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Κοινοποίηση: 

Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο  

 

Θέμα: Έκδοση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων  

 

Κύριοι, 

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την  ΠΟΛ 1141/2016, που παρέχει διευκρινίσεις για τη 

διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων  γίνεται  

ο εξής διαχωρισμός: 

α. στις περιπτώσεις είσπραξης από το Δημόσιο (εν στενή εννοία, όπως Υπουργεία, 

Στρατιωτικά Νοσοκομεία κλπ) το αποδεικτικό ενημερότητας  χορηγείται «για 

είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης» και β. στις περιπτώσεις 

είσπραξης από τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ήτοι από φορείς/υπηρεσίες του 

Δημοσίου Τομέα εκτός Κεντρικής Διοίκησης (Δημόσιο εν ευρεία εννοία, όπως 

Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., κλπ), το αποδεικτικό χορηγείται «για είσπραξη χρημάτων από 

φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)». 

Εφόσον εισπράττονται ποσά, ανεξαρτήτως ύψους, από φορείς της Κεντρικής 

Διοίκησης ελέγχεται η τυχόν εφαρμογή των διατάξεων περί συμψηφισμού (άρθρο 83 

ΚΕΔΕ και εγκύκλιος ΠΟΛ.1022/24.1.2012). 

Έτσι στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για είσπραξη 

χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

συμψηφισμού (άρθ. 83 Κ.Ε.Δ.Ε., κτλ), το συνολικό ποσοστό παρακράτησης είναι 

υποχρεωτικά 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς 

στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του δικαιούχου των απαιτήσεων κατά του 

Δημοσίου ληξιπροθέσμων και μη.  

Όμως τα  μέλη της Ένωσής μας, Εργολήπτες δημοσίων έργων, που υπογράφουν 

συμβάσεις, εκτελούν έργα και αμείβονται σχεδόν αποκλειστικά από το στενό και 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαμαρτύρονται έντονα για τις  αυστηρότατες διαδικασίες 



που ακολουθούνται για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη 

χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. 

 Αντιθέτως, οι  διαδικασίες που ακολουθούνται για είσπραξη χρημάτων από το 

Δημόσιο εν ευρεία εννοία είναι ευνοϊκότερες και δίδουν τη δυνατότητα   στις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις  αφενός να ανταποκρίνονται στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις  και αφετέρου   να διατηρούν μικρές ταμειακές ανάσες με σκοπό να  

διατηρήσουν τη λειτουργία τους μέσα από τις δύσκολες συνθήκες, που ως γνωστό, 

βιώνει ο κλάδος . 

Κατόπιν των ανωτέρω και ευελπιστώντας σε καλύτερες ημέρες του κατασκευαστικού  

κλάδου και της οικονομίας γενικότερα,   ζητούμε την άρση των δυσμενών 

προϋποθέσεων  για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων 

από φορείς της  Κεντρικής Διοίκησης και προτείνουμε στις περιπτώσεις που οι 

αιτούντες φορολογική ενημερότητα έχουν βεβαιωμένες οφειλές, οι οποίες δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες, να λαμβάνουν την ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων 

από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης με τις ίδιες  προϋποθέσεις  που ισχύουν για τους 

λοιπούς φορείς.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 


