ΤΝΓΔΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ με ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ
Απτέμιδορ 2 & Κοσμά τος Αιτωλού, Μαπούσι Αττικήρ, 151 25 Τηλέυωνο: 210-6854035 Φαξ: 210-6828581, www.spef.gr

Ακινα, 13/12/12
Προσ:
Βουλευτζσ τθσ Βουλισ των Ελλινων
Θζμα: Η ιςοπεδωτικι ειςφορά 25-30% επί του τηίρου ςτα φωτοβολταϊκά πρζπει να εκπίπτει από τα
ζςοδα ςτισ φορολογικζσ δθλϊςεισ των εταιρειϊν των παραγωγϊν.

Αξιότιμε κε/κα Βουλευτι,
Σε ςυνζχεια τθσ ψιφιςθσ του ν. 4093/2012 και τθσ επιβολισ ιςοπεδωτικισ και οριηόντιασ ειςφοράσ επί
του κφκλου εργαςιών των φωτοβολταϊκών μονάδων από 25 – 30%, βριςκόμαςτε δυςτυχϊσ μπροςτά ςε
μία νζα οδυνθρι πραγματικότθτα. Αυτιν τθσ επιπλζον φορολόγθςθσ μασ για τθν ειςφορά δθλαδι των
χρθμάτων που κα μασ παρακρατοφνται ςτθν πθγι και ςυνεπϊσ δεν κα ειςπράττουμε.
Πρόκειται δθλαδι να ςυμβεί το αδιανόθτο, οι παραγωγοί να ςυντάςςουν φορολογικζσ δθλώςεισ για
τηίρο π.χ. 100 όταν εν τοισ πράγμαςι αυτόσ που κα ειςπράττεται κα είναι 70 -75 λόγω τθσ ειςφοράσ. Το
μζγεκοσ τθσ ειςφοράσ (25 – 30%) και το γεγονόσ ότι επιβλικθκε οριηόντια ςτον τηίρο χωρίσ καμία
επιμζρουσ παραμετροποίθςθ, δεν αφινει κανζνα περικϊριο παραγνϊριςθσ του προβλιματοσ αυτοφ
αφοφ ουδείσ δφναται να καταβάλει φόρο ειςοδιματοσ ςε χριματα που δεν ειςζπραξε και μάλιςτα ςτο
μζγεκοσ αυτό.
Οτιδιποτε διαφορετικό κα είναι άκρωσ πρωτόγνωρο, προκλθτικό, άδικο και
παρελκυςτικό.
Δυςτυχϊσ ςε ςυνζχεια επαφϊν που είχαμε με υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ του Υπ. Οικονομικϊν, αφοφ θ
πολιτικι του θγεςία δεν ανταποκρίκθκε ςτο αίτθμα μασ για ςυνάντθςθ, λάβαμε γνώςθ πωσ θ πρόκεςθ
του Υπουργοφ είναι να μθν εκπίπτει θ ειςφορά αυτι από τα ζςοδα μασ όςο μεγάλο και να είναι το
μζγεκοσ τθσ (25 – 30% επί του τηίρου μασ) και ςυνεπϊσ επιπλζον εξοντωτικά να φορολογθκοφμε κιόλασ
για τα χριματα που κα μασ παρακρατοφν ςτθν πθγι. Η πρόκεςθ του μάλιςτα αυτι αποτυπώνεται και
ςτο υπό διαμόρφωςθ νζο φορολογικό ν/ς που κα κατατεκεί ςτθν Βουλι για ςυηιτθςθ τθν προςεχι
Παραςκευι 14/12/12.
Αξιότιμοι κφριοι/εσ Βουλευτζσ
Η κατάςταςθ αυτι είναι άκρωσ εφιαλτικι για τισ εν λειτουργία Φ/Β μονάδεσ και οδθγεί μονοςιμαντα
ςτθν οικονομικι καταςτροφι και τον μαηικό αφελλθνιςμό τθσ θλεκτροπαραγωγισ που ωσ επί το πλείςτον
κινείται ςε μικρομεςαία επίπεδα μεγζκουσ και αντοχϊν και φζρει επιπλζον πανάκριβο τραπεηικό
δανειςμό. Ευελπιςτϊντασ πωσ θ λογικι, θ δθμοκρατία και το πνεφμα δικαίου λειτουργοφν ακόμθ ςτον
τόπο μασ, παρακαλοφμε για τισ ενζργειεσ και τθν ςυμπαράςταςθ ςασ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ άμεςθσ
διόρκωςθσ του ν/ς ώςτε θ ειςφορά που μασ επιβλικθκε με τον ν. 4093/2012 να εκπίπτει από τα ζςοδα
μασ.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμθςθ,
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