ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αζήλα, 08 Δεθεκβξίνπ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μηα ζεκαληηθή θαη θαηλνηόκν απόθαζε, πνπ δηνξζώλεη κηα ζηξέβισζε ηνπ παξειζόληνο,
ππέγξαςε ν Δηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζόδσλ, Γηώξγνο Πηηζηιήο.
Η απόθαζε πξνβιέπεη όηη, εηδηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δεκόζηνπο δηαγσληζκνύο, είλαη
δπλαηόλ κηα επηρείξεζε λα δεηά ελεκεξόηεηα γηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζε
πξνγελέζηεξν ρξόλν θαη κέρξη ηξεηο κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
Πξνϋπόζεζε είλαη ε επηρείξεζε, πνπ ηε δεηά, λα είλαη ελήκεξε θαη θαηά ην ρξόλν ηεο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απηήο.
Πώς τορεγείηαη
Η ελεκεξόηεηα ρνξεγείηαη από ηε ΔΟΥ, κεηά από ζρεηηθό αίηεκα, ην νπνίν κπνξεί λα
ππνβιεζεί ηαρπδξνκηθά ή κε mail.
Κνηλνπνηείηαη ζηε ζπξίδα ηεο επηρείξεζεο ζην myTAXISnet θαη επέρεη ζέζε πξσηνηύπνπ.
Η εγθπξόηεηα ειέγρεηαη ζηολ δηαδηθησαθό ηόπο ηες ΑΑΔΕ.
Η απόθαζε ηζρύεη από ηηο 11 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2021.
Τη ζσκβαίλεη ζήκερα
Η ελεκεξόηεηα ρνξεγείηαη κόλν γηα ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, κε ηζρύ γηα ην
κέιινλ. Απηό δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ πξάμε, όηαλ - γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο - δελ
ήηαλ εθηθηό λα δεηεζεί αιιά νύηε θαη λα ρνξεγεζεί ελεκεξόηεηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
εκέξα, πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε έλα δηαγσληζκό. Τα πξνβιήκαηα επηηάζεθαλ κε

ηελ παλδεκία, κε απνηέιεζκα αξθεηέο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε
δηαγσληζκνύο.
Τη αιιάδεη
Πιένλ, νη επηρεηξήζεηο δελ ζα ράλνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνύο γηα ην
ιόγν απηό, ελώ ηαπηόρξνλα δηαζθαιίδεηαη θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ, θαζώο, γηα λα
ρνξεγεζεί ε ελεκεξόηεηα απηή, ε επηρείξεζε, εθηόο από ηελ εκέξα γηα ηελ νπνία δεηά
απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο (ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν θαη κέρξη 3 κήλεο), πξέπεη επίζεο λα
είλαη ελήκεξε θαη θαηά ηελ εκέξα πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε, όπσο ηζρύεη γηα ηηο ππόινηπεο
ελεκεξόηεηεο.
Πρωηόησπες όιες οη ελεκερόηεηες
Να ζεκεησζεί όηη ζηελ ίδηα απόθαζε πξνβιέπεηαη ξεηά όηη όιεο νη ελεκεξόηεηεο, πνπ
θνηλνπνηνύληαη ζηε ζπξίδα ηνπ πνιίηε ζην myTAXISnet, επέτοσλ ζέζε πρωηοηύποσ.
Λύλεηαη έηζη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα άξλεζεο παξαιαβήο ησλ αληηγξάθσλ ησλ
ελεκεξνηήησλ, παξά ην γεγνλόο όηη έθεξαλ ςεθηαθή ππνγξαθή.

