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ΘΕΜΑ: Φορολόγηση Αφορολογήτων Αποθεµατικών Τεχνικών και Οικοδοµικών
Επιχειρήσεων (Άρθρο 72 Ν.4172).

Αξιότιµοι κύριοι,
Ο
ΣΑΤΕ
εκπροσωπώντας
την
πλειοψηφία
των
κατασκευαστικών
εταιρειών,
διαµαρτυρόµαστε έντονα για την αντισυνταγµατική, αναδροµική, υποχρεωτική
υπαγωγή σε φορολογία µε 19%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13
του άρθρου 72 του Ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε τις
διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 26 του Ν.4223/2013, των «Αφορολογήτων
Αποθεµατικών Τεχνικών και Οικοδοµικών Επιχειρήσεων», που σχηµατίσθηκαν σύµφωνα µε
τα άρθρα 34 και 106, του Κ.Ν.2238/1994.

1) Προέλευση Αποθεµατικών
Ως γνωστό αυτά τα αποθεµατικά προέρχονται από τον ειδικό τρόπο φορολογίας των
τεχνικών εταιρειών και επιχειρήσεων που ίσχυε κατά διάφορες φορολογικές περιόδους.
Ειδικότερα για:
α) τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για έργα που είχαν αναλάβει µέχρι 31/12/2001.
β) τις λοιπές που τηρούν βιβλία Γ’ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για έργα που είχαν αναλάβει µέχρι
31/12/2006
γ) τις λοιπές οικοδοµικές που τηρούν βιβλία Γ’ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για οικοδοµές µέχρι
31/12/2013.
Ο ειδικός αυτός τρόπος φορολογίας προέβλεπε ότι τα καθαρά προς φορολογία κέρδη
(τεκµαρτά κέρδη) των παραπάνω επιχειρήσεων θα προέκυπταν από την εφαρµογή
συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τους και όχι από το αποτέλεσµα του ισολογισµού
τους.
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Εάν τα κέρδη του ισολογισµού τους ήταν µεγαλύτερα από τα τεκµαρτά τότε το 40% αυτών
προστίθετο στα τεκµαρτά κέρδη προς φορολόγηση, το δε υπόλοιπο χαρακτηρίζετο ως
αφορολόγητο και εµφανίζετο σε λογαριασµούς αφορολογήτων αποθεµατικών.

2) Ειδικές διατάξεις
Επισηµαίνουµε ότι τα παραπάνω προήρχοντο από ειδικές διατάξεις φορολογίας και εφόσον
από αυτά τα αποθεµατικά οι επιχειρήσεις δεν προέβαιναν σε διανοµή κερδών ή
κεφαλαιοποίηση, θεωρείτο ότι είχε εξαντληθεί η φορολογική τους υποχρέωση.
Προς επικύρωση αυτού αναφέρουµε ότι:
α) Οι εν λόγω επιχειρήσεις σε περιόδους που είχαν ζηµιά ισολογισµού, ήταν υποχρεωµένες
σε καταβολή φόρου σύµφωνα µε τα τεκµαρτά κέρδη.
β) ∆εν είχαν την δυνατότητα συµψηφισµού αυτής της ζηµίας µε κέρδη επόµενης πενταετίας,
όπως έχουν οι επιχειρήσεις που φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις.
γ) ∆εν είχαν καν την δυνατότητα µείωσης των «Αφορολογήτων Αποθεµατικών», που είχαν
σχηµατίσει από προηγούµενες χρήσεις ή θα σχηµάτιζαν σε επόµενες.

3) Παλαιότεροι νόµοι - Αντισυνταγµατικότητα
Πάλι στο παρελθόν η φορολογική διοίκηση είχε προβεί σε παρόµοιες αυθαίρετες φορολογίες
όπως µε το άρθρο 8, του Ν.2579/17.2.1998 και το άρθρο 3 του Ν.2954/2.11.2001.
Νόµοι που όπως έχει κρίνει το ΣτΕ (Ολοµέλεια 1912/2009 κλπ.) είναι αντισυνταγµατικοί
λόγω της αναδροµικής φορολογίας. Παρόλα αυτά όµως η διοίκηση αδιαφορεί …

4) Τρέχον Νόµος (Άρθρο 72, Ν.4172/23.7.2013)
Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν:
α) Την ∆ιανοµή ή Κεφαλαιοποίηση αυτών των αποθεµατικών είτε κατά το 2013, είτε κατά
το 2014.
β) Την φορολογία µε συντελεστή 15% για όσα αποθεµατικά
κεφαλαιοποιηθούν εντός του 2013 και µε 19% εντός του 2014.

διανεµηθούν

ή

γ) Την δυνατότητα µείωσης αυτών των αποθεµατικών µε ζηµίες που αφορούν τα τελευταία 5
έτη προ της 31/12/2004, χωρίς να εξετάζεται από ποιές χρήσεις πραγµατικά προέρχονται
αυτά τα αποθεµατικά.
δ) Την καταβολή του φόρου εφάπαξ µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την απόφαση
του αρµοδίου οργάνου της επιχείρησης.

5) Κρίσιµα Ζητήµατα
α) Η αναδροµική υποχρεωτική επιβολή φορολογίας σε εισοδήµατα προηγούµενων χρήσεων
που έχουν φορολογηθεί µε ειδικό τρόπο είναι Αντισυνταγµατική, όπως έχει αποφανθεί και η
ολοµέλεια του ΣτΕ.
β) Οι τρέχουσες διατάξεις σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους παλαιότερους νόµους, όπως:
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i) Συντελεστής φορολογίας

19% έναντι 12,5%, 17,5% αντίστοιχα,

ii) Εφάπαξ καταβολή έναντι 5 διµηνιαίων δόσεων αντίστοιχα,
iii) H τρέχουσα οικονοµική κατάσταση και φορολογία των επιχειρήσεων µε τα αντίστοιχα των
ετών που επιβλήθηκαν οι προηγούµενοι νόµοι,
καθιστούν την εν λόγω φορολογία τόσο επαχθή για τις υπαγόµενες επιχειρήσεις που είναι
αδύνατον να την εξυπηρετήσουν.
γ) Αν και ο Νόµος ισχύει από 23/7/2013 η φορολογική διοίκηση παρά τις οχλήσεις των
ενδιαφεροµένων, δεν προέβει σε καµία έκδοση Ερµηνευτικής Εγκυκλίου. Σε ένα νόµο που η
διατύπωσή του άφηνε πλήθος ερωτηµατικών και ασαφειών.
Με το Ν.4223/31.12.2013 οι κρινόµενες διατάξεις τροποποιήθηκαν για να λάβουν την
σηµερινή τους µορφή.
Και επιτέλους το Υπουργείο Οικονοµικών εξέδωσε την ερµηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1007
στις 2.1.2014, τα οποία όµως, τροποποιηµένος νόµος και εγκύκλιος, αφορούσαν και την
χρήση 2013 !!!, µε αποτέλεσµα µε αποκλειστική ευθύνη της ∆ιοίκησης, να µην είναι δυνατή
από τις επιχειρήσεις η αξιοποίηση του µειωµένου συντελεστή φορολόγησης 15 %, που
προέβλεπε και ο αρχικός νόµος και η τροποποίηση αυτού για την διανοµή ή κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών εντός του 2013.

6) Ο Κατασκευαστικός Κλάδος Σήµερα.
Είναι σε όλους γνωστό ότι ο Κατασκευαστικός Κλάδος της χώρας διανύει την
χειρότερη περίοδο στην ιστορία του. Ένας καταξιωµένος οικονοµικά κλάδος, που πάντα
ήταν ο πρωταρχικός πυλώνας ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας, βρίσκεται σε τραγική
κατάσταση. Η δραµατική µείωση των ∆ηµοσίων Επενδύσεων, η πλήρης εξαφάνιση της
ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και η ανυπαρξία δυνατότητας χρηµατοδότησης έχουν
οδηγήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις σε κλείσιµο. Η ανεργία στα σχετικά µε τον κλάδο
επαγγέλµατα, ξεπερνά το 60%. Οι δε προοπτικές αυτή την στιγµή είναι κάθε άλλο παρά
ελπιδοφόρες.
Στο όνοµα της προσδοκώµενης ανάπτυξης !, της προσέλκυσης επενδύσεων ! και του
σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος !, αυτή λοιπόν την περίοδο γίνεται επιλογή, δεν
γνωρίζουµε από ποιους, να επιβληθεί µία επιπλέον αναδροµική φορολογία στις τεχνικές
επιχειρήσεις, σε ουσιαστικά ήδη
φορολογηµένα εισοδήµατα του παρελθόντος, ως οι
επιχειρήσεις, όσες έµειναν από αυτές να διανύουν περίοδο οικονοµικής ευµάρειας. Για το
µόνον που δεν ενδιαφέρθηκε κανείς είναι, από πού θα βρεθούν τα χρήµατα για να
πληρωθούν αυτοί οι επιπλέον φόροι.
Αν τελικά παραµείνει η υποχρεωτική φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών µε ένα
τόσο υψηλό φορολογικό συντελεστή (19%) είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ακόµη
περισσότερες πτωχεύσεις τεχνικών επιχειρήσεων.
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7) Αιτήµατα
Κατόπιν όλων των ανωτέρω αιτούµεθα:
α) Η παραπάνω φορολογία να καταστεί Προαιρετική. ∆ηλαδή όσες επιχειρήσεις επιθυµούν να
προβούν σε διανοµή ή κεφαλαιοποίηση αυτών των αποθεµατικών, αυτές να υπάγονται στην
εν λόγω φορολογία, µέχρις εξαντλήσεως των εν λόγω αποθεµατικών.
β) Υπό τις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες, την ριζική αναµόρφωση του συντελεστή
φορολογίας των ανωτέρω αποθεµατικών σε ύψος κάτω από 10%.
γ) Την δυνατότητα καταβολής του εν λόγω φόρου τουλάχιστον σε 10 διµηνιαίες δόσεις.
δ) Σε περίπτωση επιλογής µειωµένου συντελεστή φορολογίας για την πρώτη χρήση, η
δυνατότητα αυτή να δοθεί και για την χρήση του 2014, γιατί όπως και ανωτέρω
αναφέρθηκε, µε αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης, οι επιχειρήσεις απώλεσαν την
δυνατότητα αυτή για το 2013.
Εάν παρόλα αυτά επιµείνετε στην υφιστάµενη µορφή των διατάξεων τότε για λόγους
στοιχειώδους ισονοµίας ζητούµε να επιστραφούν στις τεχνικές εταιρείες οι υπερβάλλοντες
φόροι που κατεβλήθησαν λόγω τεκµαρτού έναντι του λογιστικού προσδιορισµού των κερδών
τους.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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