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ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
µε αλλεπάλληλες επιστολές µας, προτάσεις µας και παραστάσεις µας, στις αρµόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου σας, έχουµε κατ’ επανάληψη τονίσει την άθλια οικονοµική
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κατασκευαστικός κλάδος της Χώρας, έχουµε
εντοπίσει τα οικονοµικά και φορολογικά προβλήµατα που προέρχονται από το υφιστάµενο,
ανισοµερές και άδικο για την επιχειρηµατικότητα, φορολογικό πλαίσιο ενώ καταθέσαµε
τεκµηριωµένες, δίκαιες και εφαρµόσιµες λύσεις αυτών.
Σε συνέχεια ανακοινώσεων του Υπουργείου σχετικά µε την κατάθεση νέου φορολογικού
νοµοσχεδίου, απευθυνόµαστε σε Σας προσωπικά γιατί τα προβλήµατα πλέον είναι
ανυπέρβλητα και µάλιστα οι διοικήσεις των εταιρειών – µελών του Συνδέσµου µας,
αντιµετωπίζουν πλέον, πέραν των άλλων, και το φάσµα της στέρησης της ατοµικής τους
ελευθερίας, σε ένα περιβάλλον φορολογικού παραλογισµού, που, και οι δύσκολες
οικονοµικές συνθήκες, έχουν προκαλέσει.
1) Απαλλαγή ποινικών ευθυνών όταν υπάρχουν οφειλές από τον ευρύτερο ∆ηµόσιο
Τοµέα (πέραν των ΟΤΑ).
Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε στον Ν.2523/97, όπως ισχύει σήµερα και ειδικότερα µε την τελευταία
παράγραφο του άρθρου 21, προβλέπεται :
……………………………………….
«Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει σε καµία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, επίσης, αν αυτός κατά
του οποίου πρόκειται να ασκηθεί, αποδεικνύει ότι έχει έναντι του ∆ηµοσίου ή των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισµένη, ποσού
ίσου ή µεγαλύτερου του ποσού των φόρων, τελών και εισφορών, για τα οποία επρόκειτο να
ασκηθεί η ποινική δίωξη.»
Πως είναι δυνατόν και κάτω από ποιες συνθήκες ευνοµίας, δικαιοσύνης και ισονοµίας να
απαλλάσσεται κάποιος και δικαίως, από ποινικές ευθύνες, όταν του χρωστάει το ∆ηµόσιο ή
ένας ∆ήµος αλλά να µην απαλλάσσεται όταν του χρωστάει ένας οργανισµός, ένα Νοµικό
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ένας ∆ηµόσιος Οργανισµός ή µία Εταιρεία του ∆ηµοσίου ;
Πως είναι δυνατόν ένας που του χρωστάει ένας ∆ήµος να µη πηγαίνει φυλακή και ένας στον
οποίο χρωστάει π.χ. η ∆ΕΗ ή ο ΟΣΕ ή η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, να πηγαίνει ;
Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
w w w . s a t e . g r

Πρόκειται για έναν τέλειο παραλογισµό της φορολογικής «δικαιοσύνης», που οδηγεί τις
επιχειρήσεις σε αδιέξοδα και τους επιχειρηµατίες που τους χρωστάει χρήµατα το ∆ηµόσιο,
στην φυλακή, επειδή χρωστούν χρήµατα στο ∆ηµόσιο!
Ζητούµε την άµεση ρύθµιση του θέµατος είτε νοµοθετικά είτε µε εγκύκλιο του
Υπουργείου, µε την οποία να ορίζεται ότι η έννοια του ∆ηµοσίου στην παραπάνω
διάταξη περιλαµβάνει:
«Νοµαρχίες, Περιφέρειες, ∆ήµους, ∆ηµόσιες επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,
οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συµφερόντων δηµοσίου, και γενικώς
το υπό την ευρεία έννοια ∆ηµόσιο».
2) Συµψηφισµός µόνο ληξιπρόθεσµων οφειλών ή καθυστερούµενων δόσεων, όταν
υπάρχουν απαιτήσεις κατά του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα.
Κύριε Υπουργέ,
γνωρίζετε καλύτερα από όλους τις συνέπειες τις οικονοµικής κρίσης, σε όλους τους κλάδους
της οικονοµίας της Χώρας και πολύ περισσότερο στον κατασκευαστικό κλάδο. Γνωρίζετε
καλύτερα από όλους τις τεράστιες οφειλές του ∆ηµοσίου προς τις κατασκευαστικές
επιχειρήσεις καθώς και τις τραγικές συνθήκες ρευστότητας και δυνατοτήτων δανειακής
χρηµατοδότησής των που επικρατούν.
Με την υφιστάµενη νοµοθεσία (Άρθρο 83 ΚΕ∆Ε), επιτρέπεται ο συµψηφισµός απαιτήσεων
του οφειλέτη µε οφειλές του στο ∆ηµόσιο, µόνο εάν αυτές οι απαιτήσεις του στρέφονται
κατά του υπό στενή έννοια ∆ηµοσίου, µην περιλαµβάνοντας καν τους ΟΤΑ.
Από την άλλη σύµφωνα µε τις εν ισχύει υπουργικές αποφάσεις, όταν ζητηθεί χορήγηση
φορολογικής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων, οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ., προβαίνουν σε
παρακράτηση όλων των οφειλών ληξιπροθέσµων και µη ή χορηγούν αντίστοιχη βεβαίωση
οφειλής, χωρίς βέβαια να περιορίζονται αντίστοιχα µε την παραπάνω παράγραφο, εάν η
απαίτηση αφορά το υπό στενή έννοια ∆ηµόσιο ή το υπό την ευρεία έννοια.
Το ίδιο γίνεται και στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί είτε σε περαίωση είτε σε
«ρύθµιση ληξιπροθέσµων οφειλών της». Η παρακράτηση γίνεται στο σύνολο των οφειλών
είτε υπάρχουν καθυστερούµενες δόσεις είτε όχι. Εάν δεν συµψηφίζονται όλες οι απαιτήσεις
κατά του ∆ηµοσίου και συγχρόνως στην πρώτη είσπραξη συµψηφίζονται όλες οι
υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, ληξιπρόθεσµες και µη, πως θα λειτουργήσουν οι
επιχειρήσεις;
Κύριε Υπουργέ,
πρέπει άµεσα να δοθεί λύση στα παραπάνω θέµατα, σύµφωνα µε την ακόλουθη πρότασή
µας:
α) Συµψηφισµός µόνον µε ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 83, του ΚΕ∆Ε, προβλέπεται:
……………
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη
διαδικασία, µε την τήρηση των οποίων εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συµψηφισµό
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χρηµατικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του ∆ηµοσίου µε βεβαιωµένα αλλά µη
ληξιπρόθεσµα χρέη του προς το ∆ηµόσιο.
Εποµένως το θέµα µπορεί να λυθεί άµεσα µε Υπουργική Απόφαση, η οποία θα
διορθώνει και τα θέµατα της χορήγησης φορολογικής ενηµερότητας, ώστε να
παρακρατούνται µόνο ληξιπρόθεσµες οφειλές και καθυστερούµενες δόσεις.
β) Συµψηφισµός απαιτήσεων κατά του υπό την ευρεία έννοια ∆ηµοσίου.
Είτε νοµοθετικά είτε µε εγκύκλιο του Υπουργείου, µε την οποία να ορίζεται ότι η
έννοια του ∆ηµοσίου στις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕ∆Ε περιλαµβάνει:
«Νοµαρχίες, Περιφέρειες, ∆ήµους, ∆ηµόσιες επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,
οργανισµούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συµφερόντων δηµοσίου, και γενικώς
το υπό την ευρεία έννοια ∆ηµόσιο».
3) Χρόνος έκδοσης τιµολογίων ∆ηµοσίων Έργων και παρενέργειες.
Κύριε Υπουργέ για µία ακόµη φορά επανερχόµαστε σε ένα πάγιο αίτηµά µας. Όπως
προβλέπεται από το άρθρο 12, του ΚΒΣ (Π∆.186/92) στα ∆ηµόσια Έργα, το τιµολόγιο
εκδίδεται µέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία έγινε η πιστοποίηση
δηµόσιων έργων.
Εξάλλου σύµφωνα µε την παρ.4, του άρθρου 34 του ΚΦΕ (Κ.Ν.2238/94) στις επιχειρήσεις
που ασχολούνται µε τα ∆ηµόσια Έργα, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται τα εργολαβικά
ανταλλάγµατα που πιστοποιούνται µε τους οικείους λογαριασµούς κατά τη διάρκεια της
χρήσης, τα οποία µειώνονται µε τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που αντιστοιχούν
σε αυτά και τα οποία θεωρούνται έσοδα της χρήσης µέσα στην οποία αποδίδονται.
Από τις παραπάνω διατάξεις και ιδιαίτερα σε περιόδους υπερβολικής καθυστέρησης του
∆ηµοσίου να εξοφλεί τα σχετικά τιµολόγια, όπως είναι η τρέχουσα περίοδος που διανύουµε,
δηµιουργούνται σοβαρότατες παρενέργειες στους εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων.
Έτσι για τιµολόγια που δεν γνωρίζουν αν και πότε το ∆ηµόσιο θα τα ξοφλήσει, οι
εργοληπτικές επιχειρήσεις ∆ηµοσίων Έργων αναγκάζονται:
α) Να καταβάλουν στο ∆ηµόσιο ΦΠΑ 23%, για τα σχετικά τιµολόγια.
β) Να καταβάλλουν Φόρο Εργολάβων 3% (περ.β, παρ.1, άρθ.55, ΚΦΕ)
γ) Να φορολογηθούν για το κέρδος που προκύπτει από τα σχετικά τιµολόγια. Κέρδος
ουσιαστικά ανύπαρκτο αφού δεν έχει εισπραχθεί.
δ) Να καταβάλουν και προκαταβολή 80% του φόρου που προκύπτει στα παραπάνω
ανύπαρκτα κέρδη.
Η λύση που έχουµε προτείνει είναι η έκδοση των σχετικών τιµολογίων να γίνεται
κατά την είσπραξή τους ανεξαρτήτως χρήσης. Είναι η λύση που επιλύει όλα τα
παραπάνω προβλήµατα.
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4) Κατάργηση χαρτοσήµου επί των εγγραφών στα βιβλία κοινοπραξιών ή παράταση
του ηµίσεος και µετά την 1/1/2010 .
Ένα άλλο θέµα που χρόνια ταλαιπωρεί τις τεχνικές εταιρείες είναι η χαρτοσήµανση των
εκτός κερδών δοσοληψιών µεταξύ των Κοινοπραξιών και των µελών που τις απαρτίζουν.
Όπως είναι γνωστό µε την περ.1, παρ.5, άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήµου
(Ν.4755/1930, Π∆.28/7/31), όπως ισχύει σήµερα επιβάλλεται χαρτόσηµο 1,2% στις
ανωτέρω δοσοληψίες.
Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν.3763 µειώθηκε στο ήµισυ µέχρι
31/12/2010, ο παραπάνω συντελεστής χαρτοσήµου για τις εγγραφές περί καταθέσεως ή
αναλήψεως χρηµάτων από τα µέλη τους στα βιβλία των κοινοπραξιών των οποίων η
σύσταση προβλέπεται ειδικά µε διατάξεις νόµων για την ανάληψη και εκτέλεση δηµοσίων
έργων.
Θα πρέπει να σηµειώσουµε, ότι οι Κοινοπραξίες δεν είναι στην ουσία Νοµικά Πρόσωπα, δεν
απαιτείται κεφάλαιο για την σύστασή τους, αλλά πρόκειται για προσωρινές συνεργασίες
συγκεκριµένου και µοναδικού σκοπού και επιβάλλονται είτε από διατάξεις νόµων, είτε από
ιδιάζουσες τεχνικές συνθήκες για την κατασκευή συγκεκριµένων έργων, εποµένως είναι
αδιανόητη η επιβολή χαρτοσήµου για την χρηµατοδότηση της κατασκευής τους.
Θα πρέπει να καταργηθούν πλήρως οι σχετικές διατάξεις.
5) Φορολόγηση
Επιχειρήσεων».

«Αφορολογήτων

αποθεµατικών

Τεχνικών

και

Οικοδοµικών

Επίσης ένα άλλο θέµα που απασχολεί τις τεχνικές εταιρείες είναι η συσσώρευση στους
ισολογισµούς τους, αφορολογήτων αποθεµατικών, που προέρχονται από τον τεκµαρτό
τρόπο φορολογίας των έργων που ανατέθηκαν έως 31/12/2001.
Όπως είναι γνωστό οι Τεχνικές Επιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τα έργα
των οποίων η Σύµβαση ανάθεσης υπεγράφει µέχρι 31/12/2001, προσδιόριζαν τα
φορολογητέα τους κέρδη, «τεκµαρτά», µε συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων από
κάθε έργο.
Την θετική διαφορά µεταξύ κερδών ισολογισµού µείον φορολογητέων κερδών εµφάνιζαν και
εξακολουθούν να εµφανίζουν σε ειδικούς λογαριασµούς αποθεµατικού, µε τίτλο
«Αφορολόγητα Αποθεµατικά Τεχνικών Επιχειρήσεων». Με τον νόµο 2579/98 επεβλήθη
φορολογία στο 40% των συσσωρευµένων µέχρι τότε εν λόγω αποθεµατικών, µε συντελεστή
φορολογίας 12,5%. Για δε τα επόµενα χρόνια φορολογείτο σε κάθε χρήση το 40% της
διαφοράς µεταξύ κερδών ισολογισµού και «τεκµαρτών κερδών» µε τον εκάστοτε ισχύοντα
συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος των επιχειρήσεων. Το δε 60% συσσωρεύετο επίσης στα
«Αφορολόγητα Αποθεµατικά Τεχνικών Επιχειρήσεων».
Η θέση µας είναι ότι κακώς θεωρήθηκαν και εξακολουθούν να θεωρούνται τα εν λόγω
αποθεµατικά ως αφορολόγητα δεδοµένου του τεκµαρτού προσδιορισµού των φορολογητέων
κερδών, που ανάγκαζε τις τεχνικές επιχειρήσεις σε καταβολή φόρου εισοδήµατος ακόµα και
σε περιόδους που εµφάνιζαν ζηµίες ισολογισµού.
Ενώ λοιπόν σε περιόδους κερδών πέραν των τεκµαρτών αναγκάζονταν για µέρος αυτών να
πληρώνουν φόρο, αντίθετα σε περιόδους ζηµίας όχι µόνον δεν συµψήφιζαν φορολογικά
αυτή την ζηµία όπως όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι είχαν το δικαίωµα, αλλά δεν µπορούσαν µε
την ζηµία αυτή να µειώσουν τα οιονεί λεγόµενα «Αφορολόγητα Αποθεµατικά».
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Να σηµειωθεί ότι υπό την τρέχουσα φορολογική νοµοθεσία, δια να φορολογηθούν και να
διανεµηθούν θα πρέπει να µετατραπούν σε «µικτά», να προστεθεί δηλαδή σε αυτά ο
αναλογούν φόρος, και εν συνεχεία να φορολογηθούν µε 20%! Περαιτέρω δε λόγω της
διανοµής υπόκεινται και σε επιπλέον φόρο µερισµάτων 25% !
Από όλα τα ανωτέρω θεωρούµε ότι είναι προφανής η αδικία του κλάδου µας έναντι άλλων
κλάδων και προτείνουµε να δοθεί «κίνητρο» σε όποιες τεχνικές επιχειρήσεις, έχουν
τέτοιου είδους αποθεµατικά και θέλουν να τα καταστήσουν «φορολογηµένα» µε
σκοπό είτε να τα διανείµουν είτε να τα χρησιµοποιήσουν όπως άλλως επιθυµούν,
να τα φορολογήσουν σε ότι ποσοστό αυτών επιθυµούν µε συντελεστή φορολογίας
10%, όπως αντίστοιχα έγινε και στο παρελθόν µε το άρθρο 8, του ν.2579/98.
6) Φόρος εργολάβων.
Τελειώνοντας κύριε Υπουργέ, υπενθυµίζουµε ένα ιδιαίτερης σηµασίας θέµα, ειδικότερα κάτω
από τις δυσµενείς συνθήκες µειωµένης ρευστότητας που διανύουµε.
Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε την περίπτωση β, της παρ.1, του άρθ.55, και το άρθ. 60
του ΚΦΕ, στα εισοδήµατα εργοληπτών επιβάλλεται παρακράτηση – προκαταβολή φόρου 3%,
ουσιαστικά επί της αξίας των σχετικών τιµολογίων. Για ένα διάστηµα περίπου ενάµιση
χρόνου ο εν λόγω φόρος είχε περιοριστεί στο 1% και από 1/1/2011 επανήλθε στο 3%.
Επειδή το ∆ηµόσιο δεν προβαίνει στην παρακράτηση, οι εργολάβοι ∆ηµοσίων Έργων
καταβάλλουν αυτόν τον φόρο εντός του 1ου 15νθηµέρου του εποµένου µήνα από την
έκδοση του σχετικού τιµολογίου. Ο φόρος αυτός αφαιρείται από
τον φόρο και την
προκαταβολή φόρου που προκύπτουν από την δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.
Όµως κύριε Υπουργέ, µε τον ισχύοντα συντελεστή φορολογίας 20% για τις ΑΕ και ΕΠΕ, η
παρακράτηση αυτή (του 3%), είναι ισοδύναµη µε φόρο επί κερδών που θα προσδιορίζοντο
σε ποσοστό 15% !!! επί του τζίρου των επιχειρήσεων. Ποια εταιρεία τεχνικών έργων σήµερα
λειτουργεί µε κέρδος 15%; Καµία.
Θα πρέπει κύριε Υπουργέ, η εν λόγω διάταξη, τουλάχιστον για τα έργα του
ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, να καταργηθεί ή στην εσχάτη των περιπτώσεων να
µειωθεί ο σχετικός συντελεστής.
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, η παράθεση των φορολογικών παραλογισµών που προηγήθηκε
καθώς και η εµπεριστατωµένη επίλυση των στρεβλώσεων που επιφέρουν θεωρούµε ότι
αρκούν για να δώσετε άµεση λύση, στα παραπάνω θέµατα, τα οποία σε συνδυασµό µε την
άσχηµη οικονοµική περίοδο που διανύουµε, οδηγούν καθηµερινά σε οικονοµικά αδιέξοδα και
παύση λειτουργίας, εκατοντάδες τεχνικές επιχειρήσεις της Χώρας, µε όλες τις συνακόλουθες
συνέπειες για την Εθνική οικονοµία.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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