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ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αζήλα, 17 Μαΐνπ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
1) Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12)
ΣΜΗΜΑ Β’
2) Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. (Γ14)
ΣΜΗΜΑ Α’
3) ΣΜΗΜΑ Κ.Β.. (Γ15)
ΣΜΗΜΑ Β’

ΠΟΛ. 1126/22-05-2012
Σασ. Γ/νζη: Καξ. Σεξβίαο 10
Σασ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΖΝΑ

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΤΔΣ Π.Γ.

Πληποθοπίερ: Μ. Ζιηνθαύηνπ
Αηθ . Καξύδα
Σηλέθωνο: 210 - 3375375
210- 3645615
ΦΑΞ: 210 - 3375001
ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 18 ηος ν. 4013/2011, ζσεηικά με ηιρ
ςμππάξειρ Γημόζιος και Ιδιωηικού Σομέα (.Γ.Ι.Σ.).
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α’) ξπζκίδνληαη ζέκαηα
Σπκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνύ Τνκέα (Σ.Γ.Η.Τ.) γηα ηηο νπνίεο ζαο παξέρνπκε ηηο
αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο, σο πξνο ηα θνξνινγηθά
ζέκαηα :
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
1. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3389/2005, ην Γεκόζην, ΟΤΑ, λ.π.δ.δ. θαη
αλώλπκεο εηαηξίεο ησλ νπνίσλ ην ζύλνιν ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ αλήθεη ζην Γεκόζην
(«δεκόζηνη

θνξείο»)

ζπλάπηνπλ

έγγξαθεο

ζπκβάζεηο

ζπλεξγαζίαο

(ζπκβάζεηο

ζύκπξαμεο) κε λ.π.η.δ. («ηδησηηθνύο θνξείο») γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή θαη ηελ παξνρή
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ππεξεζηώλ (ζπκπξάμεηο δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα). Σηηο ζπκβάζεηο ζύκπξαμεο, νη
«ηδησηηθνί θνξείο» ζπκβάιινληαη κέζσ αλσλύκσλ εηαηξηώλ εηδηθνύ ζθνπνύ πνπ
ζπληζηώληαη από απηνύο απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ζύκπξαμεο
(εηαηξίεο εηδηθνύ ζθνπνύ) (άξζξν 1).
Πεξηερόκελν ησλ ζπκπξάμεσλ απηώλ είλαη, κεηαμύ άιισλ, ην θαηαβιεηέν ζηνλ
ηδησηηθό θνξέα ζπκβαηηθό αληάιιαγκα, ην ύςνο ησλ αληαιιαγκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη
γηα ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ ή ηεο ππεξεζίαο από ηνπο ρξήζηεο, ν ηξόπνο είζπξαμήο ηνπο,
θαζώο θαη νη ιόγνη θαη ηξόπνη αλαπξνζαξκνγήο ηνπο (άξζξν 17). Γειαδή, κε ηηο
ζπκβάζεηο ζύκπξαμεο πνπ ζπλάπηνληαη θάζε θνξά, νη νπνίεο ζεκεησηένλ δελ
θπξώλνληαη κε λόκν, ζπκθσλείηαη δηαθνξεηηθόο ρξόλνο ηηκνιόγεζεο ηνπ Γεκνζίνπ από
ηελ εηαηξία εηδηθνύ ζθνπνύ.
2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λόκνπ
ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 12 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εηαηξηώλ εηδηθνύ ζθνπνύ πνπ νξίδνληαη κε ην λ.
3389/2005. Δηδηθόηεξα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, όηη ρξόλνο απόθηεζεο ηνπ
εηζνδήκαηνο πνπ απνθηνύλ νη πην πάλσ εηαηξίεο από ηελ εθηέιεζε ζπκπξάμεσλ
δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα είλαη ν ρξόλνο πνπ ην ηίκεκα θαζίζηαηαη απαηηεηό κε βάζε
ηνπο όξνπο ηεο νηθείαο θάζε θνξά Σύκβαζεο Σύκπξαμεο θαη όρη ν ρξόλνο πηζηνπνίεζεο
ησλ εξγνιαβηθώλ αληαιιαγκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ ηζρύεη, ζύκθσλα κε
ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2238/1994, γηα ηα ινηπά ηερληθά έξγα ηνπ
Γεκνζίνπ. Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρύνπλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη Δηαηξίεο Δηδηθνύ Σθνπνύ
δελ εθκεηαιιεύνληαη νη ίδηεο ην έξγν.
3. Πεξαηηέξσ, κε ηηο ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο θσδηθνπνηείηαη ζηνλ Κώδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο ν ηξόπνο απόζβεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο πινπνίεζεο ηεο Σύκπξαμεο,
πνπ ήδε πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 30 ηνπ λ. 3389/2005. Σπγθεθξηκέλα, κε ηηο λέεο
δηαηάμεηο νξίδεηαη, όηη ην ζπλνιηθό θόζηνο πινπνίεζεο ηεο Σύκπξαμεο, ζην νπνίν
πεξηιακβάλεηαη ην θαηαζθεπαζηηθό θόζηνο, όπσο απηό πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή Σύκβαζε
Σύκπξαμεο ή ην ζρεηηθό Παξεπόκελν Σύκθσλν, ην αξρηθό θόζηνο ηνπ ζπλνιηθά
απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ αλαιακβαλόκελνπ έξγνπ, νη ηόθνη ηεο
πεξηόδνπ θαηαζθεπήο, θαζώο θαη θάζε θόζηνο θαη δαπάλε γηα ηελ επίβιεςε, ηελ αζθάιηζε,
ηηο ακνηβέο ζπκβνύισλ, ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά έμνδα, ηνπο ηερληθνύο ειέγρνπο, ηα λνκηθά
έμνδα, ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο, ηα έμνδα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ,
απνζβέλνληαη, θαη’ επηινγή ηεο Δηαηξίαο Δηδηθνύ Σθνπνύ, είηε κε ηε ζηαζεξή κέζνδν,
θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, είηε κε κέζνδν πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ πέκπηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.1892/1990 (ηζόπνζα εληόο 10 εηώλ από ην
ρξόλν απνπεξάησζεο), πνπ σο γλσζηό δύλαηαη λα εθαξκόδεη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ
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άξζξνπ δεύηεξνπ ηνπ λ. 3755/2009, ε ΑΔΑΣ γηα ηελ απόζβεζε ηνπ θόζηνπο
αλαθαηαζθεπήο ηνπ πξνβιήηα II θαη θαηαζθεπήο ηνπ πξνβιήηα III ηεο ΟΛΠΔ Α.Δ., ν
παξαρσξεζηνύρνο ηεο Υπνζαιάζζηαο Αξηεξίαο Θεζζαινλίθεο (άξζξν 36 ηνπ λ.
3535/2007), ηεο Ηνλίαο Οδνύ (άξζξν 36 ηνπ λ. 3555/2007), θιπ. Σε πεξίπησζε
επηρνξήγεζεο ηνπ έξγνπ από ην Διιεληθό Γεκόζην, νη απνζβέζεηο ελεξγνύληαη επί ηνπ
ππνινίπνπ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο επηρνξήγεζεο από ην θόζηνο
θαηαζθεπήο.
4. Δπίζεο, κε ηηο ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο θσδηθνπνηείηαη ζηνλ Κώδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο ε κεηαθνξά ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηώλ ηεο Δηαηξίαο Δηδηθνύ Σθνπνύ, ε
νπνία επίζεο ήδε πξνβιέπεηαη από ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3389/2005.
Σπγθεθξηκέλα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, όηη νη δεκίεο απηέο κεηαθέξνληαη πξνο
ζπκςεθηζκό κε ηα θέξδε ησλ δέθα (10) επνκέλσλ ρξήζεσλ.
Δπηζεκαίλεηαη, όηη κε βάζε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4013/2011
πξνβιέπεηαη, όηη όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηηο Σπκβάζεηο
Σύκπξαμεο πνπ έρνπλ ήδε ζπλαθζεί θαηά ην ρξόλν δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ (15.9.2011).
Β. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3389/2005,
όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξαπάλσ λόκνπ
4013/15.09.2011 (Φ.Δ.Κ. 204/Α΄) «Τν Πηζησηηθό ππόινηπν ΦΠΑ επηζηξέθεηαη ζηελ
Δηαηξεία Δηδηθνύ ζθνπνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ ( λ.
2859/2000). Ζ αίηεζε γηα επηζηξνθή δύλαηαη λα ππνβιεζεί κε ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε
ΦΠΑ θάζε ρξήζεο θαη ε επηζηξνθή δηελεξγείηαη εληόο ελελήληα (90) εκεξώλ από ηελ
ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο».
Καηά ζπλέπεηα ε Δηαηξεία Δηδηθνύ Σθνπνύ έρεη ηε δπλαηόηεηα, λα δεηά επηζηξνθή
ηνπ πηζησηηθνύ ηεο ππνινίπνπ ΦΠΑ πνπ πξνθύπηεη γηα θάζε ρξήζε, ακέζσο κεηά ηελ
ππνβνιή ηεο αληίζηνηρεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο.
Ζ επηζηξνθή δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κώδηθα
ΦΠΑ(λ. 2859/2000), θαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο ΑΥΟ ΠΟΛ. 1073/2004.
Δπηζεκαίλεηαη όηι ηο δικαίωμα επιζηποθήρ ςθίζηαηαι για οποιοδήποηε
πιζηωηικό ςπόλοιπο πποκύπηει ζηην εκκαθαπιζηική δήλωζη, ρσξίο λα απαηηείηαη ε
κεηαθνξά ηνπ γηα ζπκςεθηζκό κέρξη ην ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν κπνξεί λα απσιεζζεί ην
δηθαίσκα απηό ιόγσ παξαγξαθήο ηνπ.
Ζ θνξνινγηθή αξρή νθείιεη λα δηελεξγεί ηελ επηζηξνθή ηνπ αηηνύκελνπ πνζνύ
εληόο (90) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Πνζό πνπ δεηήζεθε γηα επηζηξνθή δελ
κπνξεί λα κεηαθέξεηαη γηα έθπησζε ζε επόκελε πεξίνδν.
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Γ. Κ.Β..
Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 2238/1994(Κ.Φ.Δ.),
όπσο ηέζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4013/2011 (ΦΔΚ. 204
Α΄/15.9.2011), ην ηηκνιόγην γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνύληαη από ηηο Σπκπξάμεηο Γεκνζίνπ
θαη Ηδησηηθνύ Τνκέα εθδίδεηαη από ηηο Δηαηξίεο Δηδηθνύ Σθνπνύ, θαη΄ αλάινγε εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) , ήηνη κέρξη ην
ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ κέζα ζηελ νπνία θαζίζηαηαη απαηηεηό ην ηίκεκα, κε
βάζε ηνπο όξνπο ηεο νηθείαο θάζε θνξά Σύκβαζεο Σύκπξαμεο, ππό ηε πξνϋπόζεζε όηη
νη Δηαηξίεο Δηδηθνύ Σθνπνύ δελ εθκεηαιιεύνληαη νη ίδηεο ην έξγν, πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία ην ηηκνιόγην εθδίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ κέζα ζηελ νπνία
έγηλε ε πηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΗΜΗΣΡΗ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ

ςνημμένα: Άξζξν 18 ηνπ λ. 4013/2011, (ζειίδεο ηξείο 3)
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο
3. Κεληξηθή Υπεξεζία Σ.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γ.Γ.Π.Σ. – Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Υ (Γ30)
2. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, ΣΤ’ (εθηόο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄(εθηόο ησλ αξηζκώλ 3,
4 θαη 7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄,ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
3. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ
Δηαηξηώλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 80 ΑΘΖΝΑ
4. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ),
Βνπιήο 7 – 105 62 ΑΘΖΝΑ
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ
2. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα θ. Ζ. Πιαζθνβίηε
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
4. Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ
5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
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6.
7.
8.
9.

Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 ΑΘΖΝΑ
Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Τκήκαηα Α’ (10), Β’ (20), Γ’ (3)
Γξαθείν θνπ Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο (3)
Γξαθείν θ. Γηεπζπληνύ Γ12
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