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∆ηµοσίων

Αξιότιµοι Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, σύµφωνα µε την από 25ετίας απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών,
(ΠΟΛ.1272/27.10.1995), ο υπόχρεος στο φόρο προστιθέµενης αξίας ανάδοχος δηµοσίων
έργων υποχρεούται, πριν την εξόφληση κάθε τιµολογίου πιστοποιούµενου λογαριασµού
δηµοσίου έργου, να υποβάλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σε
δύο (2) αντίτυπα.
Στη δήλωση αυτή ο υπόχρεος δηλώνει ότι, στις προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ προηγούµενων
φορολογικών περιόδων, η προθεσµία υποβολής των οποίων έχει λήξει κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης, έχει συµπεριλάβει την αξία των
τιµολογίων που εξέδωσε για προηγούµενες πιστοποιήσεις προσωρινών λογαριασµών του
ιδίου έργου. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται αριθµός και η ηµεροµηνία έκδοσης των
προσωρινών λογαριασµών και των αντίστοιχων τιµολογίων.
Η αρµόδια ∆ΟΥ παραλαµβάνει τα αντίτυπα της υπεύθυνης δήλωσης και αφού επικυρώσει το
δεύτερο από αυτά, βεβαιώνει ότι παρελήφθη όµοια και το παραδίδει στον υπόχρεο
προκειµένου να το προσκοµίσει στον αρµόδιο φορέα, από τον οποίο θα ζητήσει την
εξόφληση του τιµολογίου του.
Θεωρούµε ότι µε την ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία, η παραπάνω υποχρέωση (που
θεσπίστηκε προ 25ετίας) είναι περιττή και απολύτως γραφειοκρατική, διότι καλύπτεται
πλήρως από τις διατάξεις του ν.4174 2013, αλλά και από τις διατάξεις του Ν.2859/2000,
ως ισχύει σήµερα.
Εξάλλου υπό τις συνθήκες που διάγει η χώρα σήµερα, τις σχετικές διατάξεις και υποδείξεις
περί µείωσης των συναθροίσεων, την ειδική διαδικασία επίσκεψης στις ∆.Ο.Υ. που
προβλέπει η πρόσφατη απόφαση 1037653/14.3.2020, του ∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε, η παραπάνω
υποχρέωση υποβολής των σχετικών Υπευθύνων ∆ηλώσεων, καθίσταται ακατάλληλη και
αντιπαραγωγική.
Μια καταχρηστική, άχρηστη κατά την γνώµη µας, αλλά καθαρά για γραφειοκρατικούς και
µόνον λόγους διαδικασία, ίσως θα ήταν η αποστολή από τους υπόχρεους στο φόρο
προστιθέµενης αξίας αναδόχους δηµοσίων έργων, αντίγραφο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης, που
προβλέπει η ΠΟΛ.1272, σε µορφή PDF ή JPG αρχείου, µε e-mail στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. και
προσκόµιση της πρωτότυπης Υπεύθυνης ∆ήλωσης µαζί µε αντίγραφο της αποστολής του email, στους αρµόδιους υπολόγους για την εξόφληση των σχετικών πιστοποιήσεων.
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Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούµε για την άµεση κατάργηση
της
ΠΟΛ.1272/27.10.1995 ή την αναστολή της, για όλη την περίοδο της υγειονοµικής
κρίσεως που περνάµε, ή άλλως την τροποποίησή της µε την παραπάνω διαδικασία
που περιγράψαµε.
Με τιµή,
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