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ΘΕΜΑ: « Ζκτακτθ ειςφορά αλλθλεγγφθσ ςτουσ παραγωγοφσ θλεκτρικισ ενζργειασ από
ςτακμοφσ ΑΠΕ και ΘΘΤΑ».

Κφριε Υπουργζ,
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου Ι περίπτ. Ι2 του νόμου 4093/12-11-2012
(ΦΕΚ 222 Αϋ), επιβάλλεται ζκτακτθ ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ ςτουσ παραγωγοφσ
θλεκτρικισ ενζργειασ από ςτακμοφσ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, θ οποία υπολογίηεται επί του
τιμιματοσ των πωλιςεων θλεκτρικισ ενζργειασ που λαμβάνουν χϊρα κατά το χρονικό
διάςτθμα από 1.7.2012 ζωσ και 30.6.2014 και αφορά τουσ λειτουργοφντεσ ςτακμοφσ,
κακϊσ και όςουσ ςτακμοφσ τεκοφν ςε δοκιμαςτικι λειτουργία ι ενεργοποιθκεί θ ςφνδεςι
τουσ εφεξισ.
Η ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ υπολογίηεται ωσ εκατοςτιαίο ποςοςτό επί του προ ΦΠΑ,
τιμιματοσ πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, και ανζρχεται ςε 25%, 30%, 27% και 10%
ανάλογα με το πότε τζκθκαν ςε λειτουργία ι ενεργοποιικθκε θ ςφνδεςι τουσ.
Με απόφαςθ του ΥΠΕΚΑ δφναται να παρατακεί για ζνα ακόμθ ζτοσ θ υποχρζωςθ
καταβολισ τθσ ανωτζρω ειςφοράσ.
Τα ποςά που αντιςτοιχοφν ςτθν ανωτζρω ειςφορά υπολογίηονται και παρακρατοφνται
ςε κάκε εκκακάριςθ από τθ ΛΑΓΗΕ ΑΕ ι τθ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, εκδίδεται δε εκκακαριςτικό
ςθμείωμα αντίγραφο του οποίου αποςτζλλεται ςτον υπόχρεο.

1

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περιπτ. εϋ τθσ παραγρ. 1 του άρκρου 31 του ν. 2238/1994,
από τα ακακάριςτα ζςοδα εκπίπτονται οι κάκε είδουσ φόροι, τζλθ και δικαιϊματα που
βαρφνουν τθν επιχείρθςθ.
Δεν εκπίπτουν φόροι, τζλθ και ειςφορζσ που βαρφνουν τθν επιχείρθςθ και
αναφζρονται περιοριςτικά ςτθν περιπτ. εϋ τθσ παραγρ. 1.
Στο ςχζδιο νόμου «Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ», άρκρο 18, αναφζρονται ποιεσ
δαπάνεσ δεν εκπίπτουν, επίςθσ και ποιοι φόροι- τζλθ δεν εκπίπτουν. Δεν περιλαμβάνεται
θ εν κζματι ζκτακτθ ειςφορά.
Το ποςοςτό τθσ ειςφοράσ αυτισ 25%, 27%, 30% το οποίο υπολογίηεται επί των
ακακαρίςτων εςόδων των επιχειριςεων που αφορά, και το οποίο ποςοςτό είναι
υψθλότερο και αυτοφ ακόμθ του ςυντελεςτι φόρου 20% ι 25% (Ο.Ε. ι Ε.Ε.) που
επιβάλλεται ΕΠΙ ΣΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ των επιχειριςεων αυτϊν.
Το γεγονόσ αυτό κα δθμιουργιςει τεράςτιο πρόβλθμα ςτισ επιχειριςεισ αυτζσ για τα
δφο- τρία ζτθ που προβλζπεται θ επιβολι τθσ ειςφοράσ αυτισ, οι οποίεσ κα καταςτοφν
ΗΘΜΙΟΓΟΝΕ.
Πολλζσ από αυτζσ ιδθ ερευνοφν εναλλακτικζσ διεξόδουσ, μείωςθ- απόλυςθ
προςωπικοφ, μθ ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ για όςεσ βρίςκονται ςε πρϊιμο ςτάδιο και
ακφρωςθ τθσ ενεργοποίθςθσ ςφνδεςθσ ι ακόμθ και καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ εκείνεσ που επιτρζπεται νομικά.
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε όπωσ προβλεφκεί, ςτο καινοφριο ςχζδιο νόμου
«Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ», όπωσ θ ανωτζρω ειςφορά δεν κεωρείται
ακακάριςτο ζςοδο ι να αναγνωρίηεται ωσ εκπεςτζα δαπάνθ, λαμβανομζνου και του
υψθλοφ ποςοςτοφ αυτισ.

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για περαιτζρω διευκρινίςεισ.

Μετά τιμισ
Για το Δ..

Ο Πρόεδροσ
Κων/νοσ Αναςτόπουλοσ

Ο Αντιπρόεδροσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

Μανοφςοσ Ντουκάκθσ
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Γεϊργιοσ Ροφςςοσ

