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Διαμαρτυρία του ΣΒΒΕ και του ΣΕΠΕΕ για την παρακράτηση
φόρου 8% στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που προβλέπει τον
νέο φορολογικό νομοσχέδιο και ζήτηση επαναφοράς της διάταξης
στο παλαιό καθεστώς
Με κοινή τους επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και
τον Υφυπουργό κ. Φ. Σαχινίδη, ο ΣΒΒΕ και ο ΣΕΠΕΕ εξέφρασαν την έντονη
διαμαρτυρία τους για την παρακράτηση φόρου στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών
που προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και ζήτησαν την επαναφορά της
διάταξης στο παλαιό καθεστώς. Ειδικότερα μεταξύ άλλων το κείμενο της επιστολής
ανέφερε:
“Στο προς ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο έχει προστεθεί διάταξη σχετικά με την
παρακράτηση φόρου στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα πρόκειται για
το άρθρο 6, παράγραφος 10 με το οποίο επεκτείνεται το μέτρο, από τους
προμηθευτές του Δημοσίου, σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις μέλη μας οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες
μεταποιητικού χαρακτήρα (βαφεία, φινιριστήρια, πλεκτήρια κ.λ.π.) σε άλλες
επιχειρήσεις του κλάδου. Η υπό ψήφιση διάταξη προσδιορίζει το ποσοστό του προς
απόδοση παρακρατούμενου φόρου στο οκτώ τοις εκατό (8%) της καθαρής αξίας του
τιμολογίου.
Το συγκεκριμένο μέτρο θα επιβαρύνει καταστροφικά την ήδη αρνητική ρευστότητα
των επιχειρήσεων, υποχρεώνοντάς τες να αποδίδουν το 8% του τζίρου τους άμεσα
ώστε αυτό να συμψηφιστεί τον επόμενο χρόνο
με τους φόρους επί των
(ανύπαρκτων πλέον) κερδών. Μάλιστα, εάν υπολογιστεί ο χρόνος υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων του επομένου έτους και ο χρόνος συμψηφισμού και
επιστροφής των εν λόγω ποσών τα παρακρατούμενα από τα τιμολόγια ποσά θα
τύχουν συμψηφισμού σε διάστημα από εννέα (9) μήνες, για ένα τιμολόγιο που
εκδίδεται π.χ. προς το τέλος του έτους ως και εικοσιένα (21) μήνες, για ένα τιμολόγιο
που κόβεται στην αρχή του έτους!
Το διάστημα άτοκου δανεισμού των επιχειρήσεων προς το κράτος θα είναι στην
πράξη πολύ μεγαλύτερο δεδομένου ότι το ποσοστό των καθαρών κερδών επί του
τζίρου που απαιτείται προκειμένου μια επιχείρηση να συμψηφίσει τα
παρακρατηθέντα ανέρχεται σε 33,35%, ποσοστό που δεν απαντάται σε καμία
επιχείρηση του κλάδου διεθνώς. Με δεδομένο τις χρονοβόρες διαδικασίες όταν
πρόκειται για επιστροφές φόρων στις επιχειρήσεις, το νέο μέτρο θα καταδικάζει
ακόμη και σχετικά υγιείς επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μεταποίησης στο να
κλείσουν με ολέθριες συνέπειες στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας αλλά και στα ίδια
τα δημόσια έσοδα σε όρους καθαρής παρούσης αξίας μελλοντικών εισπράξεων.
Οι εταιρίες «παροχής υπηρεσιών» του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας είναι
πρακτικά βιομηχανικές επιχειρήσεις, ανήκουν δηλαδή τυπικά και ουσιαστικά στη
μεταποίηση και έχουν υψηλά βιομηχανικά κόστη και υψηλότατες αποσβέσεις πάγιου
εξοπλισμού.
Η προς ψήφιση διάταξη επιφέρει ένα ακόμη ισχυρό αντιαναπτυξιακό χτύπημα,
ενδεχομένως το «μοιραίο», σε επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται στις λιγοστές υγιείς

παραγωγικές δυνάμεις, οι οποίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία προς όφελος της
χώρας σε έναν κλάδο ο οποίος παρά τις αντιξοότητες διατηρεί έναν έντονα
εξαγωγικό προσανατολισμό. Το κλείσιμο αυτών των επιχειρήσεων συνεπεία της
ανωτέρω διατάξεως θα συμπαρασύρει και τις επιχειρήσεις του κλάδου που
εξαρτώνται από τα ελληνικά βαφεία – φινιριστήρια - πλεκτήρια και θα οδηγήσει με
μαθηματική ακρίβεια στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που προσδοκά ο
νομοθέτης.
Θεωρούμε επιβεβλημένο να επαναφέρετε την σχετική διάταξη στο προηγούμενο
καθεστώς, διαφορετικά το πλήγμα για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, αλλά
τελικώς και για τα δημόσια έσοδα, θα είναι ανεπανόρθωτο.”

