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Αίτημα για κατάργηση της υποχρέωσης καταχώρησης των Συλλόγων στο
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Ν.4557/2018

Κύριοι,
Με την υπ’ αρ 67343 ΥΑ ΕΞ 2019 (ΦΕΚ B 2443/20.06.2019), απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, ρυθμίστηκαν τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διαδικασία καταχώρησης στο
Κεντρικό Μητρώο Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018. Μέσα σε αυτά
αναφέρθηκε και η υποχρέωση καταχώρησης των ανωτέρω στοιχείων και για τους Συλλόγους.
Σύμφωνα με τον νόμο 4557/2018, “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις” τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των συλλογικών
οργάνων υποχρεούνται να καταγράψουν σε ειδική πλατφόρμα, με τίτλο “Κεντρικό Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων” (ΚΜΠΔ), τα ατομικά στοιχεία των μελών των προεδρείων τους.
Ο Ν.4557/2018 καθιστά υποχρεωτική την καταχώρηση των Συλλόγων διευκρινίζοντας
μάλιστα πως ακόμα και όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα υποχρεούνται της
καταχώρησης στο εν λόγω Μητρώο, σε αντίθεση με άλλες νομικές οντότητες, μη κερδοσκοπικές
που δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα οι οποίες απαλλάσσονται της υποχρέωσης αυτής
(π.χ. οι
οντότητες διαχείρισης πολυκατοικιών ή οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων).
Επιπροσθέτως για την πρόσβαση των υπόχρεων καθορίζεται ετήσιο τέλος ύψους εκατό (100)
ευρώ για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΠΣ.
Η ίδια η οδηγία 2015/849, στην οποία βασίστηκε ο Νόμος, δεν αναφέρει πουθενά την
υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο Νομικών Προσώπων που δεν αποκτούν Φορολογητέο
Εισόδημα. Σύμφωνα δε, με το Άρθρο 20 του Ν. 4557/2018 οι ποινές για την μη καταχώρηση
των δεδομένων στο Μητρώο αυτό είναι η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης
φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων και βεβαίως του
Προέδρου του Συλλόγου. Επίσης με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων
ευρώ (€10.000) !! ενώ για όσους επιμένουν να μην “συμμορφώνονται” με τις κυβερνητικές
εντολές, τα πρόστιμα διπλασιάζονται.
Πρόκειται για μια απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια, που αντιμετωπίζει τους συλλόγους
ως εν δυνάμει “εγκληματικές οργανώσεις”, χώρους που γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή ως
“οντότητες”, όπως χαρακτηρίζονται στο νόμο, που μπορεί και να “χρηματοδοτούν την
τρομοκρατία”.
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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φεύγοντας από την εξουσία και στρώνοντας το χαλί για να αναλάβει η
ΝΔ, άφησε το αποτύπωμά της με πολλά νομοθετήματα. Πρόκειται πραγματικά για μια
θρασύτατη πολιτική ενέργεια που βάζει στο ίδιο τσουβάλι τα συλλογικά όργανα των
εργαζομένων, τα συνδικάτα και τα σωματεία, και τα δημοκρατικά εκλεγμένα συμβούλια με τους
ανθρώπους της νύχτας, του υποκόσμου, τους σύγχρονους δουλεμπόρους, τους εμπόρους
ναρκωτικών και όπλων, τους κάθε λογής μαφιόζους. Η πολιτική αυτή επιβεβαιώνει πως και η
κυβέρνηση της ΝΔ, ιδιαίτερα με το πολυνομοσχέδιο με τις αντεργατικές αντισυνδικαλιστικές
διατάξεις, στοχεύει το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, για να επιφέρει καίρια πλήγματα και
να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους και όσους ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα,
όσους συνδικαλίζονται, όσους απεργούν και αγωνίζονται.
Ως Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας απαιτούμε από την κυβέρνηση να αποσύρει
τώρα την απαράδεκτη, προσβλητική και προκλητική απόφαση που φακελώνει και στιγματίζει
τους συλλόγους, καταργώντας άμεσα την υποχρέωση καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο
Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018 των Συλλόγων που δεν αποκτούν
φορολογητέο εισόδημα.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
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