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Θέκα: «Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ λ. 4072/2012 ΦΔΚ
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Δπηρεηξεζηαθψλ

Πξνγξακκάησλ».
Σαο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ λ. 4072/2012 ΦΔΚ 86
Α / 11.04.2012 γηα ελεκέξσζε θαη εληαία εθαξκνγή απηψλ. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο
πξνζδηνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαζρεζνχλ, δελ
ππφθεηληαη ζε θακία είδνπο παξαθξάηεζε θαη δελ ζπκςεθίδνληαη κε ηπρφλ νθεηιέο ηνπ
δηθαηνχρνπ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην ή ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, νη εληζρχζεηο ζηνπο
δηθαηνχρνπο

πνπ

πινπνηνχλ

πξάμεηο

πνπ

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη

ζην

πιαίζην

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο
είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ηελ
θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ απηψλ.
Παξ. 4 άξζξνπ 242 λ. 4072/2012.
«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Οη πξνθαηαβνιέο θαη νη ελδηάκεζεο πιεξσκέο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
πξάμεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ, ην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο θαη ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, δελ κπνξνχλ
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λα θαηαζρεζνχλ, δελ ππφθεηληαη ζε θακία είδνπο παξαθξάηεζε θαη δελ ζπκςεθίδνληαη κε
ηπρφλ νθεηιέο ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην ή ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Σηελ
πεξίπησζε απηή παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, ρσξίο φκσο

ηνλ φξν ηεο

παξαθξάηεζεο.
Οη ηειηθέο πιεξσκέο ησλ αλσηέξσ δηθαηνχρσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, δχλαληαη
λα θαηαζρεζνχλ, ζπκςεθηζζνχλ, παξαθξαηεζνχλ ή λα απνδνζνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
δηθαηνχρνπ θαη θαηαβάιινληαη κε ηελ ππνρξεσηηθή πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο
θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
Ο δηαηάθηεο ηεο πιεξσκήο θαηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πιεξσκήο νξίδεη
ξεηά φηη ε ελίζρπζε απηή εκπίπηεη ζην παξφλ άξζξν θαη εάλ ε πιεξσκή αθνξά
πξνθαηαβνιή, ελδηάκεζε ή ηειηθή πιεξσκή.
Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο, θαηά ηελ πιεξσκή, απνδεηθηηθνχ
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο νη δηθαηνχρνη:
αα) άκεζσλ εληζρχζεσλ ζηνπο νπνίνπο νη εληζρχζεηο θαηαβάιινληαη βάζεη έθηαζεο, δψσλ
ή παξαγσγήο, θαη εηδηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Τακείνπ
Δγγπήζεσλ (ΔΓΤΔΔ) πνπ ρνξεγνχληαη ελ φισ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ββ) εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Τακείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο (ΔΓΤΑΑ), ζηνπο νπνίνπο νη εληζρχζεηο θαηαβάιινληαη βάζεη έθηαζεο, δψσλ ή
παξαγσγήο
γγ) εληζρχζεσλ ζην πιαίζην ησλ

κέηξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ Αιηείαο (ΔΤΑ), νη

νπνίνη δελ είλαη επηηεδεπκαηίεο».
β) Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ α εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πξνζθιήζεηο εληζρχζεσλ πνπ έρνπλ
εθδνζεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη απαηηνχλ ηελ πξνζθφκηζε
απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ε
ελίζρπζε ζην δηθαηνχρν, θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο πνπ εθδίδνληαη εθεμήο. Απφ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη
δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν, θαηαξγείηαη.»

Δπηζεκάλζεηο :
α) Ο δηαηάθηεο ηεο πιεξσκήο θαηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πιεξσκήο
νξίδεη ξεηά φηη ε ελίζρπζε απηή εκπίπηεη ζην παξφλ άξζξν θαη αλ ε πιεξσκή αθνξά
πξνθαηαβνιή,ελδηάκεζε ή ηειηθή πιεξσκή.
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Ι. Δθφζνλ ε πιεξσκή αθνξά πξνθαηαβνιή ή ελδηάκεζε πιεξσκή δηθαηνχρνπ
πινπνίεζεο πξάμεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ
ΔΣΠΑ, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο θαη ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, δελ
κπνξεί λα θαηαζρεζεί, δελ ππφθεηηαη ζε θακία είδνπο παξαθξάηεζε θαη δελ ζπκςεθίδεηαη
κε ηπρφλ νθεηιέο ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα
ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ρσξίο ηνλ φξν ηεο παξαθξάηεζεο, εθφζνλ ειεγζεί
φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπ (δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
λ. 1882/90, ΦΔΚ 43 Α, θαη ηεο Α.Υ.Ο. 1109793/6134/0016/24.11.99 ΦΔΚ 2134 Β, φπσο
ηζρχνπλ), ήηνη, κεηαμχ άιισλ, εθφζνλ ν αηηψλ ην απνδεηθηηθφ :
- έρεη ππνβάιεη ηελ ηειεπηαία δήισζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ηελ ηειεπηαία
εθθαζαξηζηηθή δήισζε απφδνζεο Φ.Π.Α. θαζψο θαη φιεο ηηο πεξηνδηθέο δειψζεηο (Φ.Π.Α.)
πνπ έπνληαη ηεο ηειεπηαίαο εθθαζαξηζηηθήο θαη πνπ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο έρεη ιήμεη
έλα κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο έθδνζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη
- έρεη θαηαβάιεη ή έρεη θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή Τξάπεδαο ή άιινπ
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή έρεη ηαθηνπνηήζεη θαηά λφκηκν ηξφπν (αλαζηνιή πιεξσκήο ή
δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα)
ηηο κέρξη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξφζεζκεο
νθεηιέο ηνπ πξνο ην Γεκφζην, πξνζσπηθέο, ζπλππνρξέσζεο θαη ζπλππεπζπλφηεηαο, θαηά
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ε αληίζεηε πεξίπηωζε δελ ρνξεγείηαη απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο.

ΙΙ. Δθφζνλ ε πιεξσκή απηή νξίδεηαη σο ε ηειηθή πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ, δχλαηαη
λα θαηαζρεζεί, λα ζπκςεθηζζεί, λα παξαθξαηεζεί ή λα απνδνζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
δηθαηνχρνπ.

ΙΙΙ. Σε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ απηψλ θαζίζηαηαη
ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο
ζχκθσλα

κε

ηνπο

παξαπάλσ

φξνπο

θαη

ηηο

δηαηάμεηο

ηεο

Α.Υ.Ο.

1109793/6134/0016/24.11.99, ΠΟΛ 1223, ΦΔΚ 2134 Β, φπσο ηζρχνπλ.

β) Γηα ηηο πξνζθιήζεηο εληζρχζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ
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ελεκεξφηεηαο, ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ Γ.Ο.Υ. έγγξαθν ηνπ δηαηάθηε ηεο πιεξσκήο φπνπ
ζα νξίδεηαη ξεηά εάλ ε ελίζρπζε απηή εκπίπηεη ζην παξφλ άξζξν θαη εάλ ε πιεξσκή
αθνξά πξνθαηαβνιή, ελδηάκεζε ή ηειηθή πιεξσκή.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο

Ο Γεληθόο Γ/ληήο Φνξνινγηθώλ Διέγρωλ
& Δίζπξαμεο Γεκνζίωλ Δζόδωλ
Αλη. Ναλόπνπινο
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Δζωηεξηθή Γηαλνκή
1) Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ
2) Γξαθείν θ.θ. Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ
3) Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ
4) Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ
5) Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ
6) Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Τκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ
7) Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ- Τκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ,Γξακκαηεία
8) Γ/λζε 19ε
9) Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ
10) Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ

5

