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Οφειλές του δηµοσίου προς τις επιχειρήσεις µέλη του ΣΒΒΕ
Ο ΣΒΒΕ µε επιστολή του, την Τετάρτη 1 ∆εκεµβρίου 2010, προς τον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, επανήλθε για να θέσει για ακόµη µία φορά, το
κρίσιµο ζήτηµα της επιστροφής του ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις.
Στην επιστολή επισηµαίνεται ότι δυστυχώς µέχρι σήµερα, και παρά τις
επανειληµµένες επιστολές του Συνδέσµου προς τον Υπουργό, καθώς και τις σχετικές
συζητήσεις για το θέµα κατά τη διάρκεια των επαφών του µε το σύνολο της πολιτικής
ηγεσίας της χώρας, δεν έχει λάβει καµία απάντηση για τη διευθέτηση του
συγκεκριµένου ζητήµατος παρά µόνον την υπόσχεση ότι σύντοµα θα διευθετηθεί…
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Συνδέσµου στο τέλος Μαρτίου του 2010 η συνολική
οφειλή του κράτους από επιστροφή ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις µέλη του Συνδέσµου
ξεπερνούσε τα 56 εκατ. ευρώ. Οκτώ µήνες µετά, οι συγκεκριµένες οφειλές έχουν
ανέλθει σε ποσό που πλέον ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.
Αν στα παραπάνω ποσά προστεθεί η επιχορήγηση 12% του κόστους εργασίας προς
τις επιχειρήσεις της Θράκης, τα ποσά που προέρχονται από αποπληρωµή
επενδύσεων, κυρίως του Αναπτυξιακού νόµου, καθώς επίσης, και τα ποσά που
αφορούν πληρωµή προµηθειών του δηµοσίου προς τις επιχειρήσεις µέλη του
Συνδέσµου για εκτέλεση διαφόρων έργων, τότε το συνολικό ποσό που οφείλει το
ελληνικό δηµόσιο προς τις επιχειρήσεις µέλη του ΣΒΒΕ ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ.
∆οθέντος ότι οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία
τους λόγω της µειωµένης ρευστότητας, είναι ολοφάνερο ότι η αποπληρωµή µέρους
τουλάχιστον από τα ανωτέρω ποσά ή έστω ο συµψηφισµός των οφειλών µε
υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις, θα έλυνε εν µέρει το πρόβληµα
ρευστότητας, ειδικά την τρέχουσα περίοδο – κλείσιµο έτους – κατά την οποία οι
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα αυξηµένες.
Ειδικά για το θέµα της επιστροφής του ΦΠΑ, στην επιστολή ζητείται, για άλλη µια
φορά, όπως προβούν οι φορολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών στην
επιτάχυνση των ελεγκτικών διαδικασιών για το θέµα, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να
λάβουν τουλάχιστον ένα µέρος από τα οφειλόµενα πριν τις εορτές των
Χριστουγέννων.
Σηµειώνεται επίσης ότι η µέχρι σήµερα ακολουθούµενη τακτική από τις φορολογικές
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών αφενός υποβιβάζει την αξιοπιστία του
κράτους έναντι των επιχειρήσεων της χώρας. Οι καθυστερήσεις στην προσέλευση
των υπηρεσιών για οριστικούς ελέγχους είναι ο κανόνας ενώ σε πολλές περιπτώσεις
που έχει διενεργηθεί οριστικός έλεγχος, οι υπογραφές των προϊσταµένων
καθυστερούν έως και 14 µήνες.
Τέλος, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ υπογραµµίζει στην επιστολή ότι η απόφαση για
πληρωµή των σχετικών ποσών θα συµβάλει έµπρακτα στη διατήρηση πολλών
θέσεων εργασίας στην ελληνική περιφέρεια και κατ΄ επέκταση στην κοινωνική
συνοχή.

