ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Απόγνωση των επιχειρήσεων από τη νέα απόφαση παράτασης
πληρωμών στις επιστροφές ΦΠΑ

Να σταματήσει η ομηρία των επιχειρήσεων, στην οποία περιέρχονται με τη νέα
απόφαση παράτασης πληρωμών στις επιστροφές ΦΠΑ, ζήτησε ο ΣΒΒΕ σε επιστολή
διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Το πλήρες
κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
«»»»»»»»»Η δυσμενής κατάσταση της οικονομίας έχει οδηγήσει την επιχειρηματική
κοινότητα σε συγκρατημένη ανοχή στην επιβολή πλήθος μέτρων, που λαμβάνει η
ελληνική πολιτεία για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης και την ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας, και τα οποία σε κανονικές συνθήκες θα ήταν αδιανόητα.
Ωστόσο, η έμμεση στάση πληρωμών επιστροφών ΦΠΑ έως 30 Σεπτεμβρίου 2010
που ανακοινώσατε, με τη νέα ΠΟΛ 1072/26.05.2010 σε συνέχεια της ΠΟΛ
1016/1.3.2010, αποτελεί ζήτημα έντονης διαμαρτυρίας για το Σύνδεσμο και τα μέλη
μας, καθώς πιθανότατα θα έχει για τις επιχειρήσεις αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις
από την αδυναμία πληρωμών προς προμηθευτές έως την πιθανή χρεωκοπία τους.
Σε σχετική έρευνα του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις του
Βορειοελλαδικού Τόξου και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στα τέλη Μαρτίου 2010,
καταγράφεται ότι ξεπερνούσαν τα 300 εκατ. € οι οφειλές του ελληνικού δημοσίου
προς τις επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού Τόξου με μέσο χρόνο οφειλής μεταξύ 12
έως 20 μηνών.
Μάλιστα, ειδικά το ζήτημα της επιστροφής του ΦΠΑ σε συνδυασμό με τα αυστηρά
κριτήρια πίστωσης που θέτουν οι τράπεζες έχει επιτείνει το πρόβλημα ρευστότητας
των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση.
Εξάλλου, στη δημοσιότητα έχουν δοθεί στοιχεία και άλλων επιχειρηματικών φορέων
που ουσιαστικά καταδεικνύουν το ίδιο γεγονός, της επιτακτικής δηλαδή ανάγκης
άμεσης τόνωσης της αγοράς.
Μεταξύ άλλων όλοι οι φορείς συγκλίνουν και θεωρούν πλέον ρεαλιστική την πρόταση
συμψηφισμού των οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, με οφειλές
των τελευταίων προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμοστεί η ΠΟΛ 1016/1.3.2010 για την άμεση
εκταμίευση των επιστροφών στις επιχειρήσεις, στις οποίες έχει ήδη πραγματοποιηθεί
προσωρινός ή τακτικός έλεγχος.
Παρακαλούμε θερμά, για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να δοθεί η ανάσα
ρευστότητας που τόσο αγωνιωδώς περιμένει η αγορά. «»»»»»»»»

