
 
        

 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014  

Αριθ. Πρωτ.632 

Προς 

 Τον Υπουργό Οικονομικών  

κ. Ιωάννη Στουρνάρα 

 Τον Αναπληρωτή Υπουργό 

κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 Τον Υφυπουργό Οικονομικών 

κ.  Γεώργιο Μαυραγάνη 

 

 

Θέμα : Πλήρως ανεφάρμοστος στην πράξη, εκ μέρους των Δ.Ο.Υ. ο συμψηφισμός  

 οφειλών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τη μη εφαρμογή του νόμου 3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 

66 Α’ – άρθρο 11), από αρκετές Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες σε πανελλαδικό 

επίπεδο, κυρίως λόγω της στενής ερμηνείας που δίδει η ΠΟΛ.1022/24.01.2012, η 

οποία προέβλεπε τον συμψηφισμό οφειλών του στενού δημόσιου τομέα,  

Η Ένωση έχει γίνει αποδέκτης πλήθους διαμαρτυριών μελών της, από όλη την 

Ελλάδα, που αντιμετώπισαν την αρνητική στάση των Δ.Ο.Υ. να προχωρήσουν στην 

εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου, προβάλλοντας ως κύρια αιτιολογία την 

στρεβλή ερμηνεία της ΠΟΛ. Η ΠΟΛ αυτή, σύμφωνα με τις απόψεις των Δ.Ο.Υ., 

απαιτεί προκειμένου να προχωρήσει ο συμψηφισμός την έκδοση Χ.Ε.Π., η οποία 

όμως χωρεί όταν έχει μεταβιβασθεί η πίστωση. 

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η άρνηση της μεγαλύτερης οικονομικής υπηρεσίας 

της χώρας της ΦΑEΕ Αθηνών, τον μήνα Ιανουάριο του 2014, να προχωρήσει σε 

συμψηφισμό οφειλών, από εγκεκριμένο λογαριασμό – πιστοποίηση δημοσίου έργου, 

που δεν είχε καταβληθεί στην εργοληπτική επιχείρηση, ελλείψει πίστωσης. 

Κατά συνέπεια, το μοναδικό μέτρο, που αν και περιορισμένο ακόμη στον στενό 

δημόσιο τομέα, έδινε μία ύστατη και προσωρινή ανακούφιση στους αναδόχους 

δημοσίων έργων, παρέχοντας την ευκαιρία να συμψηφίσουν οφειλές, εκχωρώντας 

εγκεκριμένους λογαριασμούς, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί εξαιτίας του 

περιορισμού που θέτει η ΠΟΛ 1022 (έκδοση Χ.Ε.Π.). 

Οφείλουμε δε να υπενθυμίσουμε ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει όλος ο 

κλάδος οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αφερεγγυότητα του Δημοσίου να καταβάλει, 

ως αντισυμβαλλόμενος, ποσά που προέρχονται από ήδη εκτελεσμένα έργα, χωρίς 



παράλληλα να ατονεί όσον αφορά στις οικονομικές του απαιτήσεις προς τις 

επιχειρήσεις. 

Κύριοι Υπουργοί,  

Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την αναιτιολόγητη και αντισυνταγματική 

καταστρατήγηση  της εφαρμογής ενός ήδη ψηφισμένου μέτρου που εκτός από νόμος 

του Κράτους έχει αποτελέσει πλειστάκις και εξαγγελία της Κυβέρνησης.  

Θεωρούμε ότι λόγω του επείγοντος του θέματος, είναι απολύτως απαραίτητη μία 

συνάντηση μαζί σας προκειμένου να διευθετηθεί το σημαντικό αυτό ζήτημα και να 

λάβουμε οριστικές απαντήσεις και διευκρινίσεις, δεδομένου ότι απαιτείται η άμεση 

έκδοση νέας ερμηνευτικής ΠΟΛ που θα επιτρέπει την εφαρμογή του νόμου και στην 

πράξη. 

Εν αναμονή απάντησής σας για άμεση συνάντηση. 

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

                Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛ. ΡΩΜΟΙΟ   ΕΥΑΓΓΕΛΟ  Θ. ΚΑΕΛΑ 


