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Πάνω από 1,9 δις. τα έσοδα, από τη λειτουργία της
ΕΕΤΤ, από το 2000
2016/07/24 18:35 στην κατηγορία ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Ποσό πάνω από 1,9 δισ. ευρώ έχει αποδώσει στον κρατικό προϋπολογισμό και στο
ΤΑΙΠΕΔ, από το 2000 έως και σήμερα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών –
Ταχυδρομείων, τόσο από πλειστηριασμούς φάσματος, όσο και από πρόστιμα και τέλη,
όπως μετέδωσε η «Ημερησία».
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Επιτροπής, πάνω από 114,5 εκατ. είναι οι
εισπράξεις προστίμων από το 2006 έως και το 2015, ενώ μόνο το 2015 το ποσό των
προστίμων που εισέπραξε έφτασε τα 9 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται από την Επιτροπή, τα έσοδά της αποτελούν δημόσιο έσοδο και
βάσει του Ν.4313/2014, η Αρχή αποδίδει ετησίως το 80% του θετικού
οικονομικού αποτελέσματός της στον κρατικό προϋπολογισμό.
Συγκεκριμένα, τα έσοδα της ΕΕΤΤ προέρχονται από την είσπραξη διοικητικών τελών,
τελών χρήσης και προστίμων, που επιβάλλει η Επιτροπή σε παρόχους ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, που παραβιάζουν τις σχετικές
υποχρεώσεις τους.
Τα πρόστιμα αυτά, είτε καταβάλλονται απευθείας από τους υπόχρεους στην ΕΕΤΤ,
είτε εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων.
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Ειδικότερα:
-Tο συνολικό ποσό που έχει εισπράξει η ΕΕΤΤ, από το 2006 έως σήμερα, ως απόρροια
της επιβολής προστίμων, ανέρχεται σε 114,8 εκατ. ευρώ.
-Οι χρονιές με τις πιο μεγάλες εισπράξεις ήταν το 2010 με 29,2 εκατ. ευρώ,
ακολουθεί το 2008 με 21,5 εκατ. ευρώ και το 2012 με 19 εκατ. ευρώ.
Πέραν των ανωτέρω τελών και προστίμων, στα συνολικά έσοδα εκμετάλλευσης της
ΕΕΤΤ θα πρέπει να υπολογισθούν και τα χρηματοοικονομικά έσοδα, τα οποία
προέρχονται από την αποτελεσματική διαχείριση των διαθεσίμων της ΕΕΤΤ και την
είσπραξη τόκων υπερημερίας (εκπρόθεσμη καταβολή ετησίων τελών) και ανήλθαν,
κατά το διάστημα 2006-2015, στο ύψος των 80,426 εκατ.
Οι αποδόσεις του 1,9 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό και στο ΤΑΙΠΕΔ
προέρχονται από το ετήσιο θετικό οικονομικό αποτέλεσμα της ΕΕΤΤ, καθώς και
έσοδα από διαγωνιστικές διαδικασίες.
Για τη χρήση του 2014, η ΕΕΤΤ απέδωσε (το Μάιο του 2015) στον κρατικό
προϋπολογισμό το ποσό των 33,38 εκατ. ευρώ αυξάνοντας το συνολικό ποσό που έχει
αποδώσει, μέσω θετικού οικονομικού αποτελέσματος, στο ύψος των 582,63 εκατ..
Παράλληλα, το συνολικό ποσό από πλειστηριασμούς που έχει αποδοθεί έως σήμερα
από την ΕΕΤΤ στον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται συνολικά σε 1,36 δισ. ευρώ ενώ
έχει εξασφαλισθεί επιπρόσθετα το ποσό των 106,56 εκατ. ευρώ το οποίο θα
εισπραχθεί και θα αποδοθεί σταδιακά στα επόμενα έτη.
Σημειώνεται ότι, για το 2015, το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων χρήσης, είναι
κέρδη ύψους 35.501.154,81 ευρώ, από τα οποία το 80% θα αποδοθεί μέσα στο 2016
στα δημόσια ταμεία.

