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       κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη  
       

 

      ΚΟΙΝ.: Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων 
        

 

ΘΕΜΑ: Φορολογικά ζητήµατα εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας  

 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 

για µία ακόµη φορά απευθυνόµαστε στο Υπουργείο Οικονοµικών για άµεση επίλυση, ενός 
απαράδεκτου και άδικου φορολογικού ζητήµατος που ταλανίζει και επιδεινώνει σε 
αφάνταστο βαθµό τα προβλήµατα της ανύπαρκτης ρευστότητας των τεχνικών εταιρειών της 
χώρας, αποτέλεσµα της εφαρµογής του Ν.4172/2013. 

 

1) Προηγούµενο καθεστώς  

I - Σύµφωνα µε την περ.β, της παρ.1, του άρθρου 55, του N. 2238/1994 ίσχυαν τα εξής: 

«N. 2238/1994 

………………………….. 

Άρθρο 55 Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 

1. Στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις η παρακράτηση του φόρου ενεργείται ως εξής:  

………………………….. 

β) Στα εισοδήµατα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών 
δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων µε συντελεστή τρία τοις εκατό 
(3%) που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος. Υπόχρεος 
σε παρακράτηση ορίζεται το ∆ηµόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενεργεί 
εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε αυτός αποδίδεται µε δήλωση του δικαιούχου της αµοιβής 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 60.» 

 

Επί των διατάξεων αυτών είχαν ορθώς εκδοθεί διάφορες ΠΟΛ., εγκύκλιοι και αποφάσεις, 
όπως Απόφ.107/2000/Π.1225, Απόφ.101/2001/Π.1080, 1027609/10372/Β0012/2004 
καθώς και η πιο πρόσφατη ΠΟΛ.1052/2007, το νόηµα των οποίων  ήταν ότι σε περίπτωση 
εισφοράς (εκχώρησης) δηµοσίου τεχνικού έργου, η προβλεπόµενη, από τις 
διατάξεις της περ. β’ παρ. 1 άρθρου 55 Κ.Φ.Ε.,  παρακράτηση  φόρου 3% 
ενεργείται µόνο από τον εργοδότη κατά την καταβολή του  εργολαβικού 
ανταλλάγµατος στον αρχικό ανάδοχο και ο φόρος αυτός συµψηφίζεται από την 
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κατασκευάστρια εταιρεία ή κοινοπραξία στην οποία έχει εισφερθεί το έργο, βάσει 
βεβαίωσης που  χορηγεί ο ανάδοχος. ∆ιότι εάν δεν εγίνετο αυτό υπήρχε διπλή 
παρακράτηση φόρου 3%. Χωρίς για τον Ανάδοχο να υπάρχει ουσιαστικό εισόδηµα, αφού το 
εκχωρούσε στην κατασκευάστρια επιχείρηση και του δηµιουργούσε ανυπέρβλητο πρόβληµα 
ρευστότητας, διότι υπήρχε σοβαρή καθυστέρηση για να του επιστραφούν τα χρήµατα της 
παρακράτησης.  

 

2) Νέο υφιστάµενο καθεστώς  

Ι - Σύµφωνα µε τα άρθρα 62 και 64 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
Ν.4172/2013 ισχύουν τα εξής: 

 

«Ν. 4172/2013 

………………………….. 

`Αρθρο 62 Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση 

1. Οι ακόλουθες πληρωµές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: 

………………………… 

δ) αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες 
και άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην 
Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αµοιβής είναι φυσικό πρόσωπο, 

 

`Αρθρο 64 Συντελεστές παρακράτησης φόρου 

1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής: 

…………………………. 

δ) για αµοιβές για τεχνικά έργα, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές ή παρόµοιες 
υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ΄ εξαίρεση, για τις αµοιβές που εισπράττονται από 
εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, δηµοτικών 
και κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της 
αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του µισθώµατος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αµοιβής 
είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, 

………………………….» 

 

ΙΙ – Εξάλλου στις µεταβατικές διατάξεις του νέου Ν.4172/2013, Άρθρο 72, παραγρ. 25 
ορίζονται τα εξής: 

 

«25. Από την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν.2238/1994 (Α΄ 151), συµπεριλαµβανοµένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και 
εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού του νόµου.» 
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Όµως πουθενά στις διατάξεις του νέου ΚΦΕ Ν.4172/132, δεν γίνεται καµία 
αναφορά (άµεση ή έµµεση) τι ισχύει σε περιπτώσεις εισφοράς – εκχώρησης 
τεχνικού έργου.  

 

3) Προτάσεις µας 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, µε τις νέες διατάξεις έγινε πλήρης ανατροπή του 
φορολογικού καθεστώτος που επικρατούσε στις τεχνικές εταιρείες που κατασκευάζουν 
δηµόσια έργα, αφού πλέον στις περιπτώσεις εισφοράς - εκχώρησης δηµοσίων έργων 
υπάρχει διπλή παρακράτηση φόρου 3%. Και µάλιστα χωρίς για τον Ανάδοχο να υπάρχει 
ουσιαστικό εισόδηµα, αφού το εκχωρεί στην κατασκευάστρια επιχείρηση ή δε επιστροφή των 
χρηµάτων της αναίτιας παρακράτησης ξεπερνά τα τρία χρόνια. Κατόπιν αυτών σας 
υποβάλλουµε τις παρακάτω εναλλακτικές προτάσεις µας. 

 

α) Νέα Απόφαση του Υπουργείου µε την οποία θα διατηρείται σε ισχύ η ΠΟΛ.1052/2007  

ή 

β) ∆ανειζόµενοι παλαιότερη διατύπωση εδαφίων του άρθρου 34 του Ν.2238/94, να γίνει 
άµεσα Νοµοθετική Ρύθµιση µε τις παρακάτω συµπληρωµατικές διατάξεις: 

 

«Σε περίπτωση εισφοράς (εκχώρησης) όλου ή µέρους τεχνικού έργου, ή την εκτέλεση 
µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, του ∆ηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων, 
δηµόσιων ή δηµοτικών επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, οργανισµών ή επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας, καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ή νοµικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου συµφερόντων ∆ηµοσίου, 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, η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του δευτέρου 
εδαφίου, της περ. δ’, της παρ. 1, του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε.,  παρακράτηση  φόρου 3% 
ενεργείται µόνο από τον εργοδότη κατά την καταβολή του  εργολαβικού ανταλλάγµατος 
στον αρχικό ανάδοχο και ο φόρος αυτός συµψηφίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία ή 
κοινοπραξία, βάσει βεβαίωσης που  χορηγεί ο ανάδοχος. 

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται 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, εφαρµόζονται 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.» 

 

Ο Σύνδεσµος µας έχει επιχειρήσει µε διάφορους τρόπους, γραπτούς και προφορικούς, χωρίς 
ανταπόκριση µέχρις στιγµής, να επιστήσει την προσοχή του Υπουργείου Οικονοµικών στο 
σοβαρότατο αυτό ζήτηµα, που προκαλεί ανυπέρβλητα και άδικα προβλήµατα ρευστότητας 
στον Κλάδο µας.  
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Ελπίζουµε η πολύχρονη ενασχόλησή σας µε τις αρµοδιότητες της φορολογικής διοίκησης να 
συντελέσει στην αποδοχή του εύλογου και καθόλα δίκαιου αιτήµατος του εργοληπτικού 
κλάδου, ενός κλάδου που τόσα πολλά έχει προσφέρει στην Ανάπτυξη της χώρας και που 
τώρα κυριολεκτικά υποφέρει. 

 
Τονίζουµε ότι η ανάγκη εκχώρησης των έργων σε ενώσεις εταιρειών υπό την µορφή 
κοινοπραξίας προκύπτει από την ανάγκη τήρησης των αυστηρών χρονοδιαγραµµάτων που 
τίθενται από τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτέλεση 
των έργων ως ικανή και αναγκαία προϋπόθεση.  

 

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  

 


