ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 34407Ζ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣ
Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Κώστα Καραµανλή
ΚΟΙΝ.: Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών
κ. Γιώργο Καραγιάννη

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση ποσού λογαριασµών από ∆ΟΥ για έργα Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων σε ποσοστό 100%.
Σχετ.: Η υπ’ αριθµ. 34407Ε/28.04.2020 επιστολή του Συνδέσµου µας προς τους Υπουργούς
Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Το θέµα στο οποίο αναφέρεται η παρούσα επιστολή αφορά τυπικά, τα Υπουργεία του
Οικονοµικού επιτελείου, πλην επειδή ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά την εξέλιξη του Π∆Ε,
θεωρούµε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Υπουργείο σας και παρακαλούµε να στηρίξετε
το αίτηµά µας.
Απευθυνόµαστε σε εσάς, σε συνέχεια εγγράφων που αναφέρονται στο επισυναπτόµενο
σχετικό.
Στις πιστοποιήσεις για έργα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων γίνεται πολλές φορές
παρακράτηση όλου του ποσού της πιστοποίησης (ακόµα και του ΦΠΑ). Αυτό συνήθως γίνεται
όταν είναι σε ισχύ ρύθµιση (ακόµα και αν τηρείται) ή όταν προκύψουν υποχρεώσεις που δεν
έχουν τακτοποιηθεί, γεγονός όχι ασύνηθες τον τελευταίο καιρό.
Γνωρίζουµε το περιεχόµενο της ΠΟΛ 1274/13. Θεωρούµε ότι είναι πολύ σκληρό το µέτρο της
παρακράτησης όλου του ποσού της πιστοποίησης, πιστεύουµε όµως ότι µε δεδοµένες τις
σηµερινές συνθήκες το µέτρο θα οδηγήσει στην διακοπή της εκτελέσεως των έργων και
συνακόλουθα στην καταστροφή αρκετών επιχειρήσεων.
Ζητάµε την τροποποίηση της σχετικής ΠΟΛ ούτως ώστε να παρακρατείται το ποσόν που
προβλέπεται από την ρύθµιση και σε κάθε περίπτωση όχι το συνολικό ποσό.
Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει σειρά διακοπών έργων καθόσον οι ανάδοχοι δεν
θα µπορούν να χρηµατοδοτήσουν την κατασκευή των υπό εκτέλεση έργων.
Με τιµή,
Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Συνηµµένο: Το ως άνω σχετικό.
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