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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2132/20.01.2015
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΘΕΜΑ: ΕΡΩΣΗΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΣΕΛΟΤ 80% ΓΙΑ ΣΗ
ΜΕΛΕΣΗ, ΚΑΣΑΚΕΤΗ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΣΑΗ ΕΡΓΩΝ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΣΕΤΕΩ

Δεδομζνου ότι θ ςφςταςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ζγινε ςτισ 16.01.2000 και θ
επιχείρθςθ αρχικά ζμεινε ανενεργι μζχρι το ζτοσ 2005, οπότε εξεδόκθ
ο πρϊτοσ λογαριαςμόσ φδρευςθσ με τθν επιβολι του ειδικοφ τζλουσ
80%.
Ερωτάται, με αφορμι το υπ’ αρικμ. πρωτ. 41/16.01.2015 ζγγραφο τθσ
Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.)
1) Εάν ο υπολογιςμόσ τζλουσ 80% επί τθσ αξίασ του νεροφ είναι νόμιμοσ
και 2) εάν θ ζναρξθ τθσ πρϊτθσ δεκαετίασ επιβολισ του ειδικοφ τζλουσ
80% κεωρείται θ 1θ Ιανουαρίου 2000 ι θ 1θ Ιανουαρίου 2005

*****************
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Νομοθετικό πλαίςιο
Στθ διάταξθ του άρκρου 11 του ν.1069/1980 προβλζπεται ότι: «Περί
κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ»
ορίηεται ότι:

«1. Επιβάλλεται υπζρ των κατά τασ διατάξεισ του

παρόντοσ νόμου ςυςτακθςομζνων επιχειριςεων, προσ τον
μελζτθσ,

καταςκευισ

ςκοπόν

ι επεκτάςεωσ ζργων υδρεφςεωσ και

αποχετεφςεωσ και δια μίαν δεκαετίαν από τισ 1θσ Ιανουαρίου του
επομζνου

τθσ ςυςτάςεϊσ των ζτουσ πρόςκετον ειδικόν τζλοσ

υπολόγιηόμενον

εισ

ποςοςτόν

80%

επί

τθσ

αξίασ

του

καταναλιςκομζνου φδατοσ, το αυτό τζλοσ επιβάλλεται και εν
περιπτϊςει επεκτάςεωσ τθσ Επιχειριςεωσ…»

Κατά το άρκρο 43 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 (Α 113): «Παρατείνεται για
μια δεκαετία από τθν κατά περίπτωςθ λιξθ του ο χρόνοσ επιβολισ του
προςκζτου ειδικοφ τζλουσ, που προβλζπεται από τθν παράγραφο 1 του
άρκρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α`)»

Περαιτζρω,

κατά

το

άρκρο

26

παρ.3

του

Ν.3013/2002(ΦΕΚ

Α`102/1.5.2002): «Παρατείνεται για μία δεκαετία από τθν, κατά
περίπτωςθ, λιξθ του ο χρόνοσ επιβολισ του πρόςκετου ειδικοφ τζλουσ
80% υπζρ των Δ.Ε.Υ.Α., που προβλζπεται από τθν παράγραφο 1 του
άρκρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α`)»

Σφμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του Ν. 3013/2002: «το εν λόγω
τζλοσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό ζςοδο για τισ Δ.Ε.Υ.Α. δεδομζνου ότι
πολλζσ από αυτζσ για τθν εκτζλεςθ ζργων ζχουν ςυνάψει δάνεια, τα
οποία οφείλουν να εξοφλιςουν. Εξαιτίασ αυτοφ κρίκθκε αναγκαίο το
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τζλοσ να ςυνεχίςει να υφίςταται και μετά τθν πάροδο τθσ δεκαετίασ
από τθ ςφςταςθ τθσ επιχείρθςθσ. Για το ςκοπό αυτόν ζγινε νζα
νομοκετικι ρφκμιςθ: Συγκεκριμζνα, με το ά. 43 παρ. 3 ν. 20658/1992παρατείνεται για μια δεκαετία από τθν κατά περίπτωςθ λιξθ του ο
χρόνοσ επιβολισ του πρόςκετου ειδικοφ τζλουσ που προβλζπεται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 11 ν.1069/1980. Όπωσ προκφπτει από τα
προαναφερκζντα για τισ Δ.Ε.Υ.Α. που ιδρφκθκαν το 1980 εξζπνευςε
και θ δεφτερθ δεκαετία επιβολισ του τζλουσ και ςυνεπώσ δεν
νομιμοποιοφνται πλζον να το ειςπράττουν. Προκειμζνου να μθ χακεί
αυτι θ ςθμαντικι πθγι εςόδων, τα οποία είναι αναγκαία για τθν
καταςκευι ζργων και επεκτάςεων και τθν αποπλθρωμι δανείων θ
Ζνωςθ Δ.Ε.Υ.Α. εηιτθςε και αυτι να υπάρξει νομοκετικι ρφκμιςθ ώςτε
θ επιβολι του τζλουσ να παρατακεί εκ νζου.»

Περαιτζρω, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 790/1986 γνωμοδότθςθ του
Ν.Σ.Κ. θ φφςθ του ειδικοφ τζλουσ νζων καταςκευϊν είναι αμιγϊσ
φορολογικι. Τοφτο διότι «… επιβάλλεται ςτουσ ιδιοκτιτεσ των ακινιτων
και τουσ καταναλωτζσ των υπθρεςιϊν υδρεφςεωσ χωρίσ να υφίςταται
κάποια υποτυπϊδθσ ι ζςτω χαλαρά αναλογία μεταξφ των δαπανϊν
μελζτθσ, καταςκευισ, ανακαταςκευισ ι επεκτάςεωσ των ζργων
υδρεφςεωσ και του φψουσ των επιβαλλομζνων τελϊν, τα οποία οφτε
και χρονικϊσ ςυνδζονται ι εξαρτϊνται με τθν ζναρξθ ι αποπεράτωςθ
αυτϊν των μελετϊν και ζργων».

Εξ όςων προεξετζκθςαν προκφπτει ςαφϊσ ότι οι κατά τόπουσ Δ.Ε.Υ.Α.
δικαιοφνται αλλά και υποχρεοφνται να επιβάλουν το ειδικό τζλοσ το
οποίο προβλζπεται ςτθ διάταξθ του ά. 11 Ν.1069/1980 για τρείσ
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δεκαετίεσ αρχισ γενομζνθσ από τθν 1θ Ιανουαρίου του επομζνου τθσ
ςυςτάςεϊσ τουσ ζτουσ.

Ενόψει των ανωτέρω ςυνάγονται τα ακόλουθα:
Ωσ προσ το πρϊτο ερϊτθμα:
Το κρίςιμο τζλοσ νομίμωσ υπολογίηεται ςε ποςοςτό 80% επί τθσ αξίασ
του καταναλιςκόμενου φδατοσ. Συνεπϊσ, ορκϊσ ειςπράττεται από τθσ
Δ.Ε.Υ.Α.

Ωσ προσ το δεφτερο ερϊτθμα:
Η πρϊτθ δεκαετία κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ επιβάλλεται το
πρόςκετο ειδικό τζλοσ (τθσ παρ. 1 του άρ. 11 του ν. 1069/1980) από τισ
δθμοτικζσ επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ εκκινεί, ςφμφωνα με
γραμματικι ερμθνεία του ςχετικοφ άρκρου του ανωτζρω νόμου, από
τθν 1θ Ιανουαρίου του επομζνου τθσ ςυςτάςεϊσ τουσ ζτουσ.
Εν προκειμζνω, θ Δ.Ε.Υ.Α. ςυςτάκθκε ζτοσ 2000. Συνεπϊσ, ωσ
εναρκτιρια θμερομθνία επιβολισ του κρίςιμου ειδικοφ τζλουσ
κεωρείται θ 1θ Ιανουαρίου 2001.

Ακινα, 29.01.2015
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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