Αθήνα 28/4/2020
Αρ. πρωτ. 4234
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.: H υπ’ αριθμ. 4233/22-4-2020 επιστολή μας
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Σε συνέχεια της παραπάνω 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.
Δεδομένης της διαρκώς επιδεινούμενης οικονομικής συγκυρίας και με γνώμονα
τη δυσχέρεια στη λειτουργία και ιδιαίτερα στις χρηματοροές των τεχνικών
εταιριών (λόγω μεταξύ άλλων της δεδομένης δυστοκίας των
αντισυμβαλλόμενων από τη πλευρά του Δημοσίου στην επεξεργασία και
προώθηση πιστοποιήσεων, λογαριασμών και πληρωμών, λόγω περιορισμών
Covid-19), αιτούμαστε:
Την διά νόμου ρύθμιση της παρακράτησης του ποσού μόνο των
ληξιπρόθεσμων οφειλών και όχι την παρακράτηση ολόκληρου του
υπολοίπου των πάσης φύσεως φορολογικών οφειλών από τις πιστοποιήσεις
έργων. Με τον τρόπο αυτό θα αρθεί η αδικία που υφίστανται οι Εταιρείες, οι
οποίες κατά τα άλλα δύνανται καταβάλουν μέρος των φορολογικών
υποχρεώσεών τους σε δόσεις (ΕΝΦΙΑ, υπαγωγή σε καθεστώς δόσεων κλπ.) και
εξοφλούν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους προς την Εφορία.

Μια τέτοια ρύθμιση, πέραν του ότι θα επιδιόρθωνε μια αγκύλωση στο
φορολογικό πλαίσιο που αποτρέπει τις τεχνικές εταιρίες και εν γένει τις εταιρίες
που συναλλάσσονται με το δημόσιο από την ορθολογική διαχείριση των
φορολογικών τους υποχρεώσεων, θα αποτελούσε πολύτιμο βοήθημα για την
συνέχιση της εύρωστης λειτουργίας των υγιών επιχειρήσεων στις εξαιρετικά
δύσκολές σημερινές συνθήκες της αγοράς.
Σας παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, δεδομένης μάλιστα και της
ιδιαίτερα προβληματικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω της
πανδημίας και θα θέλαμε να επαναλάβουμε το αίτημα μας για πραγματοποίηση
μιας συνάντησης ώστε να εκθέσουμε περαιτέρω την σοβαρότητα του ζητήματος
και την ανάγκη άμεσης επίλυσης του.

