
Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 

info@helapco.gr, www.helapco.gr  

 
 

 
 

Αθήνα, 7-1-2013 

Α.Π. 535 

 

Προς:  Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα 
Θέμα: Φορολόγηση της έκτακτης εισφοράς επί του κύκλου εργασιών σταθμών ΑΠΕ 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ 

 

Με το Ν.4093/2012 επιβλήθηκε στα φωτοβολταϊκά έκτακτη εισφορά ύψους 25%-30% επί του κύκλου 

εργασιών τους. Επιπροσθέτως στο κατατεθέν φορολογικό νομοσχέδιο η έκτακτη αυτή εισφορά δεν 

εκπίπτει της φορολογίας, με αποτέλεσμα η συνολική αθροιστική φορολόγηση να φτάνει στο επίπεδο 

του 50% επί του τζίρου. Το ύψος αυτό της φορολόγησης, πέρα από το γεγονός ότι αυτό καθ’ εαυτό 

είναι έξω από κάθε έννοια λογικής, σε συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποπληρωμή 

των τιμολογίων από πλευράς ΛΑΓΗΕ, έχει ως αποτέλεσα την αδυναμία μεγάλης μερίδας επενδυτών να 

αποπληρώσουν τα δάνειά τους προς τις τράπεζες, με κίνδυνο να χαρακτηριστούν αυτά ως μη 

εξυπηρετούμενα και, εν τέλει, μέσω της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, να 

προσθέσουν ένα επιπλέον άχθος στο δημόσιο χρέος της χώρας. Πολλοί επενδυτές οδηγούνται σήμερα 

σε χρεοκοπία και απόγνωση λόγω κακών χειρισμών της Πολιτείας. 

 

Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο χώρο μας από τα αλλεπάλληλα αρνητικά μέτρα που έχουν 

ανακοινωθεί το τελευταίο πεντάμηνο είναι εξαιρετικά δυσμενές δημιουργώντας και ανασφάλεια για 

πιθανές, νέες αλλαγές των κανόνων λειτουργίας της αγοράς στο μέλλον. Ήδη υπάρχει εμφανής 

αποστροφή υποψήφιων εγχώριων και ξένων επενδυτών και ακύρωση πολλών επενδύσεων, λόγω 

ακριβώς αυτών των μέτρων. 

 

Σας καλούμε, έστω και την ύστατη στιγμή, να προχωρήσετε σε διορθωτικές κινήσεις ώστε 
τουλάχιστον να εκπίπτει φορολογικά η επαχθής έκτακτη εισφορά, προκειμένου να διασφαλιστεί 
κατ’ ελάχιστον η βιωσιμότητα των επενδύσεων και να συνεχιστεί με βιώσιμους (πλέον) ρυθμούς η 
ανάπτυξη της σχετικής αγοράς, ώστε να μην οδηγηθεί σε μαρασμό ένας από τους λίγους κλάδους 
της οικονομίας που συντηρεί ακόμη χιλιάδες θέσεις απασχόλησης και συμβάλλει με εισφορές 
εκατοντάδων εκατομμυρίων στην εθνική οικονομία. Ειδικά τώρα, που το κόστος των 
φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί σημαντικά, είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη 
συνέχιση της ανάπτυξης του κλάδου. 
 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2002 

από τις σημαντικότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξοπλισμού, την εμπορία, εγκατάσταση και 

συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Εργάζεται για τη γοργή και ουσιαστική ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης 

αγοράς φωτοβολταϊκών, τη θέσπιση των απαραίτητων κινήτρων και την άρση των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα στην 

αξιοποίηση του εθνικού καυσίμου της χώρας, της ηλιακής ακτινοβολίας. Έχει συμβάλει τα μέγιστα στη θέσπιση εγγυημένων 

τιμών πώλησης της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας (feed-in-tariffs), στη θέσπιση ειδικών κινήτρων για τα οικιακά 

φωτοβολταϊκά και στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης. 


