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μέλος: 

Προς: τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, αξιότιμο κ. Αντώνιο Σαμαρά 

 

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014 
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 125/14 

 
Θέμα: Παρέμβαση για την άρση εμποδίων στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας. 

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 

Ο Σύνδεσμός μας και όλοι οι Σύνδεσμοι των Μελετητικών/Συμβουλευτικών και των 

Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων έργων, 

έχουμε επανειλημμένως ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών να διευθετήσει, μεταξύ άλλων 

σημαντικότατων θεμάτων, την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουν οι εταιρείες μας από τις 

αρχές του έτους, κατά τη διαδικασία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, είτε για την είσπραξη 

αμοιβών από δημόσιους φορείς, είτε για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. 

Δυστυχώς, μετά την θέσπιση του Ν. 4174/13 (άρθρο 12) και των εξουσιοδοτικών ΠΟΛ 

1274/13 και 1065/14, οι επιχειρήσεις μας αντί να διευκολυνθούν, όπως οι εν λόγω διατάξεις 

προβλέπουν, ταλαιπωρούνται πρωτοφανώς, ανεξαρτήτως -μάλιστα- από την ύπαρξη η μη 

ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα, η σημερινή κατάσταση έχει ως εξής: 

1) Δεν χορηγείται ηλεκτρονικώς φορολογική ενημερότητα σε καμία επιχείρηση, ακόμα και σ’ 

αυτές που είναι πλήρως τακτοποιημένες, άνευ οφειλών και άνευ ρυθμίσεων οφειλών. 

2) Οι αρμόδιες ΔΟΥ, με πρώτη την ΦΑΕ Αθηνών στην οποία υπάγονται οι περισσότερες 

εταιρείες/μέλη μας, δεν χορηγούν φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χωρίς την 

προσκόμιση του Αριθμού Χρηματικού Εντάλματος -ΑΧΕ (αντιστοίχως, ζητούνται τα στοιχεία 

της προκήρυξης για τη συμμετοχή σε κάθε διαγωνισμό). Η απαίτηση, δε, αυτή προβάλλεται 

ανελαστικώς από τους υπαλλήλους των ΔΟΥ, με αποτέλεσμα να μην χορηγούνται 

ενημερότητες για περιπτώσεις πληρωμών που δεν υφίσταται ΑΧΕ, όπως π.χ. όταν εκδίδεται  

απευθείας επιταγή της Τραπέζης της Ελλάδος!!! 

Όπως αμέσως καταλαβαίνετε, η ανωτέρω διαδικασία (η οποία σημειωτέον δεν προβλέπεται 

στις ισχύουσες διατάξεις) έχει υποβάλει, καταχρηστικώς, τις επιχειρήσεις μας σε μια κατάσταση 

απίστευτης ταλαιπωρίας και αντιπαραγωγικής χρονοαπασχόλησης, αλλά και δημιουργίας 

χείριστου καθημερινού κλίματος στις ΔΟΥ (μια επίσκεψη στη ΦΑΕ Αθηνών αρκεί για να 

διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος). Πρωτίστως, δε, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 

στη διαχείριση των χρηματοροών και στην κάλυψη των υποχρεώσεών μας, στην παρούσα 

δυσμενέστατη οικονομική περίοδο. Περαιτέρω, η κατάσταση αυτή αφενός δημιουργεί 

σημαντικότατα προβλήματα στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων (συμπράξεις, ενώσεις, 

κοινοπραξίες), αφετέρου θέτει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση ανταγωνισμού 

έναντι των αλλοδαπών εταιρειών. Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ήδη παρατηρούνται τα 

πρώτα φαινόμενα επιλεκτικής μεταχείρισης, καθόσον ενημερωθήκαμε ότι ΔΟΥ εκτός Αττικής 

εξυπηρετούν και χορηγούν ενημερότητες σε μέλη μας, άνευ των ανωτέρω απαιτήσεων. 
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μέλος: 

Γνωρίζοντας τις απόψεις και τις προσπάθειές σας και διαισθανόμενοι τις ευαισθησίες σας για 

την ανάπτυξη, την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη 

δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, παρακαλούμε να 

παρέμβετε για την άμεση και οριστική επίλυση του ανωτέρω θέματος. 

Επί τη ευκαιρία, εκφράζουμε την ιδιαίτερη την επιθυμία μας να έχουμε μία συνάντηση μαζί 

σας. Πέρα από τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μελετητικών και 

συμβουλευτικών επιχειρήσεων, θα μας δοθεί η ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τον σημαντικό 

ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε στην υλοποίηση του εκσυγχρονιστικού και 

αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας, την σημαντική δράση εταιρειών-μελών μας στο εξωτερικό 

καθώς και την αναγκαιότητα θέσπισης μέτρων και κινήτρων για τη δημιουργία Ελληνικών 

μελετητικών - συμβουλευτικών εταιρειών, με μέγεθος, οργάνωση και υποδομές, που θα 

προσδώσουν σημαντικές δυνατότητες διεθνούς ανταγωνισμού και θα επιτρέπουν την 

συστηματική εξωστρεφή δραστηριοποίηση. 

Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας, διατελούμε στη διάθεσή σας. 

 

Με ιδιαίτερη τιμή 

 

 

 

 

 

Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργό Οικονομικών, αξιότιμο κ. Γκίκα Χαρδούβελη 

2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

3. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανικών (ΣΕΒ) 

4. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)  

5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) 


