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ΘΕΜΑ: Σημαντικά Προβλήματα ρευστότητας τεχνικών επιχειρήσεων
Συνεχείς επιβαρύνσεις του κατασκευαστικού κλάδου.
Σχετ.:
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–

Η με αριθμ. πρωτ. 35356/8-7-2020, επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: Σημαντικά
Προβλήματα Ρευστότητας Τεχνικών Επιχειρήσεων (Α.Π. Υπ. Οικονομικών:
73107/9.7.2020)

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με τη σχετική επιστολή του Συνδέσμου μας, θέσαμε υπόψην σας τα σημαντικά προβλήματα
ρευστότητας των Τεχνικών Επιχειρήσεων που προκαλούν :
- Η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στις τεχνικές επιχειρήσεις, που εκτελούν εργασίες σε
ξενοδοχειακά καταλύματα, ή που εκτελούν έργα Δημοσίου, της παραγράφου 4, του άρθρου
39α του ΚΦΠΑ. Σημειώνουμε ότι με την Α.1150/15.5.2020 (ΦΕΚ 2627Β/29.6.2020)
ελαφρύνθηκαν οι τουριστικές επιχειρήσεις (ορθώς) με αντίστοιχη επιβάρυνση των
κατασκευαστικών επιχειρήσεων (απαράδεκτο). Το κράτος, δηλαδή, έκανε το καθήκον του
ως προς τη στήριξη ενός πληττόμενου κλάδου (τουρισμός) εις βάρος ενός επίσης
πληττόμενου κλάδου (κατασκευές).
- Η παρακράτηση ποσού λογαριασμού από ΔΟΥ για έργα Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων σε ποσοστό 100%.
Επειδή η σχετική όχληση έγινε περίπου προ μηνός και μέχρι και σήμερα δεν μας έχει
κοινοποιηθεί κάποια ενέργειά σας ή απάντησή σας, με την παρούσα επαναλαμβάνουμε τα
αιτήματά μας ως κατωτέρω:
•

την άμεση επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ, στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις που
κατασκευάζουν σχετικά έργα, με δυνατότητα του Δημοσίου, των εκ των υστέρων
φορολογικών ελέγχων. Ήδη, η κατάσταση καθυστέρησης επιστροφής του ΦΠΑ έχει
φθάσει στο απροχώρητο.

•

την τροποποίηση της ΠΟΛ 1274/13 ούτως ώστε να παρακρατείται το ποσόν που
προβλέπεται από την ρύθμιση και σε κάθε περίπτωση όχι το συνολικό ποσό.

Παρακαλούμε και πάλι θερμά για τις ενέργειές σας.
Με τιμή,
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