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Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ. Εξερχοµένου 011
Θέµα: ∆υνατότητα υποβολής µέσω διαδικτύου της Α.Π.∆. και µετάθεση καταληκτικών
ηµεροµηνιών για υποβολή της Α.Π.∆. ∆’ τριµ.2012 µε ταυτόχρονη µέριµνα για εκπρόθεσµες
υποβολές ΟΛΙΓΩΝ ηµερών για τα παλαιότερα τρίµηνα 2012
Αξιότιµε Κύριε ∆ιοικητά,
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν.4075/2012 προβλέπεται η µηνιαία υποβολή της Α.Π.∆. µε αρχή
την 01/01/2013 (σύµφωνα µε τον πρόσφατο -14/1/13- ψηφισθέντα νόµο).
Όµως σε δηλώσεις σας τονίσατε ότι: « ∆υνατότητα υποβολής µέσω ∆ιαδικτύου µηνιαίας
αναλυτικής δήλωσης εισφορών θα έχουν µόνο οι επιχειρήσεις που έχουν εξοφλήσει ή έχουν
επιλύσει µε διακανονισµό διαφορές που είχαν εντοπιστεί τον αµέσως προηγούµενο µήνα.»
Το µέτρο αυτό, αν τελικά ισχύσει, θα επιβαρύνει µε πρόσθετο κόστος – προστίµων – τις
επιχειρήσεις και θα δηµιουργήσει γραφειοκρατία στους Συναδέλφους και τις υπηρεσίες σας αν
πρέπει οι Α.Π.∆. να κατατίθενται χειρόγραφα σε αυτές για όλους όσους οφείλουν τις εισφορές του
προηγούµενου µήνα ενώ το Ι.Κ.Α. δεν θα έχει «εικόνα» των οφειλόµενων εισφορών.
Θεωρούµε το προτεινόµενο µέτρο υπερβολικό καθώς προσθέτει νέα προβλήµατα στις
επιχειρήσεις που παρά την ύφεση «επιµένουν» να ΜΗΝ απασχολούν ανασφάλιστο προσωπικό.
Επανερχόµαστε, ακόµη µια φορά, για τους ίδιους ευνόητους λόγους, και εν όψει και της
αλλαγής που ψηφίσθηκε ως προς τις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής, ηλεκτρονικά της Α.Π.∆.
να παρατείνεται µε ΑΜΕΣΗ απόφασή σας την υποβολή όλων των Α.Π.∆. του Γ’ (έστω και µε την
ελάχιστη προϋπόθεση να έχουν καταβληθεί ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ όλες οι εισφορές) και ∆’ Τριµήνου
2012 µέχρι και την Κυριακή 03/02/2013.
Ευελπιστούµε ότι σύντοµα θα ανακοινωθεί η ικανοποίηση του αιτήµατός µας.
Με εκτίµηση
Για το ∆.Σ.
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