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

Ακινα, 28/11/12
Προσ:
Υπουργείο Οικονομικϊν
Γραφείο Υπουργοφ – Υπ’ όψθ κου Ιωάννθ Στουρνάρα
Νίκθσ 5-7, 101 80 Ακινα
Γραφείο Υφυπουργοφ – Υπ’ όψθ κου Μαυραγάνθ
Καρ. Σερβίασ 10, 101 84 Ακινα
Διεφκυνςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ – Υπ’ όψθ Διευκυντοφ κου Κατοφδθ
Καρ. Σερβίασ 10, 10184 Ακινα
Θζμα: Η επιβλθκείςα Ειδικι Ειςφορά Αλλθλεγγφθσ ςτα φωτοβολταϊκά οφείλει να εκπίπτει από
τον τηίρο ςτισ φορολογικζσ δθλϊςεισ

Αξιότιμοι Κφριοι Υπουργοί, κε Διευκυντά
Με τον ν.4093/2012 άρκ. Ι2, ΦΕΚ Α 222 από 12.11.12 επιβλικθκε Ειδικι Ειςφορά Αλλθλεγγφθσ
ςτισ επαγγελματικζσ φωτοβολταϊκζσ μονάδεσ φψουσ 25 – 30% επί του κφκλου εργαςιϊν τουσ προ
ΦΠΑ, όπωσ αυτόσ εκκακαρίηεται από τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ / ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και κα παρακρατείται απευκείασ
από τισ πλθρωμζσ των μονάδων αυτϊν. Η εφαρμογι τθσ ειςφοράσ αυτισ λογίηεται ιδθ από
1.7.12 και κα ιςχφει για 2+1 χρόνια.
Θεωρϊντασ αδιανόθτο το ενδεχόμενο να ςυντάςςουν οι παραγωγοί φορολογικζσ δθλϊςεισ
εκκινϊντασ από κφκλο εργαςιϊν π.χ. 100 όταν εν τοισ πράγμαςι αυτόσ που κα ειςπράττεται κα
είναι 70 -75 λόγω τθσ ειςφοράσ αυτισ, ηθτοφμε ςυνάντθςθ μαηί ςασ ι με αρμόδιο για το κζμα
ςυνεργάτθ ςασ ϊςτε άμεςα να ρυκμιςτεί το κζμα του να εκπίπτει θ ειςφορά αυτι από τα
ζςοδα των εταιρειϊν μασ, ϊςτε εν ςυνεχεία να προκφπτουν τα πραγματικά προ φόρων κζρδθ
προσ φορολόγθςθ. Το μζγεκοσ τθσ ειςφοράσ (25 – 30%) και το γεγονόσ ότι επιβλικθκε οριηόντια
ςτον τηίρο, δεν αφινει κανζνα περικϊριο παραγνϊριςθσ του προβλθματιςμοφ αυτοφ αφοφ
ουδείσ δφναται να καταβάλει φόρο ειςοδιματοσ ςε χριματα που δεν ειςζπραξε και μάλιςτα ςτο
δυςκεϊρθτο μζγεκοσ αυτό.
Ζτςι κα αποφευχκεί θ δυςβάςτακτθ επιπλζον φορολόγθςθ ειςοδιματοσ που οι παραγωγοί
ουδζποτε ζλαβαν αφοφ θ ειςφορά υπζρ του ειδικοφ λογαριαςμοφ τουσ το περιζκοψε.
Διαφορετικά τα εμφανιηόμενα ςτισ δθλϊςεισ ωσ κζρδθ προ φόρων ουδόλωσ ςτθν
πραγματικότθτα κα υπάρχουν αφοφ θ επιβλθκείςα ειςφορά όχι μόνο τα εξανεμίηει ςτθν πθγι
αλλά τα μετατρζπει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςε πραγματικζσ ηθμίεσ.
Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμθςθ,

Στζλιοσ Λουμάκθσ – Πρόεδροσ
Όλγα Αγγελοποφλου – Γεν. Γραμματζασ

