
Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ  
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
ΤΗΛ. 24210/29407 - 8 FAX 24210/26394 

e-mail: info@sbtse.gr 

 
    

ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

   Παράκληση να δημοσιευθεί 

   Ημερομηνία: 02/04/2020 
 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, 

απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τον Υπουργό 

Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό 

Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλο, αναφερόμενος στις 

καθυστερήσεις των επιστροφών Φόρων, όπως ο Φ.Π.Α. 

καθώς και ο Ε.Φ.Κ. που αφορά στο πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης (DIESEL) κίνησης από βιομηχανικές και 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 

 

Ειδικότερα, στο Υπόμνημά του ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι: 

 

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια προσπάθεια αποκατάστασης 

του καθεστώτος της επιστροφής Φόρων. Η προσπάθεια, αυτή, χαιρετίστηκε από τις 

παραγωγικές τάξεις, καθώς αναγνώριζε τη σπουδαιότητα αποκατάστασης του 

προβλήματος της χαμηλής ρευστότητας και έδινε λύση για μια μεγάλη μερίδα 

επιχειρήσεων. 

Στη πλειονότητα όμως των περιπτώσεων, οι διαδικασίες αυτές, της επιστροφής του 

Φ.Π.Α. ή και του Ε.Φ.Κ που αφορά στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) 

κίνησης από βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, δεν υλοποιούνται με την 

ενδεδειγμένη ταχύτητα, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναμένουν 

την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, βλέποντας το πρόβλημα να διογκώνεται 

καθημερινά κάτω από την αφόρητη πίεση που ασκούν οι  ταμειακές τους υποχρεώσεις. 

Πρέπει να τονιστεί ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές εξαγωγικές, μεταξύ 

άλλων, επιχειρήσεις συνέπεια της κατάστασης αυτής, είναι ιδιαίτερα οξυμένο αυτή την 

περίοδο λόγω της συρρίκνωσης των εργασιών και της πολύ μειωμένης ρευστότητας, 

συνέπεια των επιπτώσεων της εξάπλωσης του Κορονοϊού και των μέτρων που 

λαμβάνονται. Γίνεται αντιληπτό ότι οι επιχειρήσεις, αυτές, που εν προκειμένω 

πλήττονται βάναυσα από άλλη μία, παγκόσμια, αυτή τη φορά, κρίση, βρίσκονται 

καθημερινά σε όλο και πιο δύσκολη θέση, δεδομένου ότι η προσπάθεια, που 

καταβάλλουν, πλέον, για να διατηρήσουν αγορές και απασχόληση, απαιτεί ολοένα και 

πιο δυσεύρετους πόρους.  

Ο Σύνδεσμος στη επιστολή του τονίζει επίσης ότι γενικότερα τα ποσά προς επιστροφή 

αποτελούν ρευστότητα, την οποία οι επιχειρήσεις δεσμεύουν πρόσκαιρα και στην 

οποία υπολογίζουν, για να διατηρήσουν ενήμερα τα ταμειακά τους προγράμματα και 

να μπορέσουν να επιβιώσουν εν μέσω μίας πρωτόγνωρης μείωσης της ζήτησης, τόσο 

από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Αυτό φαίνεται εξάλλου από το γεγονός 

ότι η άμεση επιστροφή φόρων, όπως ο Φ.Π.Α. αλλά και άλλοι, αιτούμενου ύψους μέχρι 



30.000 €, προβλέπεται στις διατάξεις του τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68/2020). Ωστόσο, το πρόβλημα δεν λύνεται, λόγω του 

ορίου που τίθεται και με το οποίο αποκλείονται αυτομάτως, οι επιχειρήσεις που έχουν 

αιτηθεί μεγαλύτερα ποσά. 

 

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται η ύπαρξη εξαντλητικής προσπάθειας εκ 

μέρους του Υπουργείου και των αρμοδίων Υπηρεσιών, ώστε ανεξάρτητα από το ύψος 

τους, τα ποσά αυτά να επιστρέφονται στις δικαιούχους επιχειρήσεις ει δυνατόν και 

άμεσα και σε κάθε περίπτωση, υπό την πίεση και τις απαιτήσεις των καιρών. 

 

Κλείνοντας την επιστολή του ο Σύνδεσμος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει 

άμεση παρέμβαση του Υπουργείου στο ζήτημα των επιστροφών του Φ.Π.Α. καθώς και 

του Ε.Φ.Κ. στις δικαιούχους επιχειρήσεις, με στόχο την έγκαιρη επιστροφή των φόρων. 

 


