Όσα πρέπει να γνωρίζετε όταν έχετε επαγγελματικές εκκρεμότητες ενόψει
συνταξιοδότησης
*Μπορώ να ασκήσω επίβλεψη σε ήδη ενεργές επιβλέψεις που οδεύουν προς
το τέλος τους, αν έχω κάνει δήλωση παύσης επαγγέλματος;
'Οχι.
Ο μηχανικός, μετά την παύση εργασιών στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 'Εργων της
Περιφέρειας και τη δήλωση παύσης επαγγέλματος στο ΤΕΕ ( «γνωρίζοντας τις
συνέπειες του νόμου, δηλώνω υπεύθυνα ότι παύω να ασκώ το επάγγελμα του
μηχανικού και ότι δεν κατέχω καμία ∆ημόσια, δημοτική, Κοινοτική, ΝΠ∆∆ ή Ιδιωτική
θέση μηχανικού), δεν έχει νομικά την άδεια να ασκήσει επίβλεψη ούτε σε «ενεργές
επιβλέψεις σε κατασκευές οι οποίες είναι προς το τέλος» ούτε σε κάθε άλλη
περίπτωση.
Ο επιβλέπων μηχανικός ενός έργου που έχει δηλώσει παύση, θα πρέπει να έχει
προηγουμένως ολοκληρώσει την επίβλεψη των έργων που έχει αναλάβει σύμφωνα με
την άδεια δόμησης. Εάν σε ένα έργο υπολείπονται εργασίες που απαιτούν άδεια
δόμησης, τότε ο μηχανικός θα πρέπει να παραιτηθεί από την επίβλεψη τους.
*Μπορώ να εισπράξω αμοιβές από εκτελεσθέντα έργα μετά την παύση
επαγγέλματος;
Ασφαλώς!
Ο μηχανικός δικαιούται τις αμοιβές που αφορούν υπηρεσίες (μελέτη ή επίβλεψη) που
παρείχε πριν την παύση. Προσοχή όμως στην έγκαιρη έκδοση τιμολογίου … όπως
αναφέρεται στην αμέσως πιο κάτω απάντηση.
*Πότε χρειάζεται να εκδώσω τιμολόγιο;
Εφόσον η αμοιβή οφείλεται στον μηχανικό για υπηρεσίες ή μέρος αυτών που ήδη
παρείχε, θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές
διατάξεις (άρθ. 11 του Ν.4308/2014) «μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από
την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά
ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.»
(άρθ. 11 του Ν.4308/2014). Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η έκδοση
τιμολογίου συνδέεται με το χρόνο απαίτησης της αμοιβής και όχι είσπραξης αυτής.
*Και αν έχω ήδη κάνει διακοπή δραστηριότητας στην αρμόδια ∆ΟΥ;
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι συνάδελφοι στους οποίους οφείλονται αμοιβές
για υπηρεσίες που ολοκλήρωσαν, θα πρέπει να φροντίζουν για την έγκαιρη έκδοση
του παραστατικού (και την υποβολή ΦΕΜ) πριν τη διακοπή δραστηριότητας στην
αρμόδια ∆ΟΥ. Είναι γνωστό ότι η διαδικασία επαγγέλματος υποβολής δήλωσης ΦΕΜ
γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά δια του taxisnet και οι συνάδελφοι που έχουν κάνει
παύση εργασιών δεν έχουν πρόσβαση.
*Εξακολουθώ να έχω πρόσβαση στο σύστημα αμοιβών;
Το δικαίωμα πρόσβασης των συναδέλφων που συνταξιοδοτούνται στο σύστημα
αμοιβών διακόπτεται αυτόματα με την αίτηση– δήλωση παύσης εργασιών στο ΤΕΕ,
ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή νέων έργων και άσκηση του επαγγέλματος μετά την
συνταξιοδότηση. Είναι γεγονός ότι η παραπάνω πράξη προκαλεί πρόσθετη ταλαιπωρία
στους συναδέλφους που αιτήθηκαν την συνταξιοδότηση τους και για διάφορους λόγους
δεν ολοκλήρωσαν την υποβολή στο σύστημα αμοιβών, δεν εξέδωσαν το πινάκιο
αμοιβής και τους σχετικούς κωδικούς πληρωμής. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επισημάνει στις
κεντρικές υπηρεσίες του ΤΕΕ το πρόβλημα που δημιουργείται. Η λύση που προκρίθηκε
είναι η επανεργοποίηση των κωδικών των μηχανικών που το αιτούνται, εφόσον
επιθυμούν να υποβάλουν ή να ολοκληρώσουν την υποβολή έργου που επέβλεψαν
πριν την συνταξιοδότηση τους. Η επανεργοποίηση μπορεί να αφορά ένα ή
περισσότερα έργα και μπορεί να γίνει μια ή περισσότερες φορές.

*Τι ισχύει αν η μόνη εκκρεμότητα που έχω είναι η είσπραξη αμοιβής
επίβλεψης;
Εάν η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει για έναν μηχανικό που συνταξιοδοτείται είναι η
είσπραξη αμοιβής επίβλεψης, αυτή μπορεί να γίνει χωρίς κατάθεση στο λογαριασμό
μηχανικού αλλά με την διαδικασία της άμεσης απόδοσης στο ταμείο του ΤΕΕ.
Επισημαίνουμε όμως ότι αυτή η διαδικασία δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της
υποβολής ΦΕΜ και της έκδοσης παραστατικού, που αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας
της ∆ΟΥ του μηχανικού.
*Εν κατακλείδι, τι χρειάζεται να κάνω για να έχω το “κεφάλι μου ήσυχο”;
Με βάση τα παραπάνω, συνιστάται στους συναδέλφους που συνταξιοδοτούνται για να
αποφύγουν πιθανή ταλαιπωρία, αντιδικίες αλλά και νομικές συνέπειες, να έχουν
ολοκληρώσει την παροχή υπηρεσιών πριν την παύση εργασιών στην ∆/νση Τεχνικών
έργων της Περιφέρειας και επιπλέον, εάν είναι δυνατόν, κάθε φοροτεχνική
υποχρέωση._
*Απαντά ο Βασίλης Εβρένογλου, αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος
Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ/ΤΚΜ

