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Αθήνα, 8 Μαΐου 2020 

Αριθ.Πρωτ.925 

Προς 

Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 

Κοινοποίηση: 

-Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 

-Διοικητή  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιο Πιτσιλή  

 

 

Θέμα : Προϋποθέσεις εξόφλησης πιστοποιούμενων λογαριασμών Δημοσίων Έργων  

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

       Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην  ΠΟΛ 1272/1995, ο υπόχρεος στο Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας Ανάδοχος  Δημοσίων Έργων πρέπει, πριν την εξόφληση κάθε 

τιμολογίου πιστοποιούμενου λογαριασμού,  να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία να δηλώνει ότι, 

στις προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ προηγούμενων περιόδων έχει συμπεριλάβει την αξία 

των τιμολογίων που εξέδωσε για προηγούμενες πιστοποιήσεις προσωρινών 

λογαριασμών του ιδίου έργου. Στη δήλωση αυτή  αναγράφονται ο αριθμός και η 

ημερομηνία έκδοσης των προσωρινών λογαριασμών και των αντίστοιχων 

τιμολογίων. 

          Η Δ.Ο.Υ., αφού παραλάβει τα δύο ως άνω αντίτυπα,  βεβαιώνει ότι παρελήφθη 

όμοιο, επικυρώνει το δεύτερο και  το επιστρέφει στον Ανάδοχο, ο οποίος το 

προσκομίζει στο Φορέα για την εξόφληση του τιμολογίου.  

Επί της ανωτέρω διαδικασίας θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: 

1. Η ισχύουσα  φορολογική νομοθεσία έχει υπερκαλύψει τις προβλέψεις της ως 

άνω ΠΟΛ και το περιεχόμενό της έχει καταστεί γραφειοκρατικό,  άνευ 

ουσιαστικής σημασίας. 

2. Οι  ειδικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα και τα προστατευτικά 

μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας επιβάλλουν κάθε επίσκεψη στην 

Δ.Ο.Υ να γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με προοπτική 

πενθημέρου, καθιστώντας  ιδιαιτέρως χρονοβόρα την προπεριγραφόμενη 

διαδικασία. 

Ζητούμε λοιπόν την κατάργηση της ισχύος της ως άνω ΠΟΛ, άλλως την 

αναστολή  της έως πλήρους εξαλείψεως  των περιοριστικών μέτρων, άλλως 

την ηλεκτρονική αποστολή της Υπεύθυνης  Δήλωσης εκ μέρους του Αναδόχου  
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στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την προσκόμιση του αποδεικτικού στο Φορέα για 

πληρωμή.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

mailto:info@pedmede.gr
http://www.pedmede.gr/

