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Θέμα:

Αίτημα άρσης εμποδίων στην πληρωμή κρατήσεων.

Αξιότιμοι κύριοι,
Γνωρίζετε ότι οι μελετητικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εισπράξουν τις αμοιβές τους για
υπηρεσίες που παρέχουν προς τους δημόσιους φορείς, προκαταβάλουν συγκεκριμένα ποσά
για κρατήσεις, με διαδικασία η οποία γίνεται υποχρεωτικά μέσω της Εθνικής Τράπεζας.
Θα έχετε ασφαλώς ενημερωθεί ότι με τον νόμο Ν. 4254/2014 - ΦΕΚ Α 85 (Υποπαράγραφος
Γ.5, σημείο Α.6) καταργήθηκαν κάποιες μη ανταποδοτικές εισφορές, στις οποίες περιλαμβάνεται
η κράτηση 1% υπέρ του Ε.Μ.Π. επί των αμοιβών μελετών.
Το σύστημα είσπραξης αυτής της κράτησης-εισφοράς από την Εθνική Τράπεζα δεν έχει
προσαρμοσθεί στη νέα νομοθεσία και, δεδομένου ότι υπάρχει κοινό έντυπο με την είσπραξη της
κράτησης υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ (2%), υποχρεώνει τους ενδιαφερόμενους μελετητές να
καταβάλουν και την κράτηση υπέρ Ε.Μ.Π. προκειμένου να δεχθεί το σύστημα την αναγκαία
κράτηση για το ΤΣΜΕΔΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις μας, πολλές εκ
των οποίων είναι πελάτες σας, σε σοβαρά προβλήματα κατά την είσπραξη των λογαριασμών
από τους δημόσιους φορείς και πολλές φορές μας οδηγεί στο να πραγματοποιούμε άσκοπες
δαπάνες, καταβάλλοντας την καταργηθείσα κράτηση, προκειμένου να κατορθώσουμε να
εισπράξουμε ένα λογαριασμό, τον οποίο σίγουρα έχουμε μεγάλη ανάγκη για να
αντιμετωπίσουμε την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Σε αυτό να προσθέσετε και την
ταλαιπωρία στην οποία υποβαλλόμαστε, διαπληκτιζόμενοι με τους υπαλλήλους σας οι οποίοι
δεν γνωρίζουν τον νόμο και δεν μπορούν να παρέμβουν στο σύστημα.
Παρακαλούμε να αναλάβετε άμεσα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς επίλυση του
ανωτέρω σοβαρότατου προβλήματος και διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την
οποία έχει μεγάλη ανάγκη η χώρα μας κατά την παρούσα περίοδο.
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