ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
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ΦΗΦΙΜΑ
ηεο ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΕΙΑ ηνπ Σ.Ε.Ε.
θαηά ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 2019
«Να παγώζεη άκεζα ε δξάζε ηνπ ΚΕΑΟ – Να ζηακαηήζεη ε
απνζηνιή εηδνπνηεηεξίσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο
είζπξαμεο ζε βάξνο ησλ αζθαιηζκέλσλ»
Σεκεησηέν όηη ην ΚΔΑΟ βαζίδεη ην όιν ζύζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε κηα
ζεηξά από ζθαλδαιώδεηο απζαηξεζίεο θαη παξαηππίεο, ηηο νπνίεο
επηζεκαίλνπκε:
1. Με ηηο πξόζθαηεο Απνθάζεηο ησλ Δηνηθεηηθώλ Πξσηνδηθείσλ επί
αηηήζεσλ αλαζηνιήο /αλαθνπήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΔΦΚΑ
θαηά ησλ ηακεηαθώλ βεβαηώζεσλ νθεηιώλ ηνπ ΚΔΑΟ (όπσο νη Α
6439/2018 ηος Μονομελούρ Διοικηηικού Ππυηοδικείος Πειπαιά, Α
516/2018 ηος Διοικηηικού Ππυηοδικείος Τπίποληρ,128/2018 ηος
Διοικηηικού Ππυηοδικείος Αθηνών, 1482/2018 ηος Διοικηηικού
Ππυηοδικείος Αθηνών - νη νπνίεο δηθαίσζαλ ηνπο αηηνύληεο,
αλαζηέιινληαο ηελ ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο
ηνπο) ηίζεληαη πιένλ μεθάζαξα ηα θξίζηκα λνκηθά δεηήκαηα πνπ
ελέρνληαη ζηελ εθαξκνδόκελε ηππηθή δηαδηθαζία - θαζώο
πξνθύπηνπλ ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηνλ παξάλνκν, παξάηππν
θαη

θαηαρξεζηηθό

αθνινπζνύληαη

ραξαθηήξα

ησλ

δηαδηθαζηώλ

πνπ

από ην ΚΕΑΟ, κε ζθνπό ηελ είζπξαμε ησλ

ιεμηπξόζεζκσλ αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ. Κνηλό ζηνηρείν όισλ ησλ
πεξηπηώζεσλ δηαβίβαζεο ‘Αηνκηθώλ Δηδνπνηήζεσλ ιεμηπξόζεζκσλ
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νθεηιώλ’, απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή παξάιεηςε ηεο ‘θαηαινγηζηηθήο
πξάμεο επηβνιήο εηζθνξώλ’. Πξόθεηηαη γηα ην απαηηνύκελν έγγξαθν
αλάιπζεο ρξεώζεσλ, ηνπ νπνίνπ η ζύνηαξη ππέπει να έσει πποηγηθεί
ηεο δηαβίβαζεο. Πξέπεη επίζεο, λα έρεη κοινοποιηθεί έγκςπα θαη
έγκαιπα ζηνλ νθεηιέηε, κε ηαπηόρξνλε ηελ ενημέπυζη ηνπ γηα ηελ
δςναηόηηηα άζκηζηρ ενδικοθανούρ πποζθςγήρ από κέξνπο ηνπ, ενηόρ
30 ημεπών από απηή ηελ θνηλνπνίεζε. Η απνπζία ηνπ θαζηζηά
Άθπξεο ηηο ‘ηακεηαθέο βεβαηώζεηο νθεηιώλ’ - δειαδή ηα
εηδνπνηεηήξηα ηνπ ΚΔΑΟ.
2. Τν ΚΔΑΟ ελεξγεί βαζηδόκελν ζε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ δελ
είλαη ζύλλνκεο [58039 / 3275 / 28.12.2016 (ΦΔΚ Β΄ 4504/30-122016) θαη 29715/2410/30-5-2018 (ΦΔΚ Β΄2105)], θαζώο αληίθεηληαη
ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Ν.4172/13 - άξζξν 100, παξ.9.β) – ζέκα
πνπ είρε σο απνηέιεζκα ζρεηηθή πξνζθπγή ηνπ ΤΔΔ ζην ΣηΔ
Οη Απνθάζεηο απηέο αθνξνύλ ηελ δηαβίβαζε όισλ αλεμαηξέησο ησλ
νθεηιώλ ζην ΚΕΑΟ - παύνληαο πιένλ λα εμαηξνύλ ηα ρξέε θάησ ησλ
5000 επξώ θαζώο θαη εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηώο ελεξγνύ
ξύζκηζεο - θαηά παξάβαζε όζσλ ξεηά πξνβιέπνληαη από ηνλ λόκν.
3. Τν ΚΔΑΟ βαζίδεηαη ζηελ παξαιαβή ζηνηρείσλ ιεμηπξόζεζκσλ
νθεηιώλ από ην η. ΣΜΕΔΕ - πνπ σο η. ΦΚΑ ησλ Μεραληθώλ, είλαη
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ Ν.4172/13) ςπεύθςνο για «ηον
πποζδιοπιζμό ηος ύτοςρ και ηος είδοςρ ηυν οθειλών». Ωζηόζν, ε
ραξαθηεξηζηηθή ππνζηειέρσζε θαη ε ειιεηκκαηηθόηεηα ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ, ζέηνπλ ελ ακθηβόισ ηελ εγθπξόηεηα ησλ
ζηνηρείσλ πνπ δηαβηβάδεη θαη θαζηζηνύλ ζπλεπώο, αβέβαηε ηελ
δπλαηόηεηα ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζ’ απηή ηελ επζύλε.
Δίλαη άιισζηε γλσζηό, όηη ην η. ΤΣΜΔΓΔ/ΔΦΚΑ επηκέλεη ζηε
δηαβίβαζε νθεηιώλ ζην ΚΔΑΟ, συπίρ να έσοςν εξεηαζηεί από μέποςρ
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ηος οι ‘αιηήζειρ αναδπομικήρ διαγπαθήρ’ (πνπ εθθξεκνύλ πξν ηεο
31/12/16) ελώ δηαπηζησκέλα, εξακολοςθεί να σπεώνει με αζθαλιζηικέρ
ειζθοπέρ ηοςρ μη μιζθυηούρ επαγγελμαηίερ πος έσοςν κλείζει ηα βιβλία
ηοςρ ζηην εθοπία (από 1/1/17) - θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ Ν.
4488/2017 πνπ έρεη θαηαξγήζεη ηελ αζθάιηζε ηδηόηεηαο …

Η Πξόεδξνο ηεο

Ο ΓεληθόοΓξακκαηέαο

Αληηπξνζσπείαο Τ.Δ.Δ.

Αλησλία Μνξνπνύινπ
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