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Ο ΣΒΒΕ µε επιστολή του προς τον Ειδικό Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα κ. Ε.
Σταυρόπουλο, ζήτησε να εξετασθεί η ύπαρξη ρητής αναφοράς σε όλα τα προγράµµατα
που θα προκηρυχθούν µέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ και αφορούν στην ίδρυση ή στον
εκσυγχρονισµό των ΜΜΕ η δηµόσια χρηµατοδότηση που θα λαµβάνουν να αποτελεί
αφορολόγητο αποθεµατικό είτε στα πρότυπα των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόµου είτε
στα πρότυπα των προγραµµάτων (ΠΕΠ) που επιβλέπουν τα Τραπεζικά Ιδρύµατα.
Στην επιστολή τονίζεται ότι η εν λόγω απόφασή του Υπουργείου θα αποτελέσει σηµαντικό
κίνητρο για περαιτέρω συµµετοχή στα προγράµµατα του ΕΠΑΝ ΙΙ των ΜΜΕ σε µία
περίοδο πολύ δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας.
Αναπτύσσοντας τα επιχειρήµατά του ο ΣΒΒΕ επεσήµανε ότι η χρηµατοδότηση των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 µέσω του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) 20072013 αποτελεί σηµαντικό εφόδιο για τον τεχνολογικό και οργανωτικό τους εκσυγχρονισµό
µε θετικές επιπτώσεις στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην αύξηση της
απασχόλησης, επ’ ωφελεία της εθνικής µας οικονοµίας.
Παρά τη µέχρι σήµερα σηµαντική διάθεση κονδυλίων για την ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισµό των ΜΜΕ στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 κυρίως µέσω του ΕΠΑΝ Ι και
του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04 όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 3522/2006 πολλές
επιχειρήσεις δεν επωφελούνται από την αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών παρά το
σηµαντικό αριθµό πηγών πληροφόρησης που υπάρχει σήµερα.
Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που από τη µία πλευρά αποθαρρύνει τις
επιχειρήσεις αυτές από τη συµµετοχή τους στα διάφορα προγράµµατα και ταυτόχρονα
από την άλλη δηµιουργεί δυσαρέσκεια σε όσες από αυτές υλοποιούν έργα ενταγµένα σε
προγράµµατα χρηµατοδότησης του ΕΠΑΝ Ι, είναι η φορολόγηση της δηµόσιας
χρηµατοδότησης που λαµβάνουν ως επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράµµατος που
συµµετέχουν, καθώς σύµφωνα µε τις παραινέσεις και τις κατά καιρούς οδηγίες των
αρµοδίων υπηρεσιών και ελεγκτικών οργάνων του ΥΠΑΝ, θα πρέπει αυτή να εγγράφεται
ως έσοδο στα βιβλία της επιχείρησης.
Παρά τις όποιες αντικρουόµενες απόψεις επί του συγκεκριµένου θέµατος ιδιαίτερα δε όσον
αφορά και στη φορολόγηση επί του ποσοστού της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης της
επιχορήγησης, επισηµαίνεται η διαφορετική αντιµετώπιση σε σχέση µε το ΕΠΑΝ του εν
λόγω ζητήµατος, από τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου αλλά και από τις διατάξεις
που διέπουν τα προγράµµατα Μεταποίησης, Τουρισµού και Εµπορίου-Παροχής
Υπηρεσιών που υλοποιούνται µέσω των ΠΕΠ µε ευθύνη των Χρηµατοπιστωτικών
Ιδρυµάτων που έχουν ορισθεί ως Τελικοί ∆ικαιούχοι.
Συγκεκριµένα :
α) στις συµβάσεις έργων µεταξύ των επιχειρήσεων και των Χρηµατοπιστωτικών
Ιδρυµάτων αναφέρεται ρητά ότι «η δηµόσια χρηµατοδότηση αποτελεί για την επιχείρηση
αφορολόγητο αποθεµατικό και δεν αφαιρείται από την αποσβεστέα αξία των
επιχορηγηθέντων παγίων!».

β) στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04 και την 3522/2006 τροποποίησή του που ισχύουν
µέχρι σήµερα και συγκεκριµένα στο άρθρο 8.6 «Λογιστική απεικόνιση των ποσών των
ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης» αναφέρεται ρητά ότι «τα ποσά των
επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις εµφανίζονται σε λογαριασµό
αφορολόγητου αποθεµατικού το οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί πριν την παρέλευση
πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης…………………. Το αποθεµατικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος
µε την προϋπόθεση ότι θα παραµείνει αµετάβλητο και δεν θα διανεµηθεί ή
κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο σχηµατισµού του. Αν
κεφαλαιοποιηθεί υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστεί ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο
του συντελεστή φορολογίας που ισχύει κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανοµής για τα
νοµικά πρόσωπα που ……………………»
Με βάση τις παραπάνω επισηµάνσεις γίνεται φανερό ότι δηµιουργείται µία «αδικία» και
άνιση µεταχείριση – αντιµετώπιση των Μµ.Ε. (ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν ενταχθεί
ταυτόχρονα και στο ΕΠΑΝ και στα ΠΕΠ στους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού και
εµπορίου-παροχής υπηρεσιών) σε µία περίοδο µεγάλης οικονοµικής τους στενότητας και
έντονης δυσκολίας εξεύρεσης κεφαλαίων από αυτές, απόρροια της χρηµατοπιστωτικής
κρίσης και των φραγµών του Τραπεζικού Συστήµατος.

