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Προς
τα Μέλη του ΣΑΤΕ

Θέµα:
ΣΧΕΤ.:

Τέλος επιτηδεύµατος και εργοτάξια
(α) Η υπ’ άριθµ. 24143/28-11-2011 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη
(β) Η υπ’ αριθµ. ΠΟΛ 1247/12-12-2011

Συνάδελφοι, σε συνέχεια επιστολών των εργοληπτικών οργανώσεων προς το ΥΠΟΙΚ και του
(α) σχετικού µε το οποίο σας προτείναµε ενέργειες για την αποφυγή πληρωµής του τέλους
επιτηδεύµατος επί των εργοταξίων των οποίων οι εργασίες είχαν περαιωθεί προ της 1.1.2010
σας ενηµερώνουµε ότι εκδόθηκε η (β) σχετική ΠΟΛ βάσει της οποίας:
«∆/σνη ΚΒΣ
.....
3. . . . µε την περαίωση του τεχνικού έργου και την παύση κάθε τεχνικής δραστηριότητας
στο χώρο του εργοταξίου, θέµα πραγµατικό το οποίο αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο
στοιχείο, ο χώρος αυτός δεν χαρακτηρίζεται ως υποκατάστηµα, αφού στο χώρο αυτό δεν
διενεργείται πλέον οποιαδήποτε παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα και εφόσον
βέβαια έχει υποβληθεί δήλωση µεταβολής για την διακοπή εργασιών του εργοταξίου.
∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος
...
3 . . . το τέλος επιτηδεύµατος δεν επιβάλλεται ειδικά σε περίπτωση διακοπής των εργασιών
του εργοταξίου επιχείρησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του πρώτου
κεφαλαίου του παρόντος.
∆/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
Προκειµένου να δηλωθεί η διακοπή εργασιών του υποκαταστήµατος (εργοταξίου), σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στην παρ. 3 του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος, υποβάλλεται στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. δήλωση µεταβολής εργασιών όπως ορίζεται µε τις διατάξεις της περ. β της
παρ. 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α΄).
Η εκπρόθεσµη υποβολή της ανωτέρω δήλωσης επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 4 του ν.
2523/1997, όπως ισχύει.»
Άρα βάσει των ανωτέρω οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν, όπως είχαµε προτείνει
και µε την (α) σχετική επιστολή µας, σε ∆ήλωση Μεταβολής για την διακοπή της
δραστηριότητας όσων εργοταξίων έχουν διακόψει πριν την 01.01.2010.. Πλέον, οι κατά
τόπους ∆.Ο.Υ. υποχρεώνονται βάσει του (β) σχετικού να προχωρήσουν σε διαγραφή του
ποσού, που αναλογεί στα εργοτάξια για τα οποία έχει δηλωθεί διακοπή δραστηριότητας.
Ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση οι ∆.Ο.Υ. θα προχωρήσουν στην επιβολή του, χωρίς καµία
λογική, άδικου και καταχρηστικού, προστίµου εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης µεταβολής,
το οποίο σήµερα κυµαίνεται από 117 € έως 1170 €, περιοριζόµενο στο 1/3 σε περίπτωση
συµβιβασµού. Υπάρχει έντονη φηµολογία ότι το εν λόγω πρόστιµο µε το νέο φορολογικό
νοµοσχέδιο πρόκειται να γίνει ονοµαστικό στα 40€, ωστόσο επειδή αυτό δεν είναι βέβαιο
καλούµε τα Μέλη µας να πράττουν αναλόγως της απόκρισης που λαµβάνουν από τις ∆.Ο.Υ.
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