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ΘΔΜΑ: «Φορολογική μεηατείριζη ηοσ ειζοδήμαηος ποσ αποκηούν οι ζτολικές επιηροπές και 

οι ζτολικές εθορείες μειονοηικών ζτολείων». 

 

        Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο 

γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

       1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη γηα ηα θνξνινγηθά 

έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 01.01.2014 θαη κεηά, νξίδεηαη όηη ζε θόξν εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη 

λνκηθώλ νληνηήησλ ππόθεηληαη ηα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο 

ζσκαηεία θαη ηδξύκαηα, κε εμαίξεζε κόλν ηα θάζε είδνπο έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίσμε 

ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπο, ηα νπνία δελ απνηεινύλ αληηθείκελν θόξνπ. 

       2. Με ηελ ΠΟΛ.1044/2015 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμύ άιισλ, όηη πεξηπηώζεηο εζόδσλ πνπ 

απνθηνύλ ηα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη ηα νπνία 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπο, είλαη νη εηζθνξέο (ζπλδξνκέο) θαη ηα 

δηθαηώκαηα εγγξαθήο ησλ κειώλ ηνπο, ηα έζνδα από εξάλνπο, θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, ρνξεγίεο ηδησηώλ ή 

επηρεηξήζεσλ, δσξεέο ηξίησλ, ιαρεηνθόξνπο θιεξώζεηο, από δηαθεκίζεηο πνπ θαηαρσξνύληαη ζε πεξηνδηθά 

πνπ εθδίδνληαη θαη δηαλέκνληαη κόλν ζηα κέιε ηνπο δσξεάλ, θαζώο θαη ηα έζνδα από ηε δηάζεζε θπιιαδίσλ 
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θαη ινηπώλ εληύπσλ πλεπκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ Ηεξώλ Μνλώλ (ζρεηηθή ε αξηζ.389/2000 Γλσκνδόηεζε 

ηνπ ΝΣΚ).  

  Αληίζεηα, ηα έζνδα πνπ απνθηνύλ ηα πην πάλσ πξόζσπα από δξαζηεξηόηεηα ε νπνία δελ ζπληζηά 

άζθεζε ηεο κε θεξδνζθνπηθήο απνζηνιήο ηνπο απνηεινύλ αληηθείκελν θνξνινγίαο, έζησ θαη αλ δηαηίζεληαη 

γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ζθνπνύ ηνπο, δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ 

ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013, κόλν ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο 

ηνπ ζθνπνύ ηνπο δελ απνηεινύλ αληηθείκελν θνξνινγίαο (ζρεη. ε αξηζ. 383/1973 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο). Έζνδα πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν θνξνινγίαο είλαη κεηαμύ άιισλ απηά πνπ 

πξνέξρνληαη από θεθάιαην (ηόθνη, εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, θ.ιπ.) θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο 

θεθαιαίνπ. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε ε δηαπίζησζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο εζόδσλ θαηά ηελ επηδίσμε 

ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνύ ησλ πην πάλσ πξνζώπσλ αλάγεηαη, σο ζέκα πξαγκαηηθό, ζηελ ειεγθηηθή 

αξκνδηόηεηα ηεο θνξνινγηθήο αξρήο, ε νπνία θξίλεη επί ηνπ ηεηαγκέλνπ ζθνπνύ ηνπο θαη γηα ηνλ ηξόπν θηήζεο 

θαη δηάζεζεο ησλ εζόδσλ ηνπο. 

  3. Με ην αξηζ. ΓΔΑΦΒ 1071868 ΔΞ2015/26-05-2016 έγγξαθό καο δηεπθξηλίζηεθε όηη ζηα πην πάλσ 

λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα δελ πεξηιακβάλνληαη πεξηνξηζηηθά κόλν ηα 

ζσκαηεία ή ηα ηδξύκαηα, αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ινηπά λνκηθά πξόζσπα ή λνκηθέο νληόηεηεο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ απνδεδεηγκέλα επηδηώθνπλ κε θεξδνζθνπηθό ζθνπό θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ 

εληάζζνληαη ζε θάπνηα άιια θαηεγνξία πξνζώπσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 (π.ρ. αζηηθή κε 

θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, θνηλσλία, ζπλεηαηξηζκόο, θ.ιπ.).  

 4. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 243 ηνπ λ.3463/2006 (Κώδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ) νξίδεηαη όηη ζε θάζε Γήκν ή Κνηλόηεηα γηα ηε ζηήξημε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά ηνπο όξηα, ζπληζηώληαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ 

επσλπκία «Σρνιηθέο Δπηηξνπέο» νη νπνίεο δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1894/1990. Έξγν θάζε ζρνιηθήο επηηξνπήο είλαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ, ε δηαρείξηζε ησλ πηζηώζεσλ πνπ ηεο δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ (ζέξκαλζεο, θσηηζκνύ, ύδξεπζεο, ηειεθώλνπ, απνρέηεπζεο, αγνξάο αλαιώζηκσλ 

πιηθώλ θ.ιπ.), ε ακνηβή θαζαξηζηξηώλ, ε εθηέιεζε έξγσλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζρνιείσλ θαη ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνύ ηνπο, ε εηζήγεζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηνλ εθνδηαζκό από ηνλ Οξγαληζκό Σρνιηθώλ Κηηξίσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

ζρνιείσλ κε έπηπια θαη εμνπιηζηηθά είδε θαη από ην Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε βηβιία 

γηα ηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, ε δηαρείξηζε ησλ εζόδσλ από ηελ ελδερόκελε εθκεηάιιεπζε ησλ 

ζρνιηθώλ θπιηθείσλ, θαζώο θαη ε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε ζηήξημε ηεο 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Τέινο, πόξνη ησλ δεκνηηθώλ ηδξπκάησλ ζύκθσλα κε ηηο 
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δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ είλαη ηδίσο: α) ε εηήζηα ηαθηηθή ή ηπρόλ έθηαθηε 

επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο, β) θάζε είδνπο εηζθνξέο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκίεο θαη 

θιεξνδνζίεο, γ) εηζπξάμεηο από ην αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ππεξεζηώλ, πνπ παξέρνπλ ηα ηδξύκαηα, δ) 

πξόζνδνη από ηε δηθή ηνπο πεξηνπζία, θαζώο θαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα (άξζξν 235 

Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ). 

 5. Όζνλ αθνξά ζηηο ζρνιηθέο εθνξείεο ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, απηέο είλαη ηξηκειείο θαη ζπγθξνηνύληαη κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ελώ ζε 

εηδηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα επηρνξεγνύληαη από πηζηώζεηο ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ δεκνζίσλ επελδύζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηελ 

θάιπςε αληίζηνηρσλ δαπαλώλ θαηά ηα νξηδόκελα κε απνθάζεηο ησλ Υπνπξγώλ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθώλ (άξζξν 9 παξ. 19 ηνπ λ. 2986/2002). Τέινο νη δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ 

επηρνξήγεζε ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ ησλ δεκόζησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλώλ εθαξκόδνληαη θαη γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ ζρνιηθώλ 

εθνξεηώλ ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ (άξζξν 4 παξ.3 λ.3194/2003). 

 6. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 25 ηεο κε αξηζ.64321/Γ4/16.05.2008 Κνηλήο Απόθαζεο 

ησλ Υπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 1003 Β΄), ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ νξίδεηαη, κεηαμύ άιισλ, όηη ε αλάζεζε από ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ θπιηθείσλ ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

γίλεηαη κόλν θαηόπηλ δηαγσληζκνύ κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ίδηα Κ.Υ.Α θαη 

όηη νη εηζπξάμεηο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ ηνπ θάζε ζρνιείνπ απνηεινύλ έζνδν ηεο αξκόδηαο Σρνιηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ή ζπκπιήξσζε ησλ δαπαλώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.             

 7. Δπίζεο, από ηε Γηνίθεζε έρεη γίλεη δεθηό όηη ην πνζό πνπ εηζπξάηηνπλ νη ζρνιηθέο επηηξνπέο από ηελ 

αλάζεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο θπιηθείσλ ζε ρώξνπο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ 

απνηειεί εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4172/2013, θαη σο εθ 

ηνύηνη νη ζρνιηθέο επηηξνπέο ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή δήισζεο πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ.1013/2014 Απόθαζεο ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ θαη ηα όζα έρνπλ 

δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1230/2015 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (ζρεη. ην αξ. πξση. ΓΔΑΦ Β 

1165110 ΔΞ 2015/22.12.2015 έγγξαθό καο).   

 8. Καηόπηλ όισλ όζσλ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ζπλάγεηαη όηη ηα έζνδα πνπ  απνθηνύλ νη ζρνιηθέο 

επηηξνπέο θαη νη ζρνιηθέο εθνξείεο ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

από ηελ εθκίζζσζε ησλ ζρνιηθώλ θπιηθείσλ, από ηελ εθκίζζσζε ηδηόθηεησλ αθηλήησλ ηνπο ή θαη από ηόθνπο 

θαηαζέζεσλ (πηζησηηθνύο ηόθνπο),  ηα νπνία θαη δηαηίζεληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνύ 

ζθνπνύ ηνπο, είλαη έζνδα πνπ πξνέξρνληαη από θεθάιαην θαη σο εθ ηνύηνπ απνηεινύλ αληηθείκελν 

θνξνινγίαο ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013. Δπνκέλσο,  ηα έζνδα απηά θνξνινγoύληαη 

ΑΔΑ: 7Η5ΠΗ-63Ν



[4] 
 

σο εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 θαη 58 ηνπ λ. 4172/2013 

κε ζπληειεζηή 29% κε έθπησζε ηνπ θόξνπ πνπ ηπρόλ παξαθξαηήζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ ίδηνπ λόκνπ.   

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ. 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Β΄ 

4. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

5. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Δ΄ 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’,  (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣΤ’, 

ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

2. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & Τνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ., Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα  

3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), Βνπιήο 7 

– Τ.Κ. 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

5. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

6.  Δληαίεο ζρνιηθέο επηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Φίνπ, Γεκνθξαηίαο 2, 

Τ.Κ.821 31, Φίνο (ase@chios.gov.gr, bse@chios.gov.gr) 

7. Μεκέη Φαιήη, Παπαζηεξγίνπ 7, Τ.Κ. 693 00, Σάπεο (xamzaoglu@gmail.com) 

 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.  

2. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

mailto:ase@chios.gov.gr
mailto:bse@chios.gov.gr
mailto:xamzaoglu@gmail.com
ΑΔΑ: 7Η5ΠΗ-63Ν
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3. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο  

4. Γ/λζεηο, Απηνηειή Τκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α’, Β’, Γ’  
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