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μέλος: 

Προς: Υπουργείο Οικονομικών, αξιότιμους: 

1. Υπουργό, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, 

2. Υφυπουργό, κ. Γεώργιο Μαυραγάνη, 

3. Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κα. Αικατερίνη Σαββαϊδου. 

 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2014 
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 92/14 

 
Θέμα: Αίτημα άρσης εμποδίων στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας. 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Τους τελευταίους μήνες ταλαιπωρούμαστε αδικαιολόγητα κατά τη διαδικασία έκδοσης 

φορολογικής ενημερότητας, ταλαιπωρώντας ταυτόχρονα και τους εφοριακούς υπαλλήλους.  

Συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας δεν εκδίδει φορολογική 

ενημερότητα σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο όταν υπάρχει μη ληξιπρόθεσμη οφειλή του 

προσώπου αυτού. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και σε συμπράξεις ή κοινοπραξίες, όταν 

έστω και ένα μέλος έχει κάποια μη ληξιπρόθεσμη οφειλή. Δηλαδή (στατιστικά) πάντοτε. Για την 

έκδοση της ενημερότητας στην περίπτωση αυτή πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να επισκεφθεί την 

εφορία, να γίνει έλεγχος της αιτίας και στη συνέχεια να παραδοθεί ιδιοχείρως η φορολογική 

ενημερότητα, στην οποία αναγράφεται ένας και μοναδικός συγκεκριμένος σκοπός έκδοσής της.  

Αντιλαμβανόμαστε και επικροτούμε την ελεγκτική προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο 

σε όλα τα επίπεδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, έχει επιβληθεί μία άνευ προηγουμένου 

ταλαιπωρία και απώλεια χρήσιμων ανθρωποωρών, τόσο στους ιδιώτες όσο και στους 

υπαλλήλους των εφοριών. Επιπροσθέτως, η ανάγκη απόδειξης κάθε φορά της νομιμότητας του 

αιτήματος χορήγησης φορολογικής ενημερότητας είναι άκρως προσβλητική για τον αιτούντα, 

ενώ ταυτόχρονα προκαλεί τον δίκαιο εκνευρισμό και δυσφορία των υπαλλήλων που νοιώθουν 

ότι κάνουν κάποια άσκοπη πρόσθετη εργασία. Και όλα αυτά όταν ο έλεγχος γίνεται μέσα από το 

ίδιο το σύστημα του Υπουργείου σας. Δημιουργείται παράλληλα το εύλογο ερώτημα γιατί έχουν 

επιτραπεί δια νόμου οι διευκολύνσεις για την καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων όταν 

το σύστημα του Υπουργείου σας δεν τις αναγνωρίζει εξ αρχής ως νόμιμες. 

Περαιτέρω, καταχρηστική ταλαιπωρία υφίστανται και οι φορολογικώς ενήμερες (άνευ 

οφειλών) μελετητικές εταιρείες, καθόσον για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας απαιτείται, 

πλέον, η λεπτομερής δήλωση της αιτίας (π.χ. στοιχεία διαγωνισμού όταν πρόκειται για 

συμμετοχή σε διαγωνισμό, στοιχεία σύμβασης και αριθμό εντάλματος πληρωμής (!!) όταν 

πρόκειται για είσπραξη από δημόσιο φορέα). Με δεδομένο ότι, όπως θα έχετε ενημερωθεί, η 

ηλεκτρονική έκδοση ενημερότητας έχει σταματήσει (λόγω κυρίως της αδυναμίας έγκαιρης 

ενημέρωσης του συστήματος, αλλά και τεχνικών αδυναμιών αυτού), αναγκάζονται επιμελείς σε 

όλες τους τις υποχρεώσεις προς το κράτος εταιρείες να απασχολούν συνεχώς προσωπικό για 

μετάβαση στην αρμόδια ΔΟΥ προς έκδοση φορολογικής ενημερότητας. 

Τα ανωτέρω προβλήματα επιτείνονται διότι, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, οι πληρωμές των 

εταιρειών μελετών από τους δημόσιους φορείς διενεργούνται, στις πλείστες περιπτώσεις, με 
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μέλος: 

μεγάλες καθυστερήσεις και -βεβαίως- μόνον όταν διατίθενται πιστώσεις προς άμεση καταβολή, 

με αποτέλεσμα οι αρχικά εκδοθείσες -με τόση ταλαιπωρία- φορολογικές ενημερότητες να μην 

ισχύουν όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής και να πρέπει να εκδοθούν νέες. 

Παρακαλούμε να αναλάβετε άμεσα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς άρση των 

ανωτέρω εμποδίων, εκμηδένιση των άσκοπων ανθρωποωρών που αναλώνονται από όλους 

τους φορείς και διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την οποία έχει μεγάλη 

ανάγκη η χώρα μας κατά την παρούσα περίοδο. 

Τέλος, με την παρούσα ευκαιρία, υπενθυμίζουμε ότι αναμένουμε τις ενέργειές σας και για το 

αρ. πρωτ. ΓΕ 52/28.04.14 έγγραφό μας (το οποίο ισχύει ως προς την ουσία του, ανεξαρτήτως 

της θέσπισης του Ν. 4261/2014). 

 

Μετά τιμής 

 

 
Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 

 

Συνημμένα: 

Αρ. πρωτ. ΓΕ 52/28.04.14 έγγραφό μας 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. 

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

2. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανικών (ΣΕΒ) 

3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)  

4. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) 


