
Αξηζ. ΠΟΛ: 1095 / 04-04-2014 

Σξόπνο θαη δηαδηθαζία απόδεημεο ηεο δσξεάλ δηάζεζεο  αγαζώλ από 

επηρεηξήζεηο πξνο εππαζείο θνηλσληθά  νκάδεο, κέζσ θνξέσλ 

θηιαλζξσπηθνύ ή θνηλσθεινύο ζθνπνύ πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο απηέο λα 

κελ ζεσξνύληαη σο παξαδόζεηο αγαζώλ θαηά ηελ έλλνηα  ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θώδηθα ΦΠΑ.  

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ  7 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ 

(λ. 2859/2000 ΦΔΚ 248/Α΄), όπσο  ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4238/2014 

(ΦΔΚ 38/Α΄/17.2.2014). 

2. Σελ αξηζ. ΤΠΟΙΚ 07927 ΔΞ/19.9.2012 (ΦΔΚ 2574 Β΄)  απόθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 

ζηνλ Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε».  

3. Σν γεγνλόο όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ,  απνθαζίδνπκε: 

Καζνξίδεηαη ν ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία ηεο απόδεημεο  ηεο δσξεάλ 

δηάζεζεο αγαζώλ από επηρεηξήζεηο πξνο  εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο, 

κέζσ θνξέσλ θηιαλζξσπηθνύ ή θνηλσθεινύο ζθνπνύ, πξνθεηκέλνπ νη  

πξάμεηο απηέο λα κελ ζεσξνύληαη σο θνξνινγεηέεο παξαδόζεηο  αγαζώλ 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ  7 ηνπ θώδηθα ΦΠΑ, σο 

αθνινύζσο: 

Άξζξν 1 

Όροι και προϋποθέζεις 



1. Οη δσξεηέο λα είλαη επηρεηξήζεηο ππνθείκελεο ζηνλ  ΦΠΑ. 

2. Οη δσξεέο ησλ αγαζώλ λα έρνπλ ζηόρν ηελ θάιπςε αλαγθώλ εππαζώλ 

θνηλσληθά νκάδσλ. 

3. Σα δσξηδόκελα λα είλαη ηξόθηκα θάξκαθα, ξνύρα ή  άιια αγαζά γηα ηελ 

θάιπςε αλαγθώλ, πιελ εθείλσλ πνπ  ππόθεηληαη ζε εηδηθνύο θόξνπο 

θαηαλάισζεο θαη λα κελ είλαη θαηάιιεια πξνο πώιεζε ή αμηνπνίεζε 

ηδίσο ιόγσ ιαζώλ ή ειαηησκάησλ ή ειιείςεσλ ζηε ζπζθεπαζία, 

ηελ επηζήκαλζε ή ην δύγηζκα, ή ιόγσ απόζπξζεο από ηελ  αγνξά ή ιόγσ 

εγγύηεηαο πξνο ηελ εκεξνκελία ιήμεο.  

4. Να κελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δεκόζηα πγεία.  

5. Οη απνδέθηεο ησλ δσξεώλ (δσξενδόρνη), νη νπνίνη ζα δηαζέζνπλ ηα 

δσξηδόκελα αγαζά ρσξίο θαλέλα  αληάιιαγκα, απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ή ηελ  αλαθνύθηζε εππαζώλ θνηλσληθά νκάδσλ, λα είλαη 

λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 

κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί λόκηκα  ζηελ Διιάδα 

θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλα θαηά ην άξζξν 2  παξ.2 ηεο παξνύζαο 

θηιαλζξσπηθό ή θνηλσθειή ζθνπό.  

Άξζξν 2 

Υποχρεώζεις δωρηηών 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα δηαζέζνπλ δσξεάλ  αγαζά ζα πξέπεη: 

1. Γηα ηελ παξάδνζε ησλ αγαζώλ λα ζπληάζζνπλ  πξσηόθνιιν 

παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα θαηαρσξνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

δσξενδόρνπ, ην είδνο (γεληθή πεξηγξαθή) θαη ηελ πνζόηεηα ησλ 

δσξηδνκέλσλ αγαζώλ, ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη  θαηάιιεια 

πξνο πώιεζε ή αμηνπνίεζε, θαζώο θαη ηελ  εκεξνκελία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δσξεά (παξάδνζε ησλ αγαζώλ). Σν πξσηόθνιιν 



απηό ζπληάζζεηαη εηο ηξηπινύλ θαη ππνγξάθεηαη θαη ζηα ηξία αληίγξαθα 

ηόζν από ηνλ παξαδίδνληα όζν θαη από ην πξόζσπν πνπ παξαιακβάλεη 

ηα αγαζά γηα ινγαξηαζκό ηνπ δσξενδόρνπ.  

Σν πξσηόηππν δηαηεξεί ε δσξήηξηα επηρείξεζε, έλα αληίγξαθν 

παξαδίδεηαη ζηνλ δσξενδόρν θαη ην ηξίην  αληίγξαθν απνζηέιιεηαη ζηελ 

Γ.Ο.Τ. ηνπ δσξεηή, ζηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηεο εθθαζαξηζηηθήο 

δήισζεο. 

2. Να εμαθξηβώλνπλ ηε λόκηκε ζύζηαζε ζηελ Διιάδα,  ηνλ κε 

θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα θαη ηνλ θνηλσθειή ή θηιαλζξσπηθό ζθνπό ησλ 

δσξενδόρσλ, δεηώληαο θαη δηαθπιάζζνληαο αληίγξαθν ηεο 

δεκνζηεπκέλεο ζπζηαηηθήο πξάμεο, ή θαηά πεξίπησζε, αληίηππν ηνπ 

θύιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, όπνπ δεκνζηεύζεθε ην  Πξνεδξηθό 

Γηάηαγκα, κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε ζύζηαζε, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη 

ν θηιαλζξσπηθόο ή θνηλσθειήο ζθνπόο.  

Άξζξν 3 

Υποχρεώζεις αποδεκηών ηης δωρεάς 

Σα λνκηθά πξόζσπα θνηλσθεινύο ή θηιαλζξσπηθνύ  ζθνπνύ πνπ 

απνδέρνληαη ηηο δσξεέο (δσξενδόρνη)  νθείινπλ λα δηαθπιάηηνπλ ην 

αληίγξαθν ηνπ πξσηνθόιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο θαη λα 

θαηαρσξνύλ ζε θαηάζηαζε ηα ζηνηρεία ηεο πεξαηηέξσ δηάζεζεο  ησλ 

αγαζώλ απηώλ πξνο ηνπο απνδέθηεο, όπσο ηδίσο  ηνλ ηξόπν, ηνλ ηόπν 

θαη ηνλ ρξόλν πνπ έιαβε ρώξα. 

Άξζξν 4 

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 4 Απξηιίνπ 2014  



Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ  

 


