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ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΖΗΤΗΣΕ ΤΟ ΒΕΠ
Την τήρηση της νέας διαδικασίας για την επιστροφή ΦΠΑ στους δικαιούχους επιχειρηματίες
ζήτησε από το Υφυπουργό Οικονομικών, κο Μαυραγάννη και τον Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,
κο Θεοχάρη, με επιστολή του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, ύστερα από διαμαρτυρίες μελών
του για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται.
Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Κύριε Υφυπουργέ,
Παρά τις σαφείς οδηγίες σας για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας επιστροφής φόρων από τον
Μάρτιο 2013 για την επιστροφή φόρων, στην οποία προβλέπεται να γίνεται αυτεπάγγελτα
συμψηφισμός χρεών και οφειλών από την εφορία και εντός 10ημέρου να εκδίδεται επιταγή στο όνομα
του δικαιούχου για ποσά που δεν ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ και ενώ χιλιάδες επιχειρήσεις
περιμένουν την επιστροφή ΦΠΑ που δικαιούνται και η αγορά απεγνωσμένα αναζητά «ενέσεις
ρευστότητα;» και η πραγματική οικονομία βυθίζεται στην ύφεση, οι επιστροφές του ΦΠΑ προς τις
επιχειρήσεις γίνονται με το σταγονόμετρο με αποτέλεσμα μέχρι τον προηγούμενο μήνα να έχει λάβει
επιστροφή μόλις 1 στους 10 δικαιούχους.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στις 109 από τις
140 ΔΟΥ της χώρας ο χρόνος αναμονής για διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ υπερβαίνει
τους τέσσερις μήνες και φτάνει μέχρι δύο χρόνια και εννέα μήνες. Περίπου 4.810 επιχειρήσεις επί
συνόλου 12.178 που υπέβαλαν αιτήσεις για επιστροφές ΦΠΑ περιμένουν για την είσπραξη των ποσών
που δικαιούνται πάνω από τέσσερις μήνες. Είναι αντιληπτό ότι οι επιχειρήσεις, που προσβλέπουν σε
αυτά τα ποσά, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και να ανταποκριθούν ακόμη και στις λειτουργικές τους
δαπάνες και όχι να σκεφθούν να κάνουν επενδύσεις.
Κύριε Υφυπουργέ, επειδή αυτές οι σημαντικές καθυστερήσεις θέτουν σε αμφισβήτηση την
αξιοπιστία του Δημοσίου έναντι των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι στην
περίπτωση, όπου οι επιχειρήσεις είναι υπόχρεες σε καταβολή φόρου, επιβάλλονται κυρώσεις για μη
εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προς
τις ΔΟΥ για την τήρηση της νέας διαδικασίας και την, το συντομότερο δυνατόν, εξόφληση των
εκκρεμών επιστροφών ΦΠΑ στους δικαιούχους».
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