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& Τελωνειακών Θεµάτων  
κ. Γιάννη Καπελέρη       
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Έκτακτη Εισφορά του άρθρου 31 του Ν.3986/11 και της    
επιβολής «τέλους επιτηδεύµατος» πέραν της έδρας και στα 
εργοτάξια των τεχνικών επιχειρήσεων. 

 
Κύριοι,  
 
Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις διαµαρτυρόµαστε έντονα για την 
ερµηνεία των διατάξεων του ν.3986/2011 στην οποία προβαίνουν οι Οικονοµικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου σας επιβάλλοντας την εν θέµατι εισφορά και στα 
εργοτάξια των τεχνικών επιχειρήσεων θεωρώντας τα, εσφαλµένα, ως 
υποκαταστήµατα.  
 



Αντιλαµβανόµαστε την ανάγκη του Κράτους για άµεση είσπραξη εσόδων και 
µάλιστα έκτακτων, ανάγκη στην οποία όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις της Χώρας µετέχουν όσο κανένας άλλος κλάδος της Οικονοµίας και 
είµαστε ακόµα και σήµερα διατεθειµένοι να αποδεχθούµε πρόσθετα βάρη, κατά το 
µέτρο που επιτάσσει η ανάγκη σωτηρίας της Εθνικής Οικονοµίας. 
 
Όµως αυτά τα βάρη θα πρέπει να εφαρµόζονται κατά τη συµµετοχή που αναλογεί 
σε κάθε επιχειρηµατικό κλάδο και µέσα στο πλαίσιο που θέτουν η φορολογική 
δικαιοσύνη, η συνταγµατικότητα και η νοµιµότητα.  
 
Συγκεκριµένα στηρίζουµε την διαµαρτυρία µας στα εξής:  
 
 
Α) Φορολογική Νοµοθεσία  
 
1. Τα εργοτάξια για την κατασκευή τεχνικών έργων δεν συνιστούν 
υποκαταστήµατα κατά την έννοια της φορολογικής νοµοθεσίας, διότι είναι 
πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που στήνονται αποκλειστικά και µόνο για την 
κατασκευή του έργου και κατόπιν διαλύονται. ∆εν έχουν, δηλαδή, χαρακτήρα 
µόνιµης εγκατάστασης µε σκοπό την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε 
διαρκή βάση, όπως συµβαίνει µε τα υποκαταστήµατα άλλων κλάδων 
επιχειρηµατικής δράσης (π.χ. εµπορικά κατ/µα, τράπεζες κλπ), στους οποίους κάθε 
υποκατάστηµα θα µπορούσε να λειτουργήσει και ως αυτόνοµη επιχειρηµατική 
µονάδα, αφού, πέραν της παραγωγικής δραστηριότητας, τηρεί πλήρη βιβλία 
σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ.. 
 
2. Στην παρ.4 περ.β’ του άρθρου 9 § 1 του Π.∆. 186/1992 («Κώδικας 
Βιβλίων & Στοιχείων»), όπως ίσχυε προ της τροποποίησής του από το ν. 
3522/2006, ορίζεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων 
υποκαταστήµατος στις οποιεσδήποτε πρόσκαιρες εγκαταστάσεις. Ακολούθως, η 
ίδια διάταξη αναφέρει ενδεικτικώς ποιες θεωρούνται πρόσκαιρες εγκαταστάσεις, οι 
οποίες δεν εµπίπτουν στην έννοια του υποκαταστήµατος κατά τον σχετικό ορισµό 
του νόµου, στις οποίες συγκαταλέγονται και τα εργοτάξια κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων. 
 
Η ενδεικτική αναφορά σε διάφορες κατηγορίες πρόσκαιρων εγκαταστάσεων, που 
δεν συνιστούν υποκαταστήµατα κατά την έννοια του νόµου, απαλείφθηκε µε την 
τροποποίηση που επήλθε στην ανωτέρω διάταξη δυνάµει του άρθρου 28 § 16 του 
ν. 3522/2006. Πλέον, η περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 186/1992 
(«Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων»), ορίζει ότι δεν  απαιτείται η τήρηση βιβλίων 
υποκαταστήµατος  «στις οποιεσδήποτε πρόσκαιρες εγκαταστάσεις», χωρίς να 
αναφέρει συγκεκριµένες περιπτώσεις πρόσκαιρων εγκαταστάσεων. 
 
Πλην όµως, η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ΠΟΛ. 
1024/2007 ρητώς αναφέρει, στο αντίστοιχο ερµηνευτικό εδάφιο της 
προδιαληφθείσας διάταξης, ότι «τέτοιες πρόσκαιρες εγκαταστάσεις είναι τα 
εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων, οι προσωρινοί χώροι συγκέντρωσης, 
επεξεργασίας και µεταφοράς αγροτικών προϊόντων κ.λπ.». 

   
Κατά συνέπεια, είναι αναµφισβήτητο ότι η υπαγωγή των εργοταξίων δηµοσίων 
έργων στην έννοια των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων και η συνακόλουθη  εξαίρεσή 
τους από την υποχρέωση τήρησης φορολογικών βιβλίων εξακολούθησε να ισχύει 
και µετά την τελευταία αυτή νοµοθετική τροποποίηση της εν λόγω διάταξης. 
 
 



Τέλος και νοµολογιακώς έχει κριθεί ότι το εργοτάξιο κατασκευαστικής επιχείρησης 
δεν συνιστά υποκατάστηµα κατά τη σχετική έννοια της φορολογικής νοµοθεσίας. 
(ΣτΕ 3069/1993). 
 
Εποµένως, για τις ανάγκες της φορολογικής νοµοθεσίας το εργοτάξιο 
κατασκευαστικής επιχείρησης δεν θεωρείται υποκατάστηµα και δεν 
εφαρµόζονται, ως προς αυτό, οι φορολογικές υποχρεώσεις που διέπουν 
τη λειτουργία των υποκαταστηµάτων. 
 
3. Στο ίδιο συµπέρασµα είχε καταλήξει και ο Γεν Γραµµατέας του Υπ. 
Ανάπτυξης, σε σχετικό θέµα που είχε προκύψει το 2009 όπου στο προτελευταίο 
εδάφιο του υπ.αρ Κ1-1215 / 26-06-2009 Εγγράφου του (επισυνάπτεται) 
αναφέρει:  
«Τα εργοτάξια που έχουν πρόσκαιρες εγκαταστάσεις και αποτελούν προέκταση 
τεχνικών εταιρειών για την εκτέλεση τεχνικού έργου δεν συνιστούν υποκατάστηµα 
κατά τα ανωτέρω …» 
 
4. Επισηµαίνουµε ότι υφίστανται περιπτώσεις τεχνικών έργων όπου το 
αντικείµενό τους είναι η κατασκευή πολλών µικρών κατασκευών σε όλη την 
επικράτεια (π.χ. κατασκευή 28 Περιφερειακών Ιατρειών της ∆ΕΠΑΝΟΜ, 
τοποθέτηση προκατασκευασµένων οικίσκων είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς είτε 
για οικισµούς Αθιγγάνων είτε για αποκατάσταση σεισµοπλήκτων).  
  
Όπως αντιλαµβάνεστε στις περιπτώσεις αυτές οι ανάδοχοι των έργων αυτών, 
συστήνουν προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις σε δεκάδες µέρη της 
Ελληνικής Επικράτειας.  
 
Είναι δυνατόν να πληρώσουν ισόποσο τέλος επιτηδεύµατος για κάθε εργοταξιακή 
εγκατάσταση όσο και µια αυτόνοµη επιχειρηµατική µονάδα άλλου κλάδου, 
πολλαπλάσιας, ίσως, µεγέθους δραστηριότητας και κερδοφορίας;  
 
 
Β) Από την διατύπωση της παραγράφου 2, του παραπάνω άρθρου 31 του 
Ν.3986/11 σαφώς προκύπτει ότι τέλος επιτηδεύµατος υποκαταστήµατος 
οφείλεται µόνον για τα υποκαταστήµατα που λειτουργούν εντός της 
χρήσης και όχι για αυτά που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους. 
 
Εποµένως ακόµη και εάν δεν έχει γίνει εµπρόθεσµα η υπό της παραγράφου 1, του 
άρθρου 36, του Κ.Ν.2859/2000 (ΚΦΠΑ), προβλεπόµενη ∆ήλωση Μεταβολής για 
την διακοπή της δραστηριότητας ενός εργοταξίου, εφόσον ένα εργοτάξιο δεν 
λειτουργεί κατά την χρήση 2011, δεν υπόκειται σε τέλος επιτηδεύµατος. 
 
Αναφέρουµε σχετικά ότι είναι αµέτρητες οι περιπτώσεις όπου δεν έχουν γίνει οι 
προβλεπόµενες δηλώσεις διακοπής, παρότι οι εργασίες έχουν περαιωθεί προ 
πολλού, καθώς  καθυστερεί επί πολλά έτη η οριστική παραλαβή των έργων για 
διάφορους λόγους που δεν οφείλεται στους Αναδόχους και κατά συνέπεια το 
εργοτάξιο παραµένει τυπικά ενεργό.  
 
Έτσι εµφανίζονται περιπτώσεις ανενεργών κυριολεκτικά σήµερα εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, που κατά τις ∆ΟΥ έχουν «εν ενεργεία» δεκάδες εργοτάξια-
υποκαταστήµατα, γεγονός που αν παραµείνει εν ισχύ και χρεωθούν πολλαπλό 
τέλος επιτηδεύµατος θα αποτελεί τεράστια αδικία. 

 
 



Γ) Με βάση τα παραπάνω και επιφυλασσόµενοι για την αντισυνταγµατικότητα της 
εν λόγω διάταξης περί επιβολής «τέλους επιτηδεύµατος», για την οποία, απ’ ότι 
πληροφορούµαστε, θα κρίνει σύντοµα το ΣτΕ µετά από προσφυγές άλλων 
επαγγελµατικών ενώσεων,  
 

ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ 
 

• να παρέµβετε άµεσα για την ορθή εφαρµογή του επιβληθέντος 
τέλους επιτηδεύµατος και την µη επιβολή του επί των εργοταξίων 
των τεχνικών εταιρειών που δεν αποτελούν υποκαταστήµατα 

 
• Να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες στις κατά τόπους ∆.Ο.Υ., ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα στις φορολογούµενες επιχειρήσεις που για 
οιουσδήποτε λόγους δεν έχουν προβεί σε δήλωση διακοπής 
δραστηριότητας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων τους, που έχουν 
πάψει να λειτουργούν, να υποβάλλουν εκπρόθεσµες δηλώσεις µε 
την επιβολή του κατώτερου προβλεποµένου, από την παράγραφο 1, 
του άρθρου 4, του Ν.2523/97, προστίµου, προκειµένου να 
εξαιρεθούν από το «τέλος επιτηδεύµατος». 

  
 
 

Mε τιµή, 
 Για τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, 
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