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Αριθ. Πρωτ.22374/ΣΓ/κσ     ΑΘΗΝΑ, 27 Σεπτεµβρίου 2010 
 
        Π Ρ Ο Σ  
        Τον Υπουργό Οικονοµικών  
        κ. Γ. Παπακωνσταντίνου   

 
 
ΘΕΜΑ: Φορολόγηση «αφορολογήτων αποθεµατικών τεχνικών επιχειρήσεων». 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

κάτω από τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που βρίσκεται γενικότερα η οικονοµία της 
χώρας µας αλλά και ειδικότερα το Ελληνικό ∆ηµόσιο και κατανοώντας την αγωνία του 
Υπουργείου Οικονοµικών για είσπραξη περαιτέρω πόρων, και στα πλαίσια της επικείµενης 
«περαίωσης παρελθουσών χρήσεων», θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε στο Υπουργείο, µία 
πρότασή µας, την οποία και στο παρελθόν είχαµε κάνει αλλά για την οποία ποτέ δεν πήραµε 
απάντηση. 

Όπως είναι γνωστό οι Τεχνικές Επιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τα έργα 
των οποίων η Σύµβαση ανάθεσης υπεγράφη 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». 

Θα πρέπει εδώ να τονισθεί ότι κατά την άποψη όλων των τεχνικών επιχειρήσεων 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». 

Αποτέλεσµα όλης αυτής της ερµαφρόδιτης φορολογικής πολιτικής είναι να έχουν 
συσσωρευτεί στους Ισολογισµούς των Τεχνικών Επιχειρήσεων, τέτοιου είδους αποθεµατικά, 
που είναι σίγουρο ότι δεν είναι δυνατόν για τις τεχνικές εταιρείες να τα διανείµουν ή να τα 
φορολογήσουν, διότι 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 40%! 
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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 ένα λογικό συντελεστή φορολογίας, θα λέγαµε 10%, όπως 
έγινε και στο παρελθόν µε το άρθρο 8, του ν.2579/98. 

Θεωρούµε κύριε Υπουργέ ότι µία τέτοια πρωτοβουλία, αφενός είναι δίκαιη φορολογικά και 
συγχρόνως θα αφαιρέσει από τις τεχνικές επιχειρήσεις µια πραγµατικά «δαµόκλειο σπάθη» 
που υποβόσκει στους ισολογισµούς τους και αφετέρου θα δώσει στο ∆ηµόσιο σηµαντικούς 
πόρους που αυτήν την περίοδο κάνει αγώνα να συγκεντρώσει. 

 
    

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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