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ΘΕΜΑ:

«Πρόταση θέσπισης διάταξης»

Κύριοι,
Η δυσχερής δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, έχει ως γνωστόν επιφέρει σηµαντικότατο
πλήγµα στις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες.
Η περικοπή των δηµοσίων επενδύσεων, η µη καταβολή οφειλών του ∆ηµοσίου για έργα που
είναι σε πορεία εκτέλεσης, αλλά και όσων έχουν υλοποιηθεί εδώ και µήνες ή χρόνια, η
καθυστέρηση επιστροφής ΦΠΑ επιτείνουν σε βαθµό ασφυξίας τα οικονοµικά αδιέξοδα των
επιχειρήσεών µας και τις ωθούν στην πτώχευση.
Στον αντίποδα εξακολουθούν υφιστάµενες και συνεχώς αυξανόµενες οι υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων προς το ∆ηµόσιο.
Συνδροµή στην αποφυγή της ολοκληρωτικής εξόντωσης του κλάδου θα µπορούσε να
αποτελέσει η θέσπιση µιας εξισορροπητικής ρύθµισης, η οποία θα έδινε ανάσα στους
εργολήπτες και στο ∆ηµόσιο και θα άµβλυνε τα σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας.
Η πρότασή µας στην κατεύθυνση αυτή είναι η θέσπιση διάταξης µε την οποία :
«Στις εργοληπτικές εταιρίες, προς τις οποίες το ∆ηµόσιο ή και οι εταιρίες του ∆ηµοσίου,
αποδεδειγµένα έχουν εκκρεµείς οφειλές από εκτελεσµένες εργασίες και τιµολογηµένες να
επιτραπεί η ρύθµιση/εξόφληση των

παρακρατούµενων φόρων εργοληπτών, µε τµηµατική

καταβολή εκ µέρους των του οφειλόµενου φόρου, µε την κατ’ αρχήν προκαταβολή του 20%
αυτού, του δε υπολοίπου σε δόσεις. Παράλληλα, να εξαιρούνται οι εταιρείες που θα
ενταχθούν στην εν λόγω ρύθµιση, από τις εξοντωτικές και αδικαιολόγητες κυρώσεις του
άρθρου 14 του ν. 2523/1997 περί «διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου σε
περίπτωση φοροδιαφυγής».
Αναµένοντας την θετική ανταπόκρισή σας στην παραπάνω πρότασή µας.
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