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ΘΕΜΑ: « Σχόλια για Συµψηφισµό Φ.Π.Α. – Πρόταση για Βεβαίωση Ενηµερότητας µε Οφειλή »
Α. Σχόλια για Συµψηφισµό Φ.Π.Α.
Στην εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ , στο φύλλο της από 19/3/2011, αναφέρεται ότι: « Ο Υπουργός Οικονοµικών Γ.
Παπακωνσταντίνου κατέθεσε προσθήκη κατά τη συζήτηση του φορολογικού νοµοσχεδίου, όπου δίνεται η δυνατότητα για
συµψηφισµό οφειλών µεταξύ Ο.Τ.Α. & Ιδιωτών. Βρίσκουµε τρόπο να εξαιρέσουµε από την ποινική δίωξη αυτούς για
τους οποίους υπάρχουν αποδεδειγµένα οφειλές από την Τοποική Αυτοδιοίκηση».
Σχολιασµός: Από την αρχική ανάγνωση και εφόσον ισχύσει και για τον κλάδο µας, σίγουρα είναι ένα θετικό
πρώτο βήµα αφού πλέον δεν θα διωκόµαστε ποινικά για χρέη µας προς το ∆ηµόσιο. Το αιτούµενο βέβαια παραµένει,
δηλαδή το Υπουργείο να προχωρήσει σε πραγµατικό συµψηφισµό χρεών εκατέρωθεν.

Β. Πρόταση για Ενηµερότητα Χρεών. Συνεχίζοντας περί φορολογικών ρυθµίσεων επισηµαίνω τα εξής:
Μέχρι σήµερα οι πιστοποιηµένες οφειλές από το ∆ηµόσιο προς εµάς (έργα Ο.Τ.Α. – Νοµαρχιών – Περιφερειών λοιπών Φορέων & Οργανισµών) δεν λαµβάνονται υπ΄΄ όψην ενώ αντιθέτως όταν εµείς οφείλουµε στο Κράτος
τιµωρούµαστε µε την µη χορήγηση «Φορολογικής Ενηµερότητας».
Ετσι όταν καλούµαστε από οποιονδήποτε Φορέα να εισπράξουµε χρήµατα, υπάρχει αδυναµία είσπραξης λόγω µη
χορήγησης « Φορολογικής Ενηµερότητας ».
Με την παρούσα πρακτική αφενός στερούνται έσοδα και από το ίδιο το Κράτος, αφού δεν µπορούµε να
πληρώσουµε τις οφειλές µας προς αυτό, δεν µας δίνεται η δυνατότητα να πληρώσουµε τις αντίστοιχες κρατήσεις και
αφετέρου στερεί την δυνατότητα να υπάρχει οικονοµική ρευστότητα και συµµετοχή στην παραγωγική διαδικασία

Πρόταση: Πιστεύω ότι πρέπει να εφαρµοστεί η πρακτική που τηρεί το Ι.Κ.Α. ∆ηλαδή, ακόµα και όταν οφείλουµε, να
είναι δυνατή η χορήγηση από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. « Βεβαίωση Ενηµερότητας µε Οφειλή » µε παρακράτηση του
συνόλου του οφειλοµένου ποσού ή ποσοστού επί αυτού, όταν καλούµαστε να εισπράξουµε από κάποιον Φορέα.
Με αυτό τον τρόπο
1. Αποδίδονται έσοδα προς το ∆ηµόσιο αφού αποπληρώνονται οι φορολογικές µας εκκρεµότητες
2. Αποδίδονται έσοδα προς τους ∆ηµόσιους Φορείς, από τις πληρωµές των αντιστοίχων κρατήσεων.
3. ‘’Βγαίνει’’ χρήµα στην αγορά, σε αυτή την παρούσα οικονοµική κρίση.
-------------------------------------------------Πιστεύω ότι οι παραπάνω προτάσεις είναι εφαρµόσιµες και πρέπει να προσπαθήσουµε να εισακουστούµε από τους
Κυβερνώντες.
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