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ΘΕΜΑ : ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΦΑΛΜΑ  του Υπουργείου κατά  την ψήφιση 

του Νόµου για την τροποποίηση των δεικτών βιωσιµότητας 

(Ν 4155/2013) – ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ  ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ! 

 

Συνάδελφοι , 

 

Α) Κατά τη διαδικασία προετοιµασίας και ψήφισης του Ν 4155/2013 , 

στο άρθρο 66 του οποίου περιέχονται τροποποιήσεις του Ν 3669/2008 

σχετικά µε τους δείκτες βιωσιµότητας , παρείσφρησε άγνωστο πως, ένα  

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΦΑΛΜΑ 

καθώς πλέον από τον υπολογισµό των ίδιων κεφαλαίων (Ι.Κ.) για τον 

δείκτη βιωσιµότητας , αφαιρούνται τα ειδικά Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Τεχνικών επιχειρήσεων  κατά το µέρος που δεν έχουν φορολογηθεί  

 

Β) Χωρίς να το ζητήσει κανείς, και χωρίς να περιλαµβάνεται στην 

Εισηγητική Έκθεση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

κάποιος  (;;) σκέφτηκε ότι πρέπει  να ταυτιστούν οι τρόποι λήψης των  Ι.Κ. 

των επιχειρήσεων τόσο για χρήση του τύπου κατάταξης (αρθρ 99 του Ν 

3669) όσο και για τον δείκτη βιωσιµότητας (αρθρ 100 του Ν 3669).  

 

Καταρχήν  ας επαναλάβουµε ότι από την ισχύ του Ν 2940/01 που 

εισήγαγε την έννοια του τύπου κατάταξης και του δείκτη βιωσιµότητας, ήταν 
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πάντα   διαφοροποιηµένη η χρήση των Ι.Κ. ανάλογα µε το ποιό άρθρο του     

Νόµου 3669 εφαρµόζαµε (δηλ  για κατάταξη ή επανακριση το άρθρο 99 , για 

δείκτη το άρθρο 100 ), γιατί τις τελευταίες ηµέρες αρκετοί λογιστές τεχνικών 

επιχειρήσεων παραπληροφορούν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων τους , 

λέγοντας τους  ότι πάντα (!) η µέθοδος λήψης  των Ι.Κ. ήταν  κοινή και για 

τις 2 χρήσεις .  

 

Γ)  Ο ΣΑΤΕ είχε ζητήσει να αφαιρείται από τα  Ι.Κ. , όταν υπολογίζουµε 

τους δείκτες βιωσιµότητας (άρθρο 100 ) το οφειλόµενο κεφάλαιο , καθώς 

ήταν  πλέον γνωστό ότι ήταν ο µηχανισµός πολλών εργοληπτών να 

κοροϊδεύουν µε «µαϊµού» αυξήσεις κεφαλαίου και αµέσως µετά να τις 

ακυρώνουν. 

Ως εκεί. Καµιά αναφορά δεν έγινε ποτέ σχετικά µε τα Αφορολόγητα 

αποθεµατικά Τεχνικών επιχειρήσεων. 

Στην δε Εισηγητική Έκθεση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων, τα ίδια αναγράφοντα (βλ συνηµµένη σελ 44/122 του  

πορίσµατος).  

 

∆)  Πάρα το ότι κανείς  δεν το ζήτησε , ούτε υπάρχει στο πόρισµα  

εργασίας, ξαφνικά ο αφανής «νοµοθέτης» , το περιέλαβε στην αιτιολογική 

έκθεση του Ν 4155/2013  που µοιράστηκε στις εργοληπτικές  οργανώσεις 

µαζί µε την   τροπολογία  (Βλ σελ 3 της αιτιολογικής ), διαπράττοντας 

σοβαρότατη  αλλοίωση της  εκφρασµένης βούλησης των κοινωνικών 

φορέων. 

 

ΩΣΤΟΣΟ  ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΠΗΡΕ ΧΑΜΠΑΡΙ   ΤΗΝ ΠΑΓΙ∆Α !  

 

Μαζεύτηκαν 70 περίπου εκπρόσωποι επιχειρήσεων στην επείγουσα 

συνάντηση στα γραφεία  ΣΑΤΕ , στις 16/05/2013 , και επειδή τα υπόλοιπα 

θέµατα (άµεση απειλή διαγραφής από ΜΕΕΠ ) ήταν πιο σοβαρά , κανείς δεν 

είδε τη πεπονόφλουδα.   
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E) Το  πρόβληµα υπάρχει καθώς περίπου  to 1/3  των εταιρειών 

έχουν στο παθητικό τους Αφορολόγητα αποθεµατικά , που είχαν  

σχηµατιστεί  την περίοδο της εφαρµογής του τεκµαρτού  συντελεστή 10 % 

, και υπήρχε  τότε  η δυνατότητα ένα µέρος από αυτά (νοµίζω το 60%) να 

µην τα φορολογήσουµε αλλά να σχηµατίσουµε αποθεµατικό, το οποίο 

βέβαια θα φορολογούνταν όταν θέλουµε να τα διανείµουµε η σε περίπτωση 

λύσης της εταιρείας. 

 

Η εµµονή του Υπουργείου να αφαιρούνται , υποδηλώνει τη πεποίθηση 

του ότι το µεγαλύτερο µέρος των ποσών αυτών δεν είναι πραγµατικό αλλά 

είναι εικονικό και εν πολλοίς απεικονίζει τα «κέρδη» που προέρχονται από 

δραστηριότητες που δεν  συνοδεύονται από τιµολόγια (π.χ. µαύρη εργασία, 

δωροδοκίες κλπ) . 

∆εχόµαστε αυτή την άποψη  ; 

 

     Και ρωτώ , γιατί µόνο τα αφορολόγητα αυτού του τύπου να είναι 

«µαϊµού» και τα άλλα , π.χ.  Αφορολόγητα επενδυτικού νόµου , ή   

αφορολόγητα  από διαφορά σύµβασης   Lease BacK κλπ να  είναι καθαρά; 

       Το Υπουργείο εδω  , ξεφεύγει από την αρµοδιότητα του , και 

υποκαθιστά την εποπτεύουσα αρχή των Α.Ε.   θεωρώντας  ότι ένα τµήµα του 

Ισολογισµού (παρά τις υπογραφές ορκωτών που µας αναγκάζει χρόνια να 

έχουµε) δεν είναι    αληθινό! 

    

       Στ) Επισφράγισµα της αυθαιρεσίας , είναι η λογική  ότι αν τα 

φορολογήσεις ( µε 25% σήµερα ,η µε 10% από 1.1.2014 ), αυτά αµέσως 

ξεπλένονται και γίνονται καθαρά Ι.Κ.  που µπορείς να χρησιµοποιήσεις. 

∆ηλαδή αν κοπεί µια εταιρεία λογω δείκτη και έχει αποθεµατικά  , θα 

επανέλθει αφού πρώτα φορολογήσει τα αποθεµατικά και τότε θα περάσει.  

 

Το ΜΕΕΠ έγινε δηλ. υπηρεσία της Εφορίας , και µας αναγκάζει 

τα «αφορολόγητα»! να τα φορολογήσουµε 
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        Ζ)  Κλείνοντας ,  θεωρώ ότι  είναι µεγάλο σφάλµα αυτό που 

έκανε το Υπουργείο   , και πρέπει να διορθωθεί άµεσα πριν αρχίσουν 

να κόβονται δεκάδες εργοληπτικές επιχειρήσεις , επειδή έχουν 

αφορολόγητα αποθεµατικά στα Ι.Κ.  τους.  

 

 

  Εν τέλει, αν θέλει ο νοµοθέτης να ταυτιστούν ο τρόπος εφαρµογής 

των Ι.Κ. στα άρθρα του Νόµου 3669  , προτείνω να  µην αφαιρούνται  τα 

Αφορολόγητα αποθεµατικά καθόλου σε κανένα άρθρο , ενώ  όσον αφορά το 

φορολογικό κοµµάτι ας επιλέξει ο καθένας µας ποτέ θα  φορολογήσει αυτά τα 

ποσά , όχι όµως  υπό  την απειλή της διαγράφης  από το ΜΕΕΠ !  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

• Εισηγητική Έκθεση Επιτροπής ΜΕΕΠ (σελ  2 ) 

• Επιστολή Υπουργείου + Αιτιολογική έκθεση ν 4155    (σελ  2+3 =5 ) 

                Για την ∆ΗΜ-ΕΡ Α.Ε 

 

 

Γιώργος .Κυριακόπουλος   
















