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Εργασίας

και

Κοινωνικής

2. Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
κ. Γιώργο Κουτρουµάνη
3. Τον ∆ιοικητή ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο

ΘΕΜΑ: «Θέµατα ΙΚΑ - ∆υνατότητα Ρύθµισης και Τµηµατικής Εξόφλησης των
Οφειλόµενων Ασφαλιστικών Εισφορών »

Αξιότιµοι,
Όπως είναι γνωστό, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία για εργασίες ή επιχειρήσεις κλπ που
διεξάγονται για λογαριασµό του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ κλπ πριν την εξόφληση ή έστω την
τµηµατική καταβολή εκτελεσθεισών οικοδοµικών και τεχνικών εργασιών, απαιτείται η
προσκόµιση βεβαίωσης από το ΙΚΑ, από την οποία να προκύπτει η πλήρης και ολοσχερής
εξόφληση των αντίστοιχων οφειλόµενων εισφορών. Σε αντίθετη περίπτωση, από το
καταβαλλόµενο ποσό αφαιρείται και παρακρατείται το ποσό οφειλής, το οποίο αποδίδεται απ’
ευθείας στο ΙΚΑ.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο Φορολογικό Νοµοσχέδιο, θεσπίζεται η
δυνατότητα ρύθµισης και τµηµατικής εξόφλησης των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών,
υπό την προϋπόθεση ότι από 1-1-2011 υπάρχει κανονική καταβολή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η παρεχόµενη διευκόλυνση
περισσότερο από αναγκαία στην παρούσα οικονοµική φάση.

εξόφλησης

οφειλών

ήταν

∆υστυχώς όµως, η δυνατότητα αυτή δεν δόθηκε και σε µας, µε βάση το σχέδιο νόµου που
δηµοσιοποιήθηκε, αφού η δική µας κατηγορία µε ρητή διάταξη εξαιρέθηκε. Έτσι, λοιπόν, για
να εισπράξουµε από το ∆ηµόσιο οποιοδήποτε ποσόν, όπως δε γνωρίζετε εισπράττουµε πολύ
ολιγότερα από τα συνολικά οφειλόµενα σε εµάς, πρέπει να έχουν εξοφληθεί (και όχι
διακανονισθεί όπως συµβαίνει µε όλες τις άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων) όλες οι
ασφαλιστικές εισφορές.
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Θεωρούµε ότι στερούµενοι τη δυνατότητα διακανονισµού των οφειλών µας, σε µια συγκυρία
που τα δηµόσια έργα έχουν περιοριστεί σηµαντικά, µας οφείλονται δε σηµαντικά ποσά από
ήδη περατωθέντα έργα, περιερχόµενοι σε πραγµατικό οικονοµικό αδιέξοδο που βεβαίως
πολλαπλώς έχει επιπτώσεις και στο απασχολούµενο προσωπικό µας.
Με τιµή,
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