Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014
Αριθ.Πρωτ.2606
Προς
Υπουργείο Οικονομικών
Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων
Τμήμα 1ο

Κοινοποίηση:
-Υπουργό Οικονομικών
κ. Γκίκα Χαρδούβελη
-Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
κα Αικατερίνη αββαϊδου
Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων
Κύριοι,
Μετά πάροδο πολλών μηνών από της δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ (3398 Β/2013 και 642
Β/2014) των ΠΟΛ 1274/2013 και 1065/2014,αντιστοίχως, που ρυθμίζουν τα θέματα
του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας καθώς και τους όρους και τις
προϋποθέσεις χορήγησής του, οφείλουμε να σας επισημάνουμε ένα σοβαρότατο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, όταν
πρόκειται να λάβουν ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων.
υγκεκριμένα, όταν οι εργολήπτες, που έχουν οφειλές και έχουν προβεί σε ρύθμιση
την οποία εξυπηρετούν, αιτούνται αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για
είσπραξη λογαριασμού από εκτελεσμένες εργασίες, υφίστανται υποχρεωτικά
παρακράτηση μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης, το οποίο μάλιστα ορίζεται από
τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών
υπηρεσίας, εντός των προβλεπομένων ορίων. Ήτοι, διενεργείται παρακράτηση
ποσοστού 30 έως 50 τοις εκατό του εισπραττόμενου ποσού, ενώ, αν έχει καταβληθεί
μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μικρότερο του τριάντα τοις εκατό της ρυθμισμένης
οφειλής, παρακρατείται ποσοστό εβδομήντα έως εκατό τοις εκατό.
ε κάθε περίπτωση δε, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, το ποσοστό
παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη τριών δόσεων της
τηρούμενης ρύθμισης, που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος
χορήγησης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, εφόσον οι εναπομείνασες

δόσεις είναι έως και δώδεκα, άλλως, αν αυτές είναι περισσότερες, το κατώτερο
ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη πέντε
δόσεων.
Όμως οι εργολήπτες δημοσίων έργων, που προσφέρουν υπηρεσίες και αμείβονται
σχεδόν αποκλειστικά από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εάν δεν εισπράξουν
τα δεδουλευμένα τους, δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς την πολιτεία και τους τρίτους, που διαρκώς αυξάνονται και ως εκ
τούτου αδυνατούν να συνεχίσουν την άσκηση του επαγγέλματός τους.
Επειδή η αφαίμαξη ως ανωτέρω των εργοληπτών που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους
και είναι συνεπείς στη καταβολή των δόσεων αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη
των επιχειρήσεών τους κατ΄αρχήν και της οικονομίας της χώρας στη συνέχεια,
ζητούμε την τροποποίηση των αποφάσεών σας ώστε να χορηγείται η φορολογική
ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων δίχως παρακράτηση μέρους αυτών, εφόσον
βέβαια οι οφειλέτες έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους και την εξυπηρετούν
με συνέπεια.
Ελπίζοντας σε ικανοποίηση του δικαίου αιτήματός μας, είμαστε στη διάθεσή σας για
οιαδήποτε διευκρίνιση.
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