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Π Ρ Ο Σ Το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους /
Γενική ∆/νση Θησαυροφυλακίου
∆ηµοσίου Λογιστικού /

και

∆/νση Συντονισµού και Ελέγχου
Εφαρµογής ∆ηµοσιολογιστικών
∆ιατάξεων

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ
- Υπουργείο ΥΜΕ – ∆/νση Νοµοθετικού
Συντονισµού και Καλής Νοµοθέτησης
ΘΕΜΑ: Παράνοµη συνέχιση της κράτησης υπέρ ΕΜΠ παρά την σαφέστατη
κατάργησή της ως παρακολούθηµα της καταργηθείσας από 1.1.2015 κράτησης
υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε µε τον ν. 4254/2014
Σχετ.: (α) - (η) Επιστολές ΣΑΤΕ για την κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΜΠ
(θ) Το µε αρ. πρωτ. ∆ΝΣγ/66557/ΦΝ 437/2016 έγγραφο του ΥπΥΜΕ - ∆/νση
Νοµοθετικού Συντονισµού και Καλής Νοµοθέτησης
(ι) Το µε αρ. πρωτ. 2/47676/0026/13-10-2017 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.
Κύριοι,
Παρά τα (α) έως και (η) σχετικά που ο Σύνδεσµός µας έχει απευθύνει στο αρµόδιο
Υπουργείο δεν έχει καταστεί εφικτή µέχρι και σήµερα (!) η έκδοση εφαρµοστικής
εγκυκλίου, στην οποία να αποσαφηνίζονται κατ’ ελάχιστο ότι:
•

Η από 1/1/2015 κατάργηση των κρατήσεων της περίπτωσης ιθ της υποπαραγράφου
ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 αφορά όλες ανεξαιρέτως τις
συµβάσεις έργων.

•

Η κράτηση 0,5% υπέρ ΕΜΠ, βάσει του άρθρου µόνου παρ. 1 α’ του Α.Ν. 546/1993 ως
παρακολουθηµατική της καταργηθείσας δια του ανωτέρω νόµου κράτησης 1% υπέρ
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, επίσης καταργείται ρητώς από 1/1/2015 και αφορά όλες ανεξαιρέτως
τις συµβάσεις των έργων.

Το αποτέλεσµα αυτής της αδράνειας είναι ότι ο Νόµος, είτε δεν εφαρµόζεται καθόλου και
παρανόµως συνεχίζεται να ζητείται από τα Μέλη µας Εργολήπτες να προκαταβάλλουν τόσο
την κράτηση υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 1% όσο και αυτή υπέρ ΕΜΠ 0,5%, είτε εφαρµόζεται
αποσπασµατικά από τις Αναθέτουσες Αρχές της Χώρας, αφού αρκετές από αυτές
υποχρεώνουν ακόµη και σήµερα στην πληρωµή κράτησης υπέρ ΕΜΠ 0,5%.
Ενώ µε το (ι) σχετικό η Υπηρεσία σας εκφράζει την θέση ότι εκτός από την καταργούµενη
υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε κράτηση καταργείται και η κράτηση υπέρ ΕΜΠ ως παρακολουθηµατική της,
όταν το εν λόγω έγγραφο χορηγείται από τα Μέλη µας στις Αναθέτουσες Αρχές προς
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απόδειξη του ισχυρισµού ότι η κράτηση έχει καταργηθεί, σχεδόν όλες δεν το αποδέχονται
διότι η θέση της Υπηρεσίας σας δεν περιλαµβάνεται σε σώµα εγκυκλίου αλλά σε ένα απλό
έγγραφο και συνεχίζουν να απαιτούν παρανόµως από τους εργολήπτες δηµοσίων έργων
την προκαταβολή κράτησης υπέρ ΕΜΠ!
Τα Μέλη µας εξαιτίας της παρατεταµένης διάρκειας της οικονοµικής κρίσης, δυστυχώς
αναγκάζονται να ακολουθούν τις παράνοµες εντολές προκαταβολής µίας καταργηθείσας
κράτησης διότι η έλλειψη ρευστότητας είναι πλέον παροιµιώδης και δεν δύνανται να
αντεπεξέλθουν στον παραλογισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Είµαστε πεπεισµένοι ότι δεν χαρακτηρίζεται όλη η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση από στρεβλές και
παράνοµες συµπεριφορές και πρακτικές.
Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούµε ότι επειγόντως πρέπει να µεριµνήσετε για την έκδοση
ερµηνευτικής εγκυκλίου στην οποία θα καθίστανται σαφή ότι :
•

Η από 1/1/2015 κατάργηση των κρατήσεων της περίπτωσης ιθ της υποπαραγράφου
ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 αφορά όλες ανεξαιρέτως τις
συµβάσεις έργων.

•

Η κράτηση 0,5% υπέρ ΕΜΠ, βάσει του άρθρου µόνου παρ. 1 α’ του Α.Ν. 546/1993 ως
παρακολουθηµατική της καταργηθείσας δια του ανωτέρω νόµου κράτησης 1% υπέρ
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, επίσης καταργείται ρητώς από 1/1/2015 και αφορά όλες ανεξαιρέτως
τις συµβάσεις των έργων.

•

Στις περιπτώσεις που παρανόµως έχουν παρακρατηθεί οι σχετικές κρατήσεις θα πρέπει
αυτές να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ώστε οι προβλέψεις του
νοµοθέτη να εφαρµοσθούν τελικώς οµοιόµορφα και χωρίς εξαιρέσεις που συνιστούν
άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων.

Σηµειώνουµε και την σχετική διάταξη του άρθρου 37 του Κώδικα ∆ηµοσίων Έργων στην
οποία προβλέπεται ότι όσον αφορά στα δηµόσια έργα, ο ανάδοχος βαρύνεται µε τους
φόρους και τις κρατήσεις όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση
καταβολής τους.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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