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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αναπλ. Υπουργό Οικονοµικών
κα Όλγα - Νάντια Βαλαβάνη
ΑΝΑΚ.: Υπουργό Οικονοµικών
κ. Γιάνη Βαρουφάκη
ΚΟΙΝ.: Γενική Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων
κα Αικατερίνη Σαββαΐδου

ΘΕΜΑ: Συµµετοχή Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) στην
∆ηµόσια διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, µε το οποίο
ρυθµίζονται οι διαδικασίες για την εφαρµογή του άρθρου 21 του Ν.
4321/2015 (Α' 32)

Αγαπητή κα Υπουργέ,

Σύµφωνα µε τον έντυπο Τύπο αλλά και τα ηλεκτρονικά Μέσα Ενηµέρωσης το άρθρο 21 του
Ν. 4321/2015 κινδυνεύει να επιβαρύνει σηµαντικά τις επιχειρήσεις, τόσο από πλευράς
γραφειοκρατικών διαδικασιών, όσο και ταµειακά, ακόµα και σε σχέση µε συναλλαγές των
οποίων η νοµιµότητα προκύπτει αυταπόδεικτα.
Ταυτόχρονα, η διπλή διαδικασία προέγκρισης («αυτοδίκαιη προέγκριση» και «προέγκριση
βάσει τεκµηρίων») επιβαρύνει τις επιχειρήσεις µε περιττό γραφειοκρατικό βάρος δηλωτικών
υποχρεώσεων, σε σχέση µε αυταπόδεικτα νόµιµα συναλλαγές.
Επιπρόσθετα,
πρέπει
να
προβλεφθεί
σαφώς
δυνατότητα
συµψηφισµού
του
προκαταβληθέντος φόρου, προς αντιµετώπιση του σοβαρού ταµειακού κόστους της νέας
διάταξης, λαµβάνοντας υπόψη τις σοβαρές καθυστερήσεις στην επιστροφή φόρων από το
∆ηµόσιο.
Πιο συγκεκριµένα προτείνουµε :
α) Να διευκρινιστεί η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
β) Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών να διαγραφεί η αναφορά σε πρωτόκολλο
ολοκλήρωσης και παράδοσης-παραλαβής έργου, καθώς στην εµπορική πρακτική δεν
συνηθίζεται η έκδοση τέτοιου είδους πρωτόκολλου για κάθε υπηρεσία (π.χ. συµβουλευτικές
υπηρεσίες).
γ) Να διευκρινιστεί εάν η προέγκριση του άρθρου 1Β χορηγείται αυτοµάτως µε την
υποβολή της δήλωσης του υπόχρεου ότι διαθέτει τα απαιτούµενα τεκµήρια».
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δ) Η προθεσµία για την προσκόµιση των αποδεικτικών στοιχείων/τεκµηρίων στην
Φορολογική ∆ιοίκηση θα πρέπει να είναι τριάντα (30) ηµέρες, αντί δέκα (10), σε αναλογία
µε την ισχύουσα προθεσµία για την υποβολή του φακέλου τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών
συναλλαγών.
ε) Να δοθεί η δυνατότητα συµψηφισµού του προκαταβληθέντος φόρου, στην περίπτωση
παρέλευσης της 3µηνης προθεσµίας για την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί το σοβαρό ταµειακό κόστος για τον φορολογούµενο, σε
περίπτωση καθυστέρησης στην επιστροφή του φόρου
στ) Να θεσµοθετηθεί πλήρης εξαίρεση από τη διάταξη των συναλλαγών µε κράτη µέλη της
ΕΕ και του ΕΟΧ.
Κάθε διαφορετική απόφαση ενδεχόµενα να δηµιουργήσει θέµατα
παραβίασης διατάξεων του κοινοτικού δικαίου.
Επιπρόσθετα θα θέλαµε να επισηµάνουµε για µια ακόµα φορά ένα σηµαντικότατο θέµα
που αφορά ειδικά στον κατασκευαστικό κλάδο :
Είναι συνήθης περίπτωση να αναλαµβάνονται από Αναδόχους Έργα, τα οποία εν συνεχεία
κατασκευάζονται είτε από Κοινοπραξία στην οποία µετέχει ο Ανάδοχος, είτε στις περιπτώσεις
που Ανάδοχος του έργου είναι Κοινοπραξία, το έργο να χωρίζεται και να κατασκευάζεται σε
τµήµατα, όπου κάθε τµήµα κατασκευάζεται από µέλος της κοινοπραξίας.
Ο προηγούµενος ΚΦΕ Ν.2238/94 όπως ίσχυε µέχρι τον Ν.3522/2006 προέβλεπε αυτές τις
περιπτώσεις ως εξής:

«Ν.2238/94
Άρθρο 34
3. Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των εργολάβων και υπεργολάβων που
ασχολούνται µε την εργοληπτική κατασκευή δηµόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων,
γενικώς, καθώς και των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την εκτέλεση µηχανολογικών και
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξευρίσκονται ως εξής:
α) Για επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εργολαβική κατασκευή τεχνικών έργων ή την
εκτέλεση µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου, δήµων και
κοινοτήτων, δηµόσιων επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, οργανισµών ή επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας, καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, γενικώς, 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.
Επί εισφοράς αναληφθέντος όλου ή µέρους του έργου σε εταιρία οποιασδήποτε
µορφής ή κοινοπραξία που έχει την έδρα της στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, στην
οποία µετέχει και ο εισφέρων ανάδοχος ή απευθείας συµβασιούχος, τα κατά τις
διατάξεις της παρούσας περίπτωσης λαµβανόµενα ως ακαθάριστα έσοδα
θεωρούνται κτώµενα από την εταιρία ή κοινοπραξία και η εισφορά αυτή δεν
θεωρείται υπεργολαβία.
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Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και σε περίπτωση που τµήµα του έργου ή εργασίας
εκτελείται από κοινοπραξία ή εταιρία, στην οποία συµµετέχουν µόνο µέλη της
αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρίας.
Επίσης, εφαρµόζεται και στην περίπτωση που τµήµα του έργου ή εργασίας
εκτελείται από εταιρία µέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από
κοινοπραξία επιχειρήσεων µέλους της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.»

Αποτέλεσµα των παραπάνω περιπτώσεων είναι ο Ανάδοχος να εκδίδει τιµολόγια προς τον
Κύριο του Έργου ισόποσα των τιµολογίων που του χορηγεί ο Κατασκευαστής και τελικά να
φορολογείται ο Κατασκευαστής του Έργου και όχι ο Ανάδοχος.
Όµως µε τις ισχύουσες διατάξεις θεωρείται πλέον ότι υπάρχει «σύνδεση» των µελών των
κοινοπραξιών µε τις κοινοπραξίες στις οποίες µετέχουν, κακώς βέβαια κατά την γνώµη
µας, και προκειµένου να µην υπάρχει περίπτωση απόρριψης σχετικών δαπανών για τους
αναδόχους, προτείνουµε στο τέλος της παραγράφου Α, του Άρθρου 01, να
προστεθούν τα εξής εδάφια:

" Αφορά συναλλαγή τιµολόγησης εργασιών,
- επί εισφοράς αναληφθέντος όλου ή µέρους του έργου σε εταιρία οποιασδήποτε µορφής ή
κοινοπραξία που έχει την έδρα της στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, στην οποία µετέχει και ο
εισφέρων ανάδοχος ή απευθείας συµβασιούχος,
- ή περίπτωση που τµήµα του έργου ή εργασίας εκτελείται από κοινοπραξία ή εταιρία, στην
οποία συµµετέχουν µόνο µέλη της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρίας
- ή περίπτωση που τµήµα του έργου ή εργασίας εκτελείται από εταιρία µέλος της αρχικής
αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων µέλους της αρχικής αναδόχου
κοινοπραξίας."
Για τις παραπάνω περιπτώσεις δεν ισχύουν οι διατάξεις του β’ εδαφίου της περίπτωσης δ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 64 για τους εκτελούντες το έργο.

Είναι απολύτως απαραίτητη η παραπάνω προσθήκη, προκειµένου να αποσοβήσει
κατάργηση υφιστάµενων διατάξεων που φαίνονται εκ παραδροµής καταργηµένες, άλλως
δηµιουργούνται σοβαρότατα θέµατα διπλής καταβολής φόρου στα ίδια εισοδήµατα, και
παρακράτησης φόρου σε εισοδήµατα µε ανύπαρκτα κέρδη.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
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