
 

Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210 6891101 – FAX 210 6891060 

www.sfee.gr 

Προς    
τον Αξιότιμο 
κ. Χάρη Θεοχάρη 
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
Υπουργείο Οικονομικών 
 
Κοιν.: κ. Γιάννη Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών 
 κ. Άδ. Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας 

κ. Θεόδωρο Κομματά, Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Υπ. Υγείας 

Θέμα: Διαδικασία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας 

Χαλάνδρι, 23 Απριλίου 2014  

Αγαπητέ κύριε Θεοχάρη, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το σοβαρό πρόβλημα 
που έχει ανακύψει με την εφαρμογή της ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1065/26.02.2014, σύμφωνα με την οποία 
προκειμένου να εισπραχθεί απαίτηση από φορέα του δημοσίου επιβάλλεται η 
έκδοση φορολογικής ενημερότητας, η οποία θα αναφέρει τον φορέα, τον αριθμό 
του χρηματικού εντάλματος και το ποσό που αντιστοιχεί στο χρηματικό ένταλμα. 
Επισημαίνεται δε ότι η έκδοση της ανωτέρω φορολογικής ενημερότητας δεν μπορεί 
να γίνει ηλεκτρονικά αλλά μόνο μέσω των καταστημάτων της ΔΟΥ.   

Ειδικότερα για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες συναλλάσσονται με όλα τα 
νοσοκομεία της χώρας και συνάπτουν για το σκοπό αυτό πολυάριθμες συμβάσεις με 
κάθε ένα από αυτά, η ανωτέρω υποχρέωση έκδοσης ονομαστικής φορολογικής 
ενημερότητας καθιστά την είσπραξη των απαιτήσεων αδύνατη αφού πρακτικά αυτό 
προϋποθέτει επικοινωνία προσωπική ή τηλεφωνική με το κάθε νοσοκομείο για την 
γνωστοποίηση των ανωτέρω και καθημερινή επίσκεψη στην εφορία για την έκδοση 
της φορολογικής ενημερότητας. 

Όπως αντιλαμβάνεστε, η διαδικασία η οποία προβλέπεται από την 
ΠΟΛ.1274/27.12.2013 είναι πρακτικά ανεφάρμοστη για τις φαρμακευτικές εταιρείες 
λόγω της ιδιαιτερότητας και του μεγάλου αριθμού των συναλλαγών τους με όλα τα 
δημόσια νοσοκομεία της χώρας.  

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως εκδώσετε άμεσα 
διευκρινιστική εγκύκλιο με την οποία: 

 θα εξαιρούνται οι φαρμακευτικές εταιρείες από την ανωτέρω υποχρέωση 
λόγω τις ιδιαιτερότητας των συναλλαγών τους σε σχέση με τους υπολοίπους 
προμηθευτές του Δημοσίου ή 

 θα δίδεται η δυνατότητα έκδοσης της φορολογικής ενημερότητας 
ηλεκτρονικά (τόσο για τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν μη 
ληξιπρόθεσμες οφειλές όσο και για εκείνες που έχουν ληξιπρόθεσμες).  

 
Με εκτίμηση, 
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