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 Π Ρ Ο Σ  την 
       Γενική Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων 
       κα Κατερίνα Σαββαΐδη 

 

 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΑΙΤΗΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος που 
αναλογεί στα µερίσµατα που λαµβάνουν νοµικά πρόσωπα από κοινοπραξίες στις 
οποίες συµµετέχουν. 

 

Αγαπητή κα Γραµµατέα, 

κατόπιν σωρείας παραπόνων από εταιρείες µέλη µας, διαµαρτυρόµαστε εντόνως για την 
απαράδεκτη προκαταβολή φόρου εισοδήµατος που επιβάλλεται στις κατασκευαστικές 
εταιρείες για τα κέρδη τους από συµµετοχή σε κοινοπραξίες.  

 

Κατόπιν των διευκρινίσεων που δόθηκαν µε τις ΠΟΛ.1039/26.1.2015 και 1121/15.6.2015, 
προκύπτει ότι τα φορολογηθέντα κέρδη που διανέµουν οι κοινοπραξίες δεν απαλλάσσονται 
της φορολογίας εισοδήµατος και φορολογούνται πάλι στα µέλη τους. Έχει προβλεφθεί 
βέβαια ότι από το ποσό του φόρου που προκύπτει στα µέλη των κοινοπραξιών εκπίπτει κατά 
αναλογία το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων 
και νοµικών οντοτήτων από τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχουν καθώς και το ποσό 
του φόρου που τυχόν παρακρατήθηκε ως φόρος επί του µερίσµατος. 

 

Όµως δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη και για τον υπολογισµό της προκαταβολής φόρου 
εισοδήµατος.  

Πιο συγκεκριµένα κατά τον υπολογισµό της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος των 
κοινοπραξιών αφαιρούνται οι παρακρατηθέντες φόροι 3% (φόροι εργολάβων) και προκύπτει 
κανονικά η πληρωτέα προκαταβολή φόρου εισοδήµατος.  

Κατά τον υπολογισµό της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος των µελών των 
κοινοπραξιών αφαιρούνται οι τυχόν παρακρατηθέντες φόροι µερισµάτων 10% (εφόσον 
υπήρξε τέτοια υποχρέωση παρακράτησης) και τίποτε άλλο. Όµως αυτός ο υπολογισµός είναι 
λανθασµένος διότι παραλείπει να υπολογίσει την αναλογία των παρακρατηθέντων φόρων 
3%, που έγιναν στις κοινοπραξίες µε αποτέλεσµα να οδηγεί σε υπολογισµό προκαταβολής 
και σε επίπεδο κοινοπραξίας και σε επίπεδο µελών της, που πολλές φορές ξεπερνά συνολικά 
ακόµη και το 100% του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. 

 

Κατά την άποψή µας από την υπολογιζόµενη προκαταβολή φόρου εισοδήµατος των µελών 
των κοινοπραξιών θα πρέπει να αφαιρείται η αναλογία τους επί της προκαταβολής 
φόρου εισοδήµατος των κοινοπραξιών. 

 
ΕΠΕΙΓΟΝ  
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Σας επισηµαίνουµε ότι είναι συνήθης η µέθοδος κατασκευής τεχνικών έργων, κυρίως 
∆ηµοσίων Έργων µέσω κοινοπραξιών. Μέθοδος που επιβάλλεται είτε από το ∆ηµόσιο, είτε 
από τις κατασκευαστικές ανάγκες κάθε έργου. 

Όµως κατά τους κανόνες δικαίου είτε κάποιο έργο κατασκευάζεται από µία εταιρεία είτε από 
µία κοινοπραξία όλες οι επιβαρύνσεις φόρου εισοδήµατος και προκαταβολής φόρου 
εισοδήµατος θα πρέπει να είναι ίδιες.  

 

Παρακαλούµε λοιπόν άµεσα, προς άρση της καταφανέστατης αδικίας και ιδιαίτερα κάτω από 
τις τρέχουσες συνθήκες ανύπαρκτης ρευστότητας των επιχειρήσεων, να προβείτε στις 
απαραίτητες διορθώσεις στο πρόγραµµα καταχώρησης της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 
Ν.Π. της ΓΓΠΣ, ώστε να γίνεται ορθός υπολογισµός της παραπάνω προκαταβολής φόρου 
εισοδήµατος. Ακόµη και µε παράταση στην υποβολή των εν λόγω δηλώσεων µέχρις της 
σχετικής διόρθωσης.  

 

 
Με τιµή, 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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