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Αριθ. Πρωτ. 22558Α/ΣΜ/σβ    Αθήνα, 08 ∆εκεµβρίου 2010 

 

Π Ρ Ο Σ  

       Τις Εταιρείες Μέλη του ΣΑΤΕ  

  

ΘΕΜΑ: «Φορολογικά Θέµατα Εργοληπτικών Εταιρειών – Συνάντηση µε Γενικό  

Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών» 

ΣΧΕΤ.:  (α) Η υπ’ αριθµ. 22558/17-11-2010/επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ   

(β) Η υπ’ αριθµ. 22577/19-11-2010/επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ   

(γ) Η υπ’ αριθµ. 22374/27-09-2010/επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ   

(δ) Η υπ’ αριθµ. 21717Α/03-09-2010/επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ   

(ε) Η υπ’ αριθµ. 21836/13-05-2010/επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ   

 

Συνάδελφοι,  

 

Ο Σύνδεσµός µας, σε συνέχεια του (α) σχετικού, µε το οποίο ζητούσε τον ορισµό 
συνάντησης µε τον αρµόδιο για τα Φορολογικά ζητήµατα Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου 
Οικονοµικών κ. ∆ηµήτρη Γεωργακόπουλο, µε αντικείµενο την επίλυση σηµαντικών 
ζητηµάτων που έχουν ανακύψει στην άσκηση της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας (όπως  
δυνατότητα αναστολής καταβολής ΦΠΑ τιµολογίων που αφορούν το ∆ηµόσιο µε την ευρεία 
έννοια, µέχρις εξόφλησης των σχετικών τιµολογίων, ο συµψηφισµός απαιτήσεων από το 
∆ηµόσιο µε οφειλές, παράταση ισχύος ποσοστού παρακρατούµενου φόρου εργολάβων 1% 
κ.λ.π.) επεδίωξε και πέτυχε τον ορισµό της ως άνω συνάντησης την ∆ευτέρα 6-12-2010.  
 
Κρίνοντας ότι τα θέµατα που θα ετίθετο µε τις σχετικές (α) – (ε) επιστολές του Συνδέσµου 
µας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών αφορούν στο σύνολο των 
εµπλεκοµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ο Σύνδεσµός µας προσκάλεσε στην συνάντηση 
και εκπροσώπους των άλλων εργοληπτικών οργανώσεων.  
 
Τελικώς στην συνάντηση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας του ΣΑΤΕ, 
κ.κ. Γ. Βλάχος και Αθ. Πιατίδης, οι Πρόεδροι των ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε και ΣΤΕΑΤ, κ.κ. Γ. 
Ρωµοσιός, Ευστ. Μανδηλαράς και Ντ. Κουβαράς καθώς και εκπρόσωποι του ∆.Σ. της 
ΠΕΣΕ∆Ε. 
 
Τα κυριότερα θέµατα που τέθηκαν ήταν: 
 
1) Αναζήτηση λύσης στο θέµα της τιµολόγησης των πιστοποιήσεων ∆ηµοσίων  Έργων, εντός 
της διαχειριστικής χρήσης. Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές 
διατάξεις οι τεχνικές εταιρείες πρέπει να τιµολογούν τις πιστοποιήσεις εργασιών ∆ηµοσίων 
Έργων το αργότερο εντός της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας αυτές 
πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα εάν έχουν εισπραχθεί ή όχι. Υπό τις παρούσες οικονοµικές 
συνθήκες αυτό δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα ρευστότητας στις εταιρείες µας, διότι είναι 
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αναγκασµένες να προκαταβάλλουν φόρο εργοληπτών, κρατήσεις και, πολύ χειρότερα, τον 
σχετικό ΦΠΑ αυτών των τιµολογίων, τα οποία είναι άγνωστο αν και πότε θα τα εισπράξουν. 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας και οι συνεργάτες του έδειξαν κατανόηση στο πρόβληµα, που έχει 
επισηµάνει ο ΣΑΤΕ ήδη από τον Απρίλιο του 2010 όπως φαίνεται µε το (δ) σχετικό, το 
οποίο, κατά την άποψή του, είναι απόλυτα δίκαιο και θα το παραπέµψει στους αρµόδιους 
Υπηρεσιακούς παράγοντες. 
 
2) Όπως είναι γνωστό, η µειωµένη παρακράτηση φόρου εργολάβων 1%, όπως ισχύει αντί 
του 3% όπως ίσχυε, σύµφωνα µε την νοµοθεσία λήγει στις 31/12/2010. Τέθηκε το θέµα 
διατήρησης του µειωµένου συντελεστού και µετά την 31/12/2010, όπως έχει ζητήσει ο ΣΑΤΕ 
µε το (ε) σχετικό.  
 
3) Όπως επίσης είναι γνωστό, µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν.3763/2009  
µειώθηκε στο ήµισυ και µέχρι 31/12/2010, ο συντελεστής χαρτοσήµου για τις εγγραφές περί 
καταθέσεως ή αναλήψεως χρηµάτων από τα µέλη τους στα βιβλία των κοινοπραξιών των 
οποίων η σύσταση προβλέπεται ειδικά µε διατάξεις νόµων για την ανάληψη και εκτέλεση 
δηµοσίων έργων. Τέθηκε το θέµα διατήρησης του µειωµένου συντελεστού και µετά την 
31/12/2010, όπως έχει ζητηθεί από τον ΣΑΤΕ µε το (δ) σχετικό.  
 
Για τα θέµατα (2) και (3) ο Γενικός Γραµµατέας και οι συνεργάτες του έδειξαν κατανόηση 
στο αίτηµα, το οποίο επίσης θα παραπέµψει στους αρµόδιους Υπηρεσιακούς παράγοντες. 
Επισηµάνθηκε ωστόσο ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν µπορεί να είναι αισιόδοξος για την 
αποδοχή του αιτήµατος. 
 
4) Τέθηκε το θέµα επιστροφής του πιστωτικού ΦΠΑ, πρόβληµα που αναφέρθηκε ότι είναι 
ιδιαίτερα επιτακτικό για τους παραχωρησιούχους κατασκευαστές ∆ηµοσίων Έργων.  
 
Ο Γενικός Γραµµατέας έκρινε ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 
2010, όπως αυτά εµφανίζονται στον Προϋπολογισµό του 2011, υπάρχει διαθέσιµο κονδύλι 
για την επιστροφή αυτού του ΦΠΑ. Μάλιστα, εάν οι εκπρόσωποι του ∆ΝΤ, Ε.Ε. και ΕΚΤ, 
κρίνουν ότι αυτές οι επιστροφές αφορούν σε έλλειµµα παρελθουσών χρήσεων και όχι της 
τρέχουσας, τότε το Υπουργείο θα µπορέσει να προχωρήσει στις εν λόγω εκταµιεύσεις του 
κονδυλίου επιστρέφοντας ΦΠΑ µέχρι τέλους του έτους 2010.  
 
5) Στο θέµα συµψηφισµού οφειλών του ∆ηµοσίου (µόνο µε ληξιπρόθεσµες οφειλές των 
τεχνικών εταιρειών προς το ∆ηµόσιο) αίτηµα που ο ΣΑΤΕ έχει επανειληµµένως θέσει µε το 
(α) και (β) σχετικό η εκφρασθείσα άποψη του Γενικού Γραµµατέα ήταν ότι δεν χρειάζεται 
καµία άλλη νοµοθετική ρύθµιση ή απόφαση του Υπουργείου, διότι έχουν δοθεί σαφείς 
εντολές προς τις ∆.Ο.Υ. και όποια ∆.Ο.Υ. αρνείται να ενεργήσει σύµφωνα µε τις εντολές 
αυτές πρέπει να καταγγέλλεται στο Υπουργείο. ∆υστυχώς, όµως, δεν περιλαµβάνονται 
οφειλές Ο.Τ.Α. και Εταιρειών ∆ηµοσίου Χαρακτήρα, λόγω έλλειψης, επί του παρόντος, 
τρόπου συµψηφισµού αυτών προς το ∆ηµόσιο.  
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Κατόπιν αυτών σας ενηµερώνουµε ότι ο Σύνδεσµός µας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία µε 
τους αρµόδιους Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου Οικονοµικών µε σκοπό την 
διαµόρφωση τελικών προτάσεων προς την Πολιτική Ηγεσία, στην βάση της επίλυσης των 
φλεγόντων ζητηµάτων που οι εργοληπτικές εταιρείες αντιµετωπίζουν.   
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς, 

 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 


