ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
«ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ»
Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη από τις δύο ειδικές εκθέσεις µέσω των
οποίων ο Συνήγορος του Πολίτη αποσκοπεί να αποτυπώσει την πολυετή και
πολύπλευρη εµπειρία του αναφορικά µε τα ζητήµατα που δηµιουργούν
εµπόδια στην υγιή ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Βασικός σκοπός του
εγχειρήµατος αυτού είναι η διατύπωση προτάσεων που φιλοδοξούν να
συνεισφέρουν στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας στη σηµερινή δυσµενή οικονοµική συγκυρία.
Ο Συνήγορος του Πολίτη στην πρώτη ειδική έκθεση εστιάζει στα εµπόδια που
προκύπτουν από την εφαρµογή των κανόνων περί είσπραξης και εξόφλησης
οφειλών από τους δηµόσιους φορείς.
Η Αρχή διαπιστώνει ότι τα τελευταία έτη, µε το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης και
την συνακόλουθη προσπάθεια του Κράτους να περιορίσει τις δαπάνες του και να
αυξήσει τα έσοδά του, το στενά ταµειακό/εισπρακτικό συµφέρον του Κράτους
φαίνεται ότι απέκτησε, στις επιλογές του νοµοθέτη, ένα σαφές προβάδισµα έναντι
κάθε άλλου συµφέροντος ή δικαιώµατος. Έτσι έχει δηµιουργηθεί σειρά προβληµάτων
που έχουν ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ενώ
ταυτόχρονα δεν υπάρχουν αποτελεσµατικές µέθοδοι ρύθµισης των οφειλών των
επιχειρήσεων και κατάλληλο περιβάλλον για την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς
τους.
Ενόψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:
Προς αντιµετώπιση των προβληµάτων καθυστέρησης των δηµοσίων φορέων
να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τους ιδιώτες/επιχειρήσεις:
 Επανεξέταση της αναγκαιότητας διατήρησης του συνόλου των προληπτικών
εγκρίσεων και ελέγχων προς αντικατάστασή τους από αυστηρούς κατασταλτικούς
ελέγχους, ώστε και να µην τίθενται χρονικά και διαδικαστικά προσκόµµατα στην
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας αλλά και να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά
(εκ των υστέρων) οι διαπιστωθείσες παραβάσεις.
 ∆ιευκρίνιση, µε νοµοθετική ρύθµιση, του ουσιώδους ζητήµατος της έκτασης του
ελέγχου, κατά την εκκαθάρισης της δαπάνης, της νοµιµότητας των διοικητικών
πράξεων επί των οποίων στηρίζεται µία δαπάνη φορέα του δηµοσίου, ήτοι εάν ο
έλεγχος µπορεί να κάµπτει το τεκµήριο νοµιµότητας της διοικητικής πράξης.
 Πρόβλεψη ως χρονικού σηµείου έκδοσης του τιµολογίου από τον επιχειρηµατίααντισυµβαλλόµενο δηµοσίου φορέα εκείνου µετά την ολοκλήρωση και της
διαδικασίας θεώρησης του χρηµατικού εντάλµατος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ήτοι κατά την είσπραξη της απαίτησης.
 Αξιοποίηση-εφαρµογή στην πράξη των ήδη υπαρχουσών διατάξεων που
προβλέπουν την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών µεταξύ των πολιτών και
των δηµοσίων φορέων, ώστε οι πολίτες των οποίων οι απαιτήσεις
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απορρίπτονται, κατά την εκκαθάριση της δαπάνης, ως µη νόµιµες, να µην
εξαναγκάζονται στην άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων, αλλά να κρίνονται οι
απαιτήσεις τους εξωδικαστικώς. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος του
Συνηγόρου του Πολίτη ως του µοναδικού θεσµού διαµεσολάβησης µπορεί επίσης
να είναι ιδιαίτερα σηµαντικός.
 Αυτοδίκαιη αναστολή της είσπραξης του ΦΠΑ όταν αυτός αφορά συναλλαγές για
τις οποίες το τιµολόγιο ή η απόδειξη παροχής υπηρεσίας επιστράφηκαν από το
δηµόσιο φορέα ως µη δυνάµενα να θεωρηθούν.
 Τροποποίηση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου,
µε πρόβλεψη αναστολής αυτής λόγω των έκτακτων δηµοσιονοµικών συνθηκών
και κατά χρονικό διάστηµα αντίστοιχο µε την περίοδο δηµοσιονοµικής
προσαρµογής της χώρας.
 ∆ηµοσιοποίηση, π.χ. µέσω ανάρτησής τους στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, των πινάκων όπου
καταγράφονται οι εξοφληθείσες απαιτήσεις των δηµοσίων φορέων προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις, ώστε να καµφθεί η γενικευµένη και δυστυχώς πολλές
φορές δικαιολογηµένη δυσπιστία για τα κριτήρια προτεραιότητας βάσει των
οποίων δηµόσιοι φορείς (κυρίως ΟΤΑ) προβαίνουν στην εξόφληση των εις βάρος
τους οικονοµικών απαιτήσεων.
 Κατά προτεραιότητα εξόφληση από τους δηµόσιους φορείς των απαιτήσεων για
τις οποίες υφίσταται δικαστική απόφαση, έτσι ώστε η διοίκηση όχι µόνο να
εκπληρώνει το εκ του Συντάγµατος και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου καθήκον της για συµµόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις,
αλλά και να αποφεύγει την σώρευση των τόκων υπερηµερίας και των προστίµων
µη συµµόρφωσης.
 Πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξόφλησης χρηµατικών οφειλών δηµόσιων
φορέων έναντι πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. µέσω αντιπαροχής) ειδικά στην
περίπτωση χρηµατικών απαιτήσεων χαµηλής οικονοµικής αξίας, εφόσον,
βεβαίως, κάτι τέτοιο θα το αποδεχόταν ο δικαιούχος. Ενδεικτικά, στην περίπτωση
∆ήµων η αντιπαροχή θα µπορούσε να αφορά την παροχή καρτών ελεγχόµενης
στάθµευσης, εισιτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου ή άλλες παροχές
για τις οποίες κανονικά οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταβάλουν κάποιο
οικονοµικό αντίτιµο. Θα µπορούσε, επίσης, να εξετασθεί η δυνατότητα παροχής
άλλων προνοµίων (π.χ. στην περίπτωση δικαιούχων οικονοµικών απαιτήσεων
που κατοικούν στον οφειλέτη ∆ήµο, η απαλλαγή τους από την καταβολή µη
ανταποδοτικών τελών ή φόρων για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα).
Προς αντιµετώπιση των προβληµάτων από την εντατικοποίηση του τρόπου
αναζήτησης και είσπραξης των απαιτήσεων των δηµοσίων φορέων κατά των
ιδιωτών/επιχειρήσεων:
 Πιστή τήρηση των διατάξεων για την αποσβεστική προθεσµία εντός της οποίας
πρέπει να βεβαιώνονται ταµειακά οι οφειλές των δηµοσίων φορέων, σε
συµµόρφωση προς την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας.
 Τήρηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες (π.χ. ∆ικαστικά Τµήµατα των ∆.Ο.Υ. κ.λπ)
των αρχών της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, κατά την λήψη των
µέτρων αναγκαστικής κατάσχεσης, καθώς και ορθή εφαρµογή των διατάξεων
περί χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας.
 Πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξόφλησης των οφειλών των πολιτών προς
τους δηµόσιους φορείς, πέραν της χρηµατικής καταβολής (π.χ. µέσω
µεταβίβασης ακινήτων).
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 Επανεξέταση της ποινικής απαξίας της µη εµπρόθεσµης καταβολής
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο ή, πάντως, αύξηση των ποσών, η µη
αποπληρωµή των οποίων θα θεωρείται ποινικό αδίκηµα.
Προς διεύρυνση των δυνατοτήτων συµψηφισµού των εκατέρωθεν οφειλών
µεταξύ ιδιωτών/επιχειρήσεων και δηµοσίων φορέων:
 Κατάργηση της εξαίρεσης από την δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθµιση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών για τους οφειλέτες που έχουν καταδικασθεί ή έχει
ασκηθεί κατά αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
 Παροχή ουσιαστικών διευκολύνσεων στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την
οικονοµική κρίση µέσω ρυθµίσεων των οποίων οι προϋποθέσεις υπαγωγής να
µην είναι απαγορευτικές και τα ευεργετικά τους αποτελέσµατα να µην µπορούν
να αρθούν οποτεδήποτε από το ∆ηµόσιο (µέσω συµψηφισµού ή αναγκαστικής
εκτέλεσης), εφόσον ο επιχειρηµατίας είναι απολύτως συνεπής στη ρύθµιση.
 Άµεση έκδοση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 83 ΚΕ∆Ε
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών περί εξαίρεσης µη ληξιπρόθεσµων
οφειλών από το συµψηφισµό.
 Εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συµψηφισµό περιπτώσεων στις οποίες η οφειλή
του δηµόσιου φορέα προέρχεται από σύµβαση (βάσει της οποίας προβλέπονται
δόσεις αποπληρωµής και υπάρχουν εγγυήσεις διασφάλισης των συµφερόντων
του δηµόσιου φορέα), καθώς και όταν αιτιολογηµένα δεν υφίσταται κίνδυνος
ζηµίας του δηµόσιου φορέα.
 Συµψηφισµός, υπό προϋποθέσεις, φορολογικών και άλλων οικονοµικών
υποχρεώσεων έναντι του «στενού» δηµόσιου τοµέα, µε βέβαιες και
εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του οφειλέτη σε βάρος φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης αλλά και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Αναφορικά
µε
τους
επιχειρηµατικότητας

λοιπούς

ανασταλτικούς

παράγοντες

της

 Θέσπιση σταθερού και απλού φορολογικού νοµοθετικού πλαισίου.
 Λήψη µέτρων για την διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέµηση της
διαφθοράς.
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