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  ΠΡΟΣ   

   1. Υπουργείο Οικονοµικών  

  Γραφείο Υπουργού κ. Χρ. Σταϊκούρα  

  2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

  Γραφείο Υπουργού κ. Άδωνι Γεωργιάδη  

  3. Υπουργείο Εσωτερικών  

  Γραφείο Υπουργού κ. Π. Θεοδωρικάκου  

 

 ΚΟΙΝ.:  1. Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών 

   Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Καραµανλή 

   2. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 

       Γραφείο ∆ιοικητή κ. Γ. Πιτσιλή  
        
ΘΕΜΑ: Επιστροφή ΦΠΑ στις τεχνικές επιχειρήσεις, που εκτελούν έργα ∆ηµοσίου, 
της παραγράφου 4, του άρθρου 39α του ΚΦΠΑ. 

Σχετ.: α) Η παράγραφος 4, του άρθρου 39α, του ΚΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει 
 σύµφωνα µε την παράγραφο 10, του άρθρου 1, του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 
 Α’160/8.8.2014), και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.4339/2015 και µε το 
 άρθρο 29 του Ν.4351/2015. 
 β) Η µε αριθµ.Πρωτ.47159/ΕΥΘΥ1045/25-9-2014 απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
 Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, περιφερειακής Πολιτικής & ∆ηµοσίων 
 Επενδύσεων. 
 γ) Η 1264/17.12.2015 ΠΟΛ. της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων 
 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

µε την παράγραφο 10, του άρθρου 1, του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/8.8.2014), στο 
άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προστέθηκε, µε ισχύ από 8/8/2014, 
νέα παράγραφος 4, η οποία συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.4339/2015 και µε το 
άρθρο 29 του Ν.4351/2015 και η οποία έχει ως ες εξής: 

«4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 
2β, προς αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (Α΄ 
63) και 60/2007 (Α΄ 64), υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι κύριοι των έργων 
και υποκείµενοι στο φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης, ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο 
υποκείµενος που εκτελεί τις εργασίες του προηγούµενου εδαφίου έχει δικαίωµα έκπτωσης 
του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα 
εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α, 
υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης. 

Από τις ανωτέρω διατάξεις, εξαιρούνται τα µεγάλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του άρθρου 
100 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 
17ης ∆εκεµβρίου 2013, καθώς και τα µεγάλα έργα του άρθρου 39 του Κανονισµού 
1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006. Η έναρξη ισχύος του προηγούµενου 
εδαφίου αρχίζει από 8.8.2014, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρ. 10 του Ν. 4281/2014. 
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Οι υποκείµενοι που έχουν ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ κατά τα 
προβλεπόµενα στις παραπάνω διατάξεις του Ν. 4281/2014, εκδίδουν τα συµπληρωµατικά 
φορολογικά στοιχεία, ανακαλούν τυχόν αιτήσεις επιστροφής, υποβάλλουν τις 
τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και καταβάλλουν τον οφειλόµενο φόρο έως και 31 
∆εκεµβρίου 2015 χωρίς τόκους, επιβαρύνσεις ή άλλες κυρώσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις, 
αυτές για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ τόσο από τους εκδότες όσο και 
από τους λήπτες των συµπληρωµατικών τιµολογίων δεν έχει εφαρµογή η διάταξη της παρ. 
3 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (Ν. 4174/2013).» 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω (α) και (β) σχετικά, στην παραπάνω διάταξη ουσιαστικά 
εντάσσονται όλα σχεδόν τα έργα που εκτελούν: 

 • Οι ∆ήµοι, για τεχνικά έργα δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διανοµής αερίου, 
ηλεκτρισµού και θερµικής ενέργειας, ραδιοτηλεοπτικών µέσων εµπορικού χαρακτήρα. 

• Οι ∆ΕΥΑ και οι Σύνδεσµοι ύδρευσης, για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης. 

• οι Φο∆ΣΑ µε µορφή ΝΠΙ∆ (πχ ΑΕ) για την κατασκευή έργων διαχείρισης απορριµµάτων. 

 

Σύµφωνα δε µε το παραπάνω (γ) σχετικό εξαιρούνται ως «µεγάλα έργα» : 

α) Για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, πράξη που χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή 
το ΤΣ και αποτελείται από σύνολο έργων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχουν ως 
στόχο να ολοκληρώσουν µια αδιαίρετη εργασία συγκεκριµένης οικονοµικής ή τεχνικής 
φύσης µε σαφώς προσδιορισµένους στόχους και για τις οποίες το συνολικό επιλέξιµο 
κόστος υπερβαίνει τα 50.000.000 €.Το όριο αυτό είναι 75.000.000 € για πράξεις που 
συµβάλλουν στην προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και άρση των προβληµάτων σε 
βασικές υποδοµές δικτύων. 

β) Για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, πράξη που χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή 
το ΤΑ, η οποία περιλαµβάνει σειρές εργασιών, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχει ως 
στόχο να ολοκληρώσει µια αδιαίρετη εργασία συγκεκριµένης οικονοµικής ή τεχνικής φύσης 
µε σαφώς προσδιορισµένους στόχους και µε συνολικό κόστος άνω των 50.000.000€. 

γ) Περαιτέρω επειδή ένα «µεγάλο έργο», µπορεί να αποτελείται από περισσότερα του ενός 
υποέργα (δηµόσιες συµβάσεις) µε προϋπολογισµό εκάστου µικρότερο των ως άνω ορίων, 
και αυτά τα «Υποέργα» εξαιρούνται υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος/ 
προϋπολογισµός της πράξης υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια των Κανονισµών. 

 

Όπως προκύπτει από όλα τα ανωτέρω, οι επιχειρήσεις, που κατασκευάζουν έργα της εν 
λόγω παραγράφου 4, του άρθρου 39α του ΚΦΠΑ, αφενός δεν χρεώνουν τον Εργοδότη των 
έργων µε ΦΠΑ, και αφετέρου έχουν δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που αντιστοιχεί 
στις εν λόγω πράξεις. 

Όπως είναι προφανές µε την εν λόγω διάταξη δηµιουργούνται σοβαρότατα προβλήµατα 
ρευστότητας στις εν λόγω επιχειρήσεις, αφού δεν τους δίνεται πλέον η δυνατότητα άµεσου 
συµψηφισµού του ΦΠΑ των εισροών τους (Εξόδων), που έχουν καταβάλει, από τον ΦΠΑ 
των εκροών τους (Εσόδων), όπως είναι το σύνηθες.  

Ούτως δηµιουργούνται πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ, προς επιστροφή, µε υπερβολικότατες   
καθυστερήσεις του ∆ηµοσίου στην πραγµατοποίηση αυτών των επιστροφών. ∆ιότι για να 
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πραγµατοποιηθούν αυτές οι επιστροφές προηγούνται, κάθε φορά που γίνεται αίτηση 
επιστροφής, ατελείωτοι φορολογικοί έλεγχοι, µε αποτέλεσµα, τις περισσότερες φορές, η 
επιστροφή να επιτελείται τουλάχιστον µετά από ένα έτος. 

Σας εφιστούµε την προσοχή ότι σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Έργων 
ο σχεδιασµός και προγραµµατισµός υλοποίησης των έργων από τους κατασκευαστές γίνεται 
µε δεδοµένη την καταβολή του ανταλλάγµατος από τον Κύριο του Έργου στις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, εντός διµήνου το αργότερο από τον µήνα εκτέλεσης των εργασιών και µε 
βάση αυτό το δεδοµένο οι επιχειρήσεις έχουν αναλάβει αντίστοιχες συµβατικές 
υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές, υπεργολάβους, κλπ. 

Παράλληλα οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν σε σύντοµο χρόνο - και 
ενίοτε να προκαταβάλουν - στους προµηθευτές των υλικών και µηχανηµάτων, στους 
υπεργολάβους τους, στους παρόχους υπηρεσιών τους, στους εκµισθωτές µηχανηµάτων 
τους κλπ, το ΦΠΑ που αναλογεί στα τιµολόγια τους. 

Εκτιµάται ότι ο ΦΠΑ εισροών (εξόδων) των εργοληπτικών επιχειρήσεων αντιστοιχεί µέχρι 
σήµερα τουλάχιστον στο 70% του ΦΠΑ εκροών (εσόδων). Συνεπώς καλούνται οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις να χρηµατοδοτούν το 17% (0,70 Χ 0,24) του τζίρου τους, 
πράγµα αδύνατο µε τις ασφυκτικές και πιεστικές σηµερινές συνθήκες, σε συνδυασµό 
µάλιστα µε τις γνωστές λοιπές καθυστερήσεις πληρωµών.  

Σηµειώνεται ότι αυτή η κατάσταση δηµιουργεί σηµαντικές διακρίσεις και ανισότητες µεταξύ 
οµοειδών εργοληπτικών επιχειρήσεων στην βάση του εάν εκτελούν ή όχι έργα των οποίων 
ο ΦΠΑ χρεώνεται ή όχι µε σαφέστατες αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα όσων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται σε έργα που δεν χρεώνουν ΦΠΑ.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω, για µία ακόµη φορά, αιτούµεθα: 

Α) Την άµεση ένταξη όλων των εν λόγω έργων στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, µε την 
κατάργηση της παραγράφου 4, του άρθρου 39α, του ΚΦΠΑ(ν.2859/2000 

ή 

Β) Την άµεση επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ, στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις που 
κατασκευάζουν σχετικά έργα, µε δυνατότητα εκ των υστέρων φορολογικών ελέγχων. 

 

Ήδη, η κατάσταση καθυστέρησης επιστροφής του ΦΠΑ έχει φθάσει στο έπακρο µε 
αποτέλεσµα την σχεδόν αδύνατη συνέχιση εκτέλεσης όλων των υφισταµένων συµβάσεων 
των ανωτέρω δηµοσίων έργων, µε πιθανότατη συνέπεια την διακοπή τους.  

 

Με τιµή, 
 
  
 Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ      ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 


