση του
ζητήματος, καθώς εταιρείες οι οποίες έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση των 120
δόσεων, σύμφωνα με τον Νόμο 4611/2019, όταν πρόκειται να εισπράξουν
οφειλές από το Δημόσιο (π.χ. πιστοποιήσεις έργων), έρχονται αντιμέτωπες με
την πλήρη παρακράτηση του εισπράξιμου ποσού, ακόμη και του ΦΠΑ (το οποίο
οι Εταιρείες είναι υποχρεωμένες να αποδώσουν), παρά το γεγονός ότι οι ίδιες
ανταπεξέρχονται με συνέπεια στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη
ρύθμιση των 120 δόσεων.
Στην από 24/2/2020 απάντηση που λάβαμε από τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων,
διευκρινίζεται το περιεχόμενο της ΠΟΛ 1222/2017, και αναφέρεται ότι
οποιαδήποτε τροποποίηση είναι δυνατή μόνο μέσω ρητής πρόβλεψης με ειδική
διάταξη νόμου, διαδικασία που ευρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαστε κύριοι Υπουργοί την διά νόμου περιοδική
ρύθμιση της παρακράτησης του ποσού και άρση της αδικίας που υφίστανται
οι Εταιρείες, οι οποίες υπάγονται στην ρύθμιση των 120 δόσεων και εξοφλούν
εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους προς την Εφορία, επειδή στα Δημόσια Έργα
όπου εκτελούνται οι πληρωμές, πραγματοποιούνται και αυτές περιοδικά και
όχι με εφάπαξ εξόφληση.
Κρίνουμε το μέτρο αυτό αναγκαίο για την βιωσιμότητα Εταιρειών του
Συνδέσμου μας, καθώς υπενθυμίζεται ότι οι Εταιρείες που εκτελούν Δημόσια
Έργα επιβαρύνονται και με επιπλέον παρακρατήσεις της τάξεως του 40% κάθε
πιστοποίησης για πληρωμή ΦΠΑ, Κρατήσεων, ΕΦΚΑ, Προκαταβολής Φόρου
κλπ.

Σε περίπτωση μη προώθησης της ρύθμισης που αιτούμαστε, τα αποτελέσματα
θα είναι εξαιρετικά δυσμενή τόσο για τις εταιρείες, οι οποίες θα βρεθούν στη
δυσμενέστατη θέση να μην μπορούν να εξοφλούν τις τρέχουσες υποχρεώσεις
τους (τραπεζικές υποχρεώσεις, προμηθευτές, μισθοδοσίες), όσο και για το ίδιο
το Δημόσιο, το οποίο θα έρθει αντιμέτωπο με σοβαρά προβλήματα στον
κατασκευαστικό κλάδο και ανεκτέλεστες εργασίες σε Δημόσια Έργα.
Σας παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, δεδομένης μάλιστα και της
ιδιαίτερα προβληματικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω της
πανδημίας και θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί σχετική συνάντηση για να
εκθέσουμε περαιτέρω την σοβαρότητα του ζητήματος και την ανάγκη άμεσης
επίλυσης του.

