
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Α 

 

Επιστροφή ΦΠΑ (παρ. 4, άρθρο 39Α του ΚΦΠΑ) 

 

1. Η µε αριθµό πρωτοκόλλου 27871/5.9.2014  επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό 

Οικονοµικών µε θέµα: «Κατάργηση ΦΠΑ στις πληρωµές ∆ηµοσίων Έργων - 

Μεταβολή ουσιωδών όρων των υπογεγραµµένων συµβάσεων δηµοσίων έργων - 

Ντόµινο πτωχεύσεων». 

2. Η µε αρ. πρωτ. 27965/03.10.2014 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό 

Οικονοµικών µε θέµα: «Άµεση ένταξη τεχνικών επιχειρήσεων, που εκτελούν έργα 

∆ηµοσίου, της παραγράφου 4, του άρθρου 39α του ΚΦΠΑ, στον κατάλογο της 

παρ.1, της ΠΟΛ. 1212/26-9-2014». 

3. Η µε αρ. πρωτ. 27967/03.10.2014 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Γενική Γραµµατεία 

∆ηµοσίων Εσόδων µε θέµα: «Τρόπος χειρισµού και χρόνου συµψηφισµού του ΦΠΑ, 

όταν η εξόφληση τιµολογίου γίνεται µε τµηµατικές πληρωµές». 

4. Η µε αρ. πρωτ. 28293/08.01.2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Γενική Γραµµατέα 

∆ηµοσίων Εσόδων µε θέµα: «Οξύτατα προβλήµατα από την µη επιστροφή 

καταβληθέντος ΦΠΑ κατόπιν της κατάργησης ΦΠΑ σε πληρωµές µίας κατηγορίας 

υφισταµένων ∆ηµοσίων Έργων». 

5. Η µε αρ. πρωτ. 28412/05.02.2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Αναπλ. Υπουργό 

Οικονοµικών µε θέµα: «Οξύτατα προβλήµατα από την µη επιστροφή καταβληθέντος 

ΦΠΑ κατόπιν της κατάργησης ΦΠΑ σε πληρωµές µίας κατηγορίας υφισταµένων 

∆ηµοσίων Έργων - Ντόµινο διακοπής εργασιών και διάλυσης συµβάσεων δηµοσίων 

έργων µε υπαιτιότητα του ∆ηµοσίου». 

6. Η µε αρ. πρωτ. 28628/20.03.2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Οικονοµικών µε θέµα: «Μη επιστροφή καταβληθέντος ΦΠΑ κατόπιν της 

κατάργησης ΦΠΑ σε πληρωµές µίας κατηγορίας υφισταµένων ∆ηµοσίων Έργων - 

Ντόµινο διακοπής εργασιών και διάλυσης συµβάσεων δηµοσίων έργων µε 

υπαιτιότητα του ∆ηµοσίου - Πρόταση για την ΑΜΕΣΗ νοµοθετική επίλυση». 

7. Η µε αρ. πρωτ. 28824/07.05.2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό 

Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και τον Γενικό Γραµµατέα ΕΣΠΑ µε 

θέµα: «Ντόµινο διακοπής εργασιών σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από τη µη 

χρηµατοδότησή τους και την κατάργηση πληρωµής ΦΠΑ». 

8. Η µε αρ. πρωτ. 29166Α/20.10.2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Υπουργούς 

Επικρατείας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: «Άρθρο 20 του σ/ν: 

“Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής 

ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεµένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 

3



 
 

4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 

4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις"». 

9. Η µε αρ. πρωτ. 29227/20.08.2015 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό 

Οικονοµικών µε θέµα: «Συµψηφισµοί Οφειλών – Απαιτήσεων κατά ευρύτερου 

∆ηµοσίου Τοµέα». 

10. Η µε αρ. πρωτ. 34114/06.09.2019 επιστολή του ΣΑΤΕ προς πολλαπλούς αποδέκτες 

µε θέµα: «Επιστροφή ΦΠΑ στις τεχνικές επιχειρήσεις, που εκτελούν έργα ∆ηµοσίου, 

της παραγράφου 4, του άρθρου 39α του ΚΦΠΑ». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Β 

 

Παρακράτηση 100% για έργα Π∆Ε 

 

1. Η υπ’ αριθµ. 34407/05.12.2019 επιστολή του Συνδέσµου µας προς τον Υφυπουργό 

Οικονοµικών µε θέµα: «Παρακράτηση ποσού λογαριασµών από ∆ΟΥ για έργα 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων». 

2. Η υπ’ αριθµ. 34407Α/17.12.2019 επιστολή του Συνδέσµου µας προς τoν ∆ιοικητή 

της ΑΑ∆Ε  µε θέµα: «Παρακράτηση ποσού λογαριασµών από ∆ΟΥ για έργα 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100% - Αίτηµα συνάντησης». 

3. Η υπ’ αριθµ. 34407Β/31.12.2019 επιστολή του Συνδέσµου µας προς τον Υπουργό 

Οικονοµικών µε θέµα: «Παρακράτηση ποσού λογαριασµών από ∆ΟΥ για έργα 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100% - Αίτηµα συνάντησης». 

4. Η υπ’ αριθµ. 34407Γ/21.02.2020 επιστολή του Συνδέσµου µας προς τον Υπουργό 

Οικονοµικών µε θέµα: «Παρακράτηση ποσού λογαριασµών από ∆ΟΥ για έργα 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100%». 

5. Η υπ’ αριθµ. 34407∆/08.04.2020 επιστολή του Συνδέσµου µας προς τον Υπουργό 

Οικονοµικών µε θέµα: «Α) Παρακράτηση ποσού λογαριασµών από ∆ΟΥ για έργα 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100%. Β) Προβλήµατα στην 

Έκδοση Φορολογικής Ενηµερότητας για εξόφληση πιστοποιήσεων». 

6. Η υπ’ αριθµ. 34407Ε/28.04.2020 επιστολή του Συνδέσµου µας προς τους 

Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε θέµα: «Παρακράτηση 

ποσού λογαριασµών από ∆ΟΥ για έργα Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε 

ποσοστό 100%». 

7. Η υπ’ αριθµ. 34407Ζ/12.05.2020 επιστολή του Συνδέσµου µας προς τον Υπουργό 

Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα: «Παρακράτηση ποσού λογαριασµών από ∆ΟΥ 

για έργα Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100%». 
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