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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ Β’

ΠΟΛ:1123
Σατ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Σατ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροθορίες: Θ. Καθιακάλεο
Σηλέθωνο: 210 - 3375312
ΦΑΞ: 210 - 3375001
ΘΔΜΑ: Πρόζθεηες διεσκρινίζεις ζτεηικά με ηη θορολογική μεηατείριζη ηων εζόδων
από δίδακηρα ποσ αποκηούν ηα νομικά πρόζωπα μη κερδοζκοπικού ταρακηήρα
δημοζίοσ ή ιδιωηικού δικαίοσ.
Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξωηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία
καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ.1044/10.02.2015 εγθπθιίνπ
καο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 44, 45 θαη 46 ηνπ λ.4172/2013,
ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, όηη ζε θόξν
εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ ππόθεηληαη ηα κε θεξδνζθνπηθνύ
ραξαθηήξα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ δηθαίνπ πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή
ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο ζωκαηεία θαη ηδξύκαηα,
κε εμαίξεζε κόλν ηα θάζε είδνπο έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίωμε ηεο
εθπιήξωζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπο, ηα νπνία δελ απνηεινύλ αληηθείκελν θόξνπ.
2. Με ηελ ΠΟΛ.1044/2015 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμύ άιιωλ, όηη
πεξηπηώζεηο εζόδωλ πνπ απνθηνύλ ηα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα λνκηθά πξόζωπα
δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ δηθαίνπ θαη ηα νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίωμε ηεο
εθπιήξωζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπο, είλαη νη εηζθνξέο (ζπλδξνκέο) θαη ηα δηθαηώκαηα εγγξαθήο
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ηωλ κειώλ ηνπο, ηα έζνδα από εξάλνπο, θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, ρνξεγίεο ηδηωηώλ ή
επηρεηξήζεωλ,

δωξεέο

ηξίηωλ,

ιαρεηνθόξνπο

θιεξώζεηο,

από

δηαθεκίζεηο

πνπ

θαηαρωξνύληαη ζε πεξηνδηθά πνπ εθδίδνληαη θαη δηαλέκνληαη κόλν ζηα κέιε ηνπο δωξεάλ,
θαζώο θαη ηα έζνδα από ηε δηάζεζε θπιιαδίωλ θαη ινηπώλ εληύπωλ πλεπκαηηθνύ
πεξηερνκέλνπ ηωλ Ιεξώλ Μνλώλ (ζρεηηθή ε αξηζ.389/2000 Γλωκνδόηεζε ηνπ ΝΚ).
Αληίζεηα, ηα έζνδα πνπ απνθηνύλ ηα πην πάλω πξόζωπα από δξαζηεξηόηεηα ε νπνία
δελ ζπληζηά άζθεζε ηεο κε θεξδνζθνπηθήο απνζηνιήο ηνπο απνηεινύλ αληηθείκελν
θνξνινγίαο, έζηω θαη αλ δηαηίζεληαη γηα ηελ εθπιήξωζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ζθνπνύ
ηνπο, δεδνκέλνπ όηη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013,
κόλν ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίωμε ηεο εθπιήξωζεο ηνπ ζθνπνύ
ηνπο δελ απνηεινύλ αληηθείκελν θνξνινγίαο (ζρεη. ε αξηζ. 383/1973 γλωκνδόηεζε ηνπ
Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο). Έζνδα πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν θνξνινγίαο, πέξαλ
απηώλ πνπ πξνέξρνληαη από θεθάιαην (ηόθνη, εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, θ.ιπ.) θαη
ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, είλαη γηα παξάδεηγκα θαη νη ζπλδξνκέο από ηξίηνπο - κε
κέιε, ηα έζνδα από ηελ έθδνζε θαη πώιεζε πεξηνδηθώλ, βηβιίωλ, εληύπωλ, θ.ιπ. ζε
ηξίηνπο - κε κέιε ηωλ πην πάλω πξνζώπωλ θαζώο θαη από ηηο δηαθεκίζεηο πνπ
θαηαρωξνύληαη ζε απηά, ηα έζνδα από ηηο δηαθεκίζεηο ζε θαλέιεο αζιεηηθώλ ζωκαηείωλ,
ηα έζοδα (δίδακηρα) από λειηοσργία ιδιωηικών ζτολείων, εξγαζηεξίωλ, θ.ιπ., ηα έζνδα
από ηελ πώιεζε εηθόλωλ, από ηελ εθκεηάιιεπζε μελώλωλ θαη ξαδηνθωληθώλ ζηαζκώλ από
ηηο Ιεξέο Μνλέο, θ.ιπ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε πεξίπηωζε ε δηαπίζηωζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο εζόδωλ
θαηά ηελ επηδίωμε ηεο εθπιήξωζεο ηνπ ζθνπνύ ηωλ πην πάλω πξνζώπωλ αλάγεηαη, ωο
ζέκα πξαγκαηηθό, ζηελ ειεγθηηθή αξκνδηόηεηα ηεο θνξνινγηθήο αξρήο, ε νπνία θξίλεη επί
ηνπ ηεηαγκέλνπ ζθνπνύ ηνπο θαη γηα ηνλ ηξόπν θηήζεο θαη δηάζεζεο ηωλ εζόδωλ ηνπο.
3. Από ηα αλωηέξω πξνθύπηεη όηη ε αλαθνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πην πάλω
εγθύθιηό καο ζηα έζνδα (δίδαθηξα) από ηε ιεηηνπξγία ηδηωηηθώλ ζρνιείωλ ωο πεξίπηωζε
εζόδωλ από δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ απνηεινύλ επηδίωμε ηεο εθπιήξωζεο ηνπ κε
θεξδνζθνπηθνύ ζθνπνύ ηωλ λνκηθώλ πξνζώπωλ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, αθνξά
ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ ηδηωηηθνύ εθπαηδεπηεξίνπ δελ είλαη ν θύξηνο ζθνπόο
ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα αιιά κηα παξεκπίπηνπζα
δξαζηεξηόηεηα πνπ απηό έρεη αλαπηύμεη. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην παξάδεηγκα ελόο
θηιαλζξωπηθνύ ηδξύκαηνο κε ζθνπό ηε κέξηκλα θαη εθπαίδεπζε παηδηώλ κε γλωζηαθέο,
λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη έλαλ παηδηθό
ζηαζκό γηα πγηή παηδηά θαη εηζπξάηηεη δίδαθηξα από ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζώο θαη απηό ελόο
εθθιεζηαζηηθνύ ηδξύκαηνο κε ζθνπό ηελ παξνρή έκπξαθηεο αξωγήο θαη ζπκπαξάζηαζεο
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ζε παηδηά θαη λένπο θαη θαζνδήγεζεο απηώλ ζηα πιαίζηα ηεο ειιελνξζόδνμεο παξάδνζεο
θαη πνιηηηζκνύ, ην νπνίν έρεη ηδξύζεη θαη ιεηηνπξγεί ηδηωηηθό δεκνηηθό ζρνιείν (ζρεη. ηα αξηζ.
Γ12Β 1129239 ΔΞ2012/2012 θαη Γ12Β 1138140 ΔΞ2011/2011 έγγξαθά καο).
4. Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλω ζπλάγεηαη όηη ηα έζνδα από δίδαθηξα
πνπ απνθηνύλ ηα λνκηθά πξόζωπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ
δηθαίνπ (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο ζωκαηεία θαη ηδξύκαηα), κε θύξην
ζθνπό

ηελ

παξνρή

πξαγκαηνπνηνύληαη

εθπαίδεπζεο,

θαηά

δελ

απνηεινύλ

ηελ επηδίωμε ηεο

αληηθείκελν

εθπιήξωζεο

ηνπ

θόξνπ,
κε

θαζόζνλ

θεξδνζθνπηθνύ

εθπαηδεπηηθνύ ζθνπνύ ηνπο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Πξνϊζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ
3. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ.
4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)
5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηελ κειέηε θαη
αλάιπζε ηωλ επηρεηξεζηαθώλ απαηηήζεωλ ηωλ εθαξκνγώλ Taxis – Taxisnet Ηιεθηξνληθήο
Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ηωλ Γ.Ο.Τ.
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ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
‘’ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΔΓΙΟ ΔΛΛΑΓΟ’’, Γξαβηάο 6, Σ.Κ.153 42, Αγία Παξαζθεπή - Αζήλα
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ
3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Γεκνζίωλ Δζόδωλ
4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ (5), Β' (10), Γ’ (5)
6. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ
7. Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
8. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
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