Αθήνα, 08/09/2021
Αρ. πρωτοκόλλου: 299777/48729/2021
Ειδ. Επιστήμονας: Θ. Βούλγαρη (τηλ.: 2131306891
2131306663, 2131306771)
Email: administration@synigoros.gr
ΠΡΟΣ
Κύριον …………….
Αν. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
Email: ……………..

Θέμα: Απαίτηση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας για την είσπραξη επιχορήγησης
από το «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων,
πρώην αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας»
Σχετ.:
1) Το με αρ. πρωτ. 299777/38589/8.7.2021 έγγραφό μας
2) Tο με αρ. πρωτ. 59702/27.7.2021 έγγραφό σας
Αξιότιμε κύριε ………..,
Σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας στο από 8.7.2021 έγγραφό
μας σχετικά με την απαίτηση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας για την είσπραξη της
επιχορήγησης από το «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων
(5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας».
Σύμφωνα με την απάντησή σας:
α) στο κεφάλαιο 9 της Δημόσιας Πρόσκλησης του συγκεκριμένου Προγράμματος
(Δημόσια Πρόσκληση 2/2019) ορίζεται ότι: «Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης: 1. Μετά τη
θετική έκθεση του επιτόπιου ελέγχου, ο δικαιούχος επιχειρηματίας ή τα μέλη νομικών
οντοτήτων καλούνται να προσέλθουν […] και να προσκομίσουν: […] βεβαίωση ασφαλιστικής
και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται. [...]».
β) «κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι οι αρχικές, ενδιάμεσες και τελικές
πληρωμές στους δικαιούχους του προγράμματος θα καταβάλλονται με την προσκόμιση
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες
γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη
χρημάτων, χωρίς τον όρο της παρακράτησης. Οι επιχορηγήσεις θα καταβάλλονται στους
δικαιούχους καθότι δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και
δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα
ασφαλιστικά ταμεία».
Κατόπιν αυτών, κατανοούμε ότι μη ορθώς το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο
Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. έδωσε βεβαίωση στον πολίτη που έχει προσφύγει σε εμάς
σύμφωνα με την οποία, για να καταβληθεί στην επιχείρησή του η α΄ δόση της επιχορήγησης
από το «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων,
πρώην αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας»,
«απαιτείται βάσει των διατάξεων που διέπουν το παραπάνω πρόγραμμα η
προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας».
Κατανοούμε, δηλαδή, ότι:
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επειδή η Πρόσκληση του συγκεκριμένου Προγράμματος (Δημόσια Πρόσκληση 2/2019)
δεν απαιτεί την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας για την καταβολή των
πληρωμών της επιχορήγησης (αλλά απλώς αναφέρει «όπου απαιτείται»),



επειδή ούτε η σχετική Κ.Υ.Α. βάσει της οποίας εκδόθηκε το Πρόγραμμα (αριθμ. οικ.
5387/81/2019, ΦΕΚ Β΄ 314/7.2.2019) απαιτεί την προσκόμιση φορολογικής
ενημερότητας για την καταβολή των πληρωμών της επιχορήγησης,



επειδή η Πρόσκληση του Προγράμματος αναφέρει ότι έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου
29 του ν.1262/1982, στην παρ. 6 του οποίου ορίζεται ότι: «η κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου καταβολή των παροχών του ΟΑΕΔ στους εργοδότες […] δεν
υπόκειται σε κατάσχεση βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου» και



επειδή σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις (άρθρο 2 παρ 1 ζ΄ της ΠΟΛ 1274/2013,
ΦΕΚ Α΄170) κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας «για
δικαιούχους των κατά τις κείμενες διατάξεις λοιπών ακατάσχετων χρηματικών
απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την
εκκαθάριση»,
κατά συνέπεια δεν απαιτείται, για την καταβολή των πληρωμών της επιχορήγησης από
το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας από τους
δικαιούχους.

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τα ανωτέρω, και στη συνέχεια να
μεριμνήσετε για την ενημέρωση των κατά τόπους Γραφείων Απασχόλησης επί του θέματος,
έτσι ώστε να υπάρξει ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Υπογραμμίζουμε δε
την ανάγκη άμεσης παρέμβασής σας, δεδομένου ότι, σε περίπτωση που δεν διευκρινιστούν
τα ανωτέρω, η αδυναμία των δικαιούχων να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα
δημιουργεί κίνδυνο απένταξής τους από το Πρόγραμμα.
Η Διεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε., στην οποία κοινοποιούμε το παρόν έγγραφό
μας, παρακαλείται να συνδράμει τον Ο.Α.Ε.Δ. ως προς την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των
σχετικών φορολογικών διατάξεων.
Συστήνουμε, τέλος, να ληφθεί μέριμνα για τη σαφέστερη διατύπωση των σχετικών
απαιτήσεων (ανάλογα με την εκάστοτε ειδική περίπτωση) στις Δημόσιες Προσκλήσεις
μελλοντικών Προγραμμάτων ή/και στις σχετικές οδηγίες προς τα κατά τόπους Γραφεία
Απασχόλησης, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρόμοια ζητήματα παρερμηνειών,
καθυστερήσεων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους και διενέξεων μεταξύ
των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων (Γραφείων Απασχόλησης Ο.Α.Ε.Δ. και Δ.Ο.Υ.).
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Σαββίδη Ευανθία
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

ΣΥΝ.:
Το με αρ. πρωτ. 59702/27.7.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
ΚΟΙΝ.:
1) Α.Α.Δ.Ε., Διεύθυνση Εισπράξεων
Email: ...........
2) Ο.Α.Ε.Δ. ΚΠΑ2 ……. , Γραφείο Απασχόλησης
Email: …………
3) Ενδιαφερόμενο πολίτη
2

