ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: ELENI
FRAGKIADAKI
Ημερομηνία: 2022.08.03 15:54:11 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
E-Mail
Url

ΠΡΟΣ :

:
:
:
:
:
:

Ερμού 23-25
10563 Αθήνα
Θ. Σαπουνά
213 1624 264
dod.gdfs-a@aade.gr
www.aade.gr

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Α
1069800 ΕΞ 2022

1) Ολομέλεια Προέδρων
Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος
2) Συντονιστική Επιτροπή
Συμβολαιογραφικών
Συλλόγων Ελλάδος
3) Ομοσπονδία Δικαστικών
Επιμελητών Ελλάδας
ΚΟΙΝ.:
1) Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους
Διεύθυνση Οικονομικών
Υποθέσεων

Θέμα: Εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών της παρ.4, άρθρου 29 του ν.4831/2021 (Α’ 170)
Σχετ: 1.Το αριθ. πρωτ. ΔΟΔ ΑΑΔΕ Α 1048136 ΕΞ2022 /01.06.2022 έγγραφο της ΓΔΟΥ
2. Tο με αριθμ.πρ. 77315/09-06-2022 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
3. Η με αριθμ. πρ. 6175/21-07-2022 επιστολή σας
Αξιότιμοι Κύριοι,
Σε απάντηση της με αριθμ. πρ. 6175/21-07-2022 επιστολής σας τίθενται υπόψη σας τα εξής:
Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αντιλαμβανόμενες από την πρώτη στιγμή την σημαντικότητα και το
μέγεθος του προβλήματος που έχει προκύψει με την ισχύ των διατάξεων της παρ.4 του
άρθρου 29 του ν.4831/2021 (Α’ 170), ήρθαν σε επικοινωνία με το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους και έθεσαν υπόψη του το νομικό πλαίσιο που διέπει την εκκαθάριση και την
εξόφληση των δαπανών της ΑΑΔΕ, προκειμένου άμεσα να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες
και να μη υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην εξόφληση των εν λόγω δαπανών.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο φάκελος της κάθε υπόθεσης θα πρέπει να
υποβάλλεται στην υπηρεσία την οποία αφορά προκειμένου να προβαίνει σε όλες τις
προβλεπόμενες ενέργειες και να διαβιβάζει το σύνολο των δικαιολογητικών στην αρμόδια
υπηρεσία για την εξόφληση.

Η ΓΔΟΥ είναι αρμόδια για την εκκαθάριση και την εξόφληση των δαπανών και λόγω
ασυμβίβαστου δεν μπορεί να συγκεντρώσει και να ετοιμάσει τον φάκελο της δαπάνης.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρακαλώ για τη συνεργασία τόσο των μελών σας όσο και του ΝΣΚ
προκειμένου άμεσα οι φάκελοι να διαβιβαστούν στην υπηρεσία που προβλέπεται από τις
διατάξεις.
Η ΓΔΟΥ της ΑΑΔΕ και ειδικότερα η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, είναι στη διάθεση τόσο
των μελών σας όσο και των υπηρεσιών του ΝΣΚ να παράσχει τη βοήθειά της σχετικά με τον
προσδιορισμό των υπηρεσιών των οποίων η κάθε υπόθεση αφορά.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήμα Α

