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.:: επιγραμματικά::.
- Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1121615 ΕΞ
2015/18.9.2015
Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στη
διοργάνωση συνεδρίου στην Ελλάδα
- Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1133188 ΕΞ
2015/13.10.2015
ΦΠΑ σε υπηρεσίες επίβλεψης
πρακτικής από φυσικό πρόσωπο
– ατομική επιχείρηση προς Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Κ.Ε.Κ.)
- Αρ. πρωτ. εισ.: 1121040/13.10.2015
Διευκρινίσεις ως προς την απαλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στο
πλαίσιο ευκαιριακών εκδηλώσεων
του άρθρου 22.1.ιη΄ του Κώδικα
Φ.Π.Α.
Ι.Κ.Α.
αριθ.
πρωτ.:
Σ40/121/15.10.2015
Κατοχύρωση ορίου ηλικίας για τη
χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε
ασφαλισμένες οι οποίες είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη
σύνταξη λόγω γήρατος μέχρι 3112-2010

Αρ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1119320 ΕΞ 2015/15.9.2015

Κοινοποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Α της
Υποπαραγράφου Α4 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(ΦΕΚ 94 Α΄/14-8-2015) με τίτλο «Τροποποιήσεις του ν.
3869/2010 (Α΄130) “Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις”

Σ

ας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τις διατάξεις των άρθρων 1 και
2 του Κεφαλαίου Α΄ της Υποπαραγράφου Α4 του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄/14-8-2015) με τίτλο «Τροποποιήσεις του ν.
3869/2010 (Α΄130) “Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις”». Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται πλέον
η δυνατότητα υπαγωγής σε δικαστική ρύθμιση, κατά τις διατάξεις του ν.
3869/2010, όχι μόνο οφειλών προς ιδιώτες αλλά και οφειλών προς φορείς
του δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες
στη Φορολογική Διοίκηση, με τις προβλεπόμενες στο νόμο εξαιρέσεις, υπό
την προϋπόθεση ότι οι οφειλές προς φορείς του δημόσιου τομέα δεν αποτελούν το σύνολο των χρεών του αιτούντος και υποβάλλονται στη ρύθμιση
από κοινού με τις οφειλές του προς ιδιώτες.
Για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και την παρακολούθηση
των σχετικών υποθέσεων από τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης θα
εκδοθεί εγκύκλιος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με αναλυτικές οδηγίες. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου οι υπηρεσίες
της Φορολογικής Διοίκησης στις οποίες υποβάλλονται αιτήματα οφειλετών
ή κοινοποιούνται δικόγραφα κατ’ εφαρμογή του ν. 3869/2010, όπως ισχύει,
παρακαλούνται να απευθύνονται για θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
μας στο τηλέφωνο 210 3636489 (κ. Πρίφτη).
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Αν ενδιαφέρεστε να προβάλετε
την επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο
210 8253445
ή
email: pofee@otenet.gr
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Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στη διοργάνωση συνεδρίου στην Ελλάδα

Α

Σχετ.: Το από 10.07.2015 έγγραφο σας

ναφορικά με τη φορολογική
αντιμετώπιση, για σκοπούς
ΦΠΑ, του συνεδρίου που διοργανώνεται το φθινόπωρο στην Αθήνα από τη μη κυβερνητική οργάνωση
........... με έδρα στο Βέλγιο και σκοπό
την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την ισότητα των LGBTI σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 8
του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν.2859/2000), το δικαίωμα πρόσβασης
σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες εκδηλώσεις
προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα
υπάγεται σε ΦΠΑ στο εσωτερικό της
χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές
πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της
χώρας.
2. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο
8.α.(α) του ίδιου ως άνω άρθρου, ο τόπος παροχής υπηρεσιών οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, επιστημονικές,
εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες δραστηριότητες, όπως εμπορικές
και άλλες εκθέσεις, περιλαμβανομένων
των υπηρεσιών των διοργανωτών τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και της
παροχής παρεπόμενων προς τις υπηρεσίες αυτές υπηρεσιών που παρέχονται
σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα,
είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον
οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας.
3. Με το άρθρο 22.1.ιστ' του Κώδικα
ΦΠΑ, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.
στο εσωτερικό της χώρας η παροχή
υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής
φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα
οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν
σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς,
εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των
όρων του ανταγωνισμού.

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται
και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων.
Σύμφωνα
με
την
εγκύκλιο
1066013/4718/456/Β0014/
ΠΟΛ.1097/5.7.2005, απαλλάσσονται
από το Φ.Π.Α. τα συνέδρια επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα συνέδρια οργανώνονται από οργανισμούς, ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
τα οποία λειτουργούν νόμιμα εντός ή
εκτός του εσωτερικού της χώρας,
β) το αντικείμενο των συνεδρίων έχει
άμεση σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό τους,
γ) τα έσοδα από τα συνέδρια προορίζονται να καλύψουν κυρίως τα έξοδα
της διοργάνωσης και δεν επιτρέπεται η
με οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους στα
μέλη τους.
4. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα ΦΠΑ,
το οποίο ενσωματώνει τις διατάξεις
των άρθρων 306 - 310 της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών υπάγονται στο ειδικό καθεστώς υπολογισμού
του φόρου, εφόσον και κατά το μέρος

που για την πραγματοποίηση του ταξιδιού χρησιμοποιούν προς άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών παραδόσεις
αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους υποκειμένους στο
φόρο. Η ενιαία παροχή υπηρεσίας (πακέτο) του πρακτορείου ταξιδιών προς
τον ταξιδιώτη για την πραγματοποίηση
του ταξιδιού, φορολογείται στον τόπο
της έδρας ή της μόνιμης εγκατάστασης
του πρακτορείου και ως φορολογητέα
αξία λαμβάνεται η μεικτή αμοιβή του
πρακτορείου που προκύπτει μετά την
αφαίρεση από το συνολικό ποσό (χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ) που
καταβάλλεται από τον πελάτη του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται το
πρακτορείο για παραδόσεις αγαθών και
παροχές υπηρεσιών (μαζί με το ΦΠΑ)
από άλλους υποκειμένους στο φόρο.
Τα ποσά του φόρου με τα οποία επιβαρύνεται το πρακτορείο από άλλους
υποκειμένους στο φόρο για τις πράξεις
που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς δεν
εκπίπτονται ούτε επιστρέφονται.
5. Σύμφωνα με πάγια νομολογία του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΔΕΕ), το ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδιών αφορά και πρόσωπα που δεν είναι πρακτορείο ταξιδιών,
αλλά διενεργούν πανομοιότυπες πράξεις στο πλαίσιο μιας άλλης δραστηριότητας (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C
- 308/96 και C - 94/97). Έχει εφαρμογή
όχι μόνο στις πωλήσεις απευθείας προς

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στη διοργάνωση συνεδρίου στην Ελλάδα
«ταξιδιώτες» αλλά και στην περίπτωση
κατά την οποία το ταξιδιωτικό «πακέτο» διατίθεται σε άλλο πρακτορείο ή σε
«πελάτες» γενικά (ενδεικτικά υπόθεση
C - 293/11).
Ωστόσο, εφαρμόζεται αποκλειστικά
στις υπηρεσίες που αγοράζονται από
τρίτους. Στην περίπτωση που ένας επιχειρηματίας υπαγόμενος στο ειδικό
καθεστώς ΦΠΑ των πρακτορείων ταξιδιών διενεργεί, έναντι κατ' αποκοπήν
αμοιβής, πράξεις αποτελούμενες από
υπηρεσίες παρεχόμενες εν μέρει από
τον ίδιο και εν μέρει από άλλους φορολογούμενους, το ειδικό αυτό καθεστώς
εφαρμόζεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Ο
υπολογισμός δε της τιμής για τις ίδιες
υπηρεσίες πρέπει να στηρίζεται στην
αγοραία αξία (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C - 308/96 και C - 94/97 και απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C - 557/11).
6. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ανωτέρω σχετικό και όπως προέκυψε
κατά την εξέταση του θέματος, η μη
κυβερνητική οργάνωση του Βελγίου
παρέχει στους συμμετέχοντες στο συνέδριο που εγκαίρως εκδηλώσουν ενδιαφέρον ένα πακέτο υπηρεσιών, το οποίο
συνίσταται στο δικαίωμα συμμετοχής
στο συνέδριο, που αποτελεί ίδια παροχή της εν λόγω οργάνωσης, καθώς και
σε υπηρεσίες διαμονής και εστίασης
σε ελληνικά ξενοδοχεία. Εναλλακτικά,
δύναται να παρέχεται μόνο το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο σε όσους
δεν επιθυμούν να λάβουν και τις λοιπές
υπηρεσίες και στην περίπτωση αυτή
προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής
του σχετικού αντιτίμου επί τόπου κατά
την προσέλευση των συμμετεχόντων
στο χώρο του συνεδρίου, χωρίς δηλαδή
να απαιτείται η προ - εγγραφή των συμμετεχόντων. Τα ανωτέρω έσοδα της μη
κυβερνητικής οργάνωσης προορίζονται
για την κάλυψη των εξόδων που πραγματοποιεί για το συνέδριο.
7. Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α. Η μη κυβερνητική οργάνωση του
Βελγίου παρέχοντας στο όνομά της το
ανωτέρω πακέτο υπηρεσιών έναντι κατ'
αποκοπήν αμοιβής προς τους συμμετέχοντες διενεργεί όμοιες πράξεις με ένα
πρακτορείο ταξιδιών, στο βαθμό που
πρόκειται για υπηρεσίες τις οποίες λαμβάνει από τρίτους υποκειμένους στο
φόρο, συνεπώς εμπίπτει στις διατάξεις
του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ των πρακτορείων ταξιδιών του άρθρου 43 του
Κώδικα ΦΠΑ και των αντίστοιχων άρθρων 306 - 310 της Οδηγίας 2006/112/
ΕΚ. Στην προκειμένη περίπτωση, το ειδικό αυτό καθεστώς εφαρμόζεται στις
υπηρεσίες διαμονής και εστίασης τις
οποίες η ανωτέρω οργάνωση λαμβάνει
από τρίτους υποκειμένους στο φόρο
(ελληνικά ξενοδοχεία).
Για τις εν λόγω υπηρεσίες διαμονής
και εστίασης που εμπίπτουν στις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος των πρακτορείων ταξιδιών, η μη κυβερνητική
οργάνωση οφείλει να αποδώσει ΦΠΑ
στη μεικτή αμοιβή της στον τόπο εγκατάστασής της, ενώ δεν δικαιούται επιστροφής του ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνονται οι εισροές που πραγματοποιεί
στο εσωτερικό της χώρας μας προς το
σκοπό αυτό και περιλαμβάνονται στο
κόστος του πακέτου.

τα ποσά που καταβάλλονται ως αντιπαροχή για το δικαίωμα συμμετοχής στο
συνέδριο απαλλάσσονται από το ΦΠΑ,
χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
των εισροών που συνδέονται με την
εν λόγω εκροή, και η μη κυβερνητική
οργάνωση δεν υποχρεούται σε λήψη
ΑΦΜ/ΦΠΑ στη χώρα μας.
Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις της απαλλαγής, τα ποσά
που συνιστούν την αντιπαροχή πρέπει να επιβαρύνονται με τον κανονικό
συντελεστή ΦΠΑ 23% και στην περίπτωση αυτή η εν λόγω μη κυβερνητική
οργάνωση του Βελγίου θα έχει όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον Κώδικα ΦΠΑ
για τους υποκειμένους στο φόρο. Για
την εκπλήρωση των φορολογικών της
υποχρεώσεων η μη κυβερνητική οργάνωση υποχρεούται σε λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ
είτε μέσω φορολογικού αντιπροσώπου,
είτε με τη διαδικασία που ορίζει η ΑΥΟ
ΠΟΛ.1113/22.5.2013.

Β. Όσον αφορά στο δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο, πρόκειται για ίδια
παροχή της εν λόγω οργάνωσης, επομένως δεν εμπίπτει στις διατάξεις του
ανωτέρω ειδικού καθεστώτος, αλλά
υπόκειται στους γενικούς κανόνες του
Κώδικα ΦΠΑ. Σύμφωνα με την ανωτέρω νομολογία του ΔΕΕ, το δικαίωμα
συμμετοχής θα πρέπει να διαχωριστεί
από τις λοιπές υπηρεσίες του πακέτου,
με υπολογισμό της τιμής στην αγοραία
αξία και υπαγωγή σε ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας μας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 14 του Κώδικα
ΦΠΑ.

Η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων της απαλλαγής βάσει της
ΠΟΛ.1097/5.7.2005 είναι θέμα πραγματικό και εξετάζεται από τη Δ.Ο.Υ
στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας
διοργανώνεται το συνέδριο, προς την
οποία και κοινοποιείται το παρόν. Στον
Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να
προσκομισθούν το καταστατικό της οργάνωσης που αιτείται της απαλλαγής
από όπου προκύπτει ο μη κερδοσκοπικός της χαρακτήρας, βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο από
το οποίο προκύπτει η νόμιμη λειτουργία της και οποιοδήποτε στοιχείο από
το οποίο προκύπτει το αντικείμενο του
συνεδρίου, καθώς και τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα της εκδήλωσης. Με βάση τα προσκομισθέντα
στοιχεία, ο αρμόδιος Προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί εγγράφως περί της απαλλαγής ή μη από
το Φ.Π.Α. της εν λόγω εκδήλωσης.

Στην περίπτωση που πληρούνται οι
προϋποθέσεις της ΠΟΛ.1097/5.7.2005,

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Αικ. Σταυροπούλου
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ΦΠΑ σε υπηρεσίες επίβλεψης πρακτικής από φυσικό πρόσωπο – ατομική
επιχείρηση προς Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
Σχετ.: Τα από 16.03.2015, 02.04.2015, 03.04.2015 και 7.4.2015 ηλεκτρονικά μηνύματα της επιχείρησης
που συμβάλλεται με το Κ.Ε.Κ.

Σ

ας διαβιβάζουμε συνημμένα ηλεκτρονικά μηνύματα – ερωτήματα,
που εστάλησαν στην Υπηρεσία
μας μαζί με α) τις σχετικές συμβάσεις
που έχουν συναφθεί από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) αφενός
με φυσικό πρόσωπο – ατομική επιχείρηση και αφετέρου με εμπορική εταιρεία
για την εκτέλεση πρακτικής άσκησης
των σπουδαστών του ΚΕΚ καθώς και
β) την απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ (φορέα
του Υπουργείου Παιδείας), με την οποία
αναγνωρίζονται συγκεκριμένα
πρόσωπα ως εκπαιδευτές προκειμένου να διδάξουν στο πλαίσιο έργου για την κατάρτιση
ανέργων, που περιλαμβάνει και
πρακτική άσκηση αυτών στους
χώρους επιχείρησης.
Τα ερωτήματα που έχουν τεθεί
αφορούν στην αντιμετώπιση ως
προς το ΦΠΑ της αμοιβής που
λαμβάνει ως φυσικό πρόσωπο, ο
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
νομικού προσώπου, ο οποίος διατηρεί και ατομική επιχείρηση
και ο οποίος έχει συμβληθεί με
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) προκειμένου να
παρέχει εκπαιδευτικό έργο πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «……………»,
το οποίο έχει αναλάβει να υλοποιήσει το
ΚΕΚ. Επί του ερωτήματος αυτού, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1) Σύμφωνα με το συναφθέν συμφωνητικό, ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει να
παράσχει εκπαιδευτικό έργο πρακτικής
κατάρτισης εντός της επιχείρησης, στην
οποία έχει οριστεί ως πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, και δεσμεύεται να
ακολουθήσει όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και μεθοδολογία που προβλέπει το πρόγραμμα, να παρακολουθήσει
πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών,
να συμπληρώσει τις αξιολογήσεις των
εκπαιδευόμενων κ.λπ..

2) Αντικείμενο του ΦΠΑ, όπως προκύπτει και από τις γενικές διατάξεις των
άρθρων 2, 3 και 4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.
2859/2000), είναι και η παροχή υπηρεσιών επί αντιπαροχή ενώ σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 περ.
β του ίδιου Κώδικα ΦΠΑ, ως παροχή
υπηρεσιών νοείται και η υποχρέωση για
παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης.

3)
Εξάλλου
στην
εγκύκλιο
ΠΟΛ.1168/29.7.2015 διευκρινίζεται ότι
«όσον αφορά στους δασκάλους, καθηγητές και γενικά εκπαιδευτές-φυσικά πρόσωπα-που διδάσκουν σε σχολές όλων
των κατηγοριών και βαθμίδων εκπαίδευσης ή σε σεμινάρια, έχει γίνει δεκτό από
τη Διοίκηση (εγκύκλιος 10/1987) ότι,
λόγω της φύσης και του τρόπου παροχής
των υπηρεσιών τους, δημιουργούνται
μεταξύ των εν λόγω φυσικών προσώπων
και των εργοδοτών τους δεσμοί εξάρτησης, όσον αφορά στους όρους εργασίας
και την αμοιβή τους, που συνεπάγεται
την ευθύνη του εργοδότη τους, κατ’
εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του Κώδικα ΦΠΑ. Συνεπώς, οι υπη-

ρεσίες των εν λόγω φυσικών προσώπων
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ΦΠΑ και οι αμοιβές τους δεν υπάγονται
στο φόρο αυτό, όπως αντίστοιχα ισχύει
για τους μισθωτούς υπαλλήλους.»
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι :
- Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο
– ατομική επιχείρηση συμβάλλεται με
ΚΕΚ προκειμένου να παρέχει σε αυτό
υπηρεσίες, δεν επιβάλλει ΦΠΑ επί αυτών, εφόσον από τα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι
οι υπηρεσίες του συνίστανται
στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, ως εισηγητής στη χρήση
εργοστασιακών μηχανημάτων
στα πλαίσια της υποχρεωτικής
πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων, βάσει του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α.
και της εγκυκλίου 10/1987.
- Αντίθετα, η ενδεχόμενη ανάληψη, επί αντιπαροχή, της υποχρέωσης από νομικό πρόσωπο
ή/και φυσικό πρόσωπο- ατομική
επιχείρηση, που ταυτόχρονα είναι και Πρόεδρος ή Διευθύνων
Σύμβουλος του νομικού προσώπου,
για αποδοχή της διεξαγωγής πρακτικής
άσκησης των καταρτιζομένων στο χώρο
της επιχείρησης, αποτελεί φορολογητέα
παροχή υπηρεσίας, βάσει του άρθρου 8
παρ. 1 περ. β του Κώδικα Φ.Π.Α.
- Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε
να κρίνετε τα πραγματικά περιστατικά
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, με
βάση και τις σχετικές συμβάσεις που
σας διαβιβάζουμε με το παρόν, και να
απαντήσετε απευθείας στον ενδιαφερόμενο.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου
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Διευκρινίσεις ως προς την απαλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο
ευκαιριακών εκδηλώσεων του άρθρου 22.1.ιη΄ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Σχετ.: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 22951/15.09.2015 έγγραφό σας.

Σ

το ανωτέρω έγγραφό σας, αιτείστε
της παροχής διευκρινίσεων ως προς
την ορθή εφαρμογή της διάταξης
του άρθρου 22.1.ιη΄ του Κώδικα Φ.Π.Α.,
(Ν.2859/2000), όπως ισχύει. Ειδικότερα,
μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν η χορήγηση ή μη της απαλλαγής εξαρτάται από
την τυχόν ύπαρξη και άλλων δραστηριοτήτων (πχ έκδοση εφημερίδας, βιβλίου κλπ),
τις οποίες αποκαλείτε ως κερδοσκοπικές
δραστηριότητες. Επίσης, μας ζητάτε να
σας γνωρίσουμε, το πότε μπορεί να υποβάλει δήλωση μεταβολών για επαναφορά
στο απαλλασσόμενο καθεστώς Φ.Π.Α., ένα
μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο, το οποίο διοργάνωσε μια ευκαιριακή
εκδήλωση που υπάγεται στο ΦΠΑ, λόγω
υπέρβασης του ορίου των δύο εκδηλώσεων.
Τέλος, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε, το
κατά πόσον, σε περίπτωση διοργάνωσης εκδηλώσεων διάρκειας άνω της μιας ημέρας,
η κάθε ημέρα αντιμετωπίζεται ως μια χωριστή εκδήλωση.
Σε απάντηση των ανωτέρω, κατά το μέρος
των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα
εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης
ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του
Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή
υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα
πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ΄, θ΄,
ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ της ίδιας παραγράφου,
με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους
ενίσχυση.
Σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.6786/640/7.10.1986
και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την
εγκύκλιο
10301141/1341/393/Α0014/
ΠΟΛ.1071/8.3.1995, η εν λόγω απαλλαγή
εφαρμόζεται για δύο εκδηλώσεις ετησίως
και παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που έχουν την έδρα τους και έγκριση
αυτού.
2. Βάσει των ανωτέρω, ένα πρόσωπο, για
να δικαιούται της σχετικής απαλλαγής των
ευκαιριακών εκδηλώσεων που προβλέπεται
στην περ. ιη΄, πρέπει κατ’ αρχήν να εμπίπτει
σε μία από τις αναφερόμενες στην εν λόγω

διάταξη απαλλαγές, όπως
οι προβλεπόμενες για τις
εκπαιδευτικές, κοινωνικές ή πολιτιστικές υπηρεσίες. Προς τούτο και
εφόσον αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή
της σχετικής απαλλαγής,
εξετάζεται ο κερδοσκοπικός ή μη χαρακτήρας ενός
νομικού προσώπου, όπως
προκύπτει από τη νομική
του μορφή, το καταστατικό του και τα πραγματικά
περιστατικά, ο έλεγχος
των οποίων εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της οικείας
Δ.Ο.Υ..
Επισημαίνεται
ότι, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ο
μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας ενός προσώπου συνίσταται όχι στη μη επίτευξη πλεονάσματος στο τέλος μιας χρήσης, αλλά στη
μη διανομή του πλεονάσματος αυτού ως
κέρδους στα μέλη του (ενδεικτικά υπόθεση
C – 174/00).
Η ενδεχόμενη άσκηση δραστηριότητας που
δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ για λόγους
μη στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού, όπως η έκδοση και πώληση εφημερίδας με τα τοπικά νέα από πολιτιστικό –
λαογραφικό σύλλογο, αφενός δεν αναιρεί εξ
αυτού του λόγου και μόνο το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα ενός προσώπου, ακόμη κι
αν πρόκειται για δραστηριότητα που αποσκοπεί σε συμπληρωματικά έσοδα, αφετέρου δεν αποτελεί λόγο άρνησης χορήγησης
της απαλλαγής των δύο εκδηλώσεων που
διοργανώνονται ευκαιριακά, δεδομένου ότι
τόσο στη διάταξη της περίπτωσης ιη΄, όσο
και στη σχετική υπουργική απόφαση και
την εγκύκλιο δεν αναφέρεται ρητά ότι η εν
λόγω απαλλαγή αφορά σε πρόσωπα με αποκλειστικά απαλλασσόμενη δραστηριότητα.
Επομένως, η παράλληλη άσκηση φορολογητέας δραστηριότητας δεν αποκλείει ένα
πρόσωπο από την απαλλαγή της περίπτωσης ιη΄, υπό τον όρο όμως ότι η αιτούμενη απαλλαγή δεν αφορά στη συγκεκριμένη
δραστηριότητα για την οποία το πρόσωπο
αυτό έχει υπαχθεί στο ΦΠΑ.
3. Περαιτέρω, σε περίπτωση μη έγκρισης

της απαλλαγής της ευκαιριακής εκδήλωσης
που διοργανώνει πρόσωπο που για τη λοιπή του δραστηριότητα απαλλάσσεται από
το ΦΠΑ, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να
ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για
την εν λόγω εκδήλωση και στην περίπτωση
αυτή θα έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους υποκειμένους στο φόρο από τις διατάξεις του
Κώδικα ΦΠΑ. Για την ένταξη στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ.,
όπου θα υποβάλλονται οι δηλώσεις ΦΠΑ
για την εκδήλωση, δήλωση μεταβολών,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 10 του ΚΦΔ (ν.4174/2013).
Το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να παραμείνει
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ καθ’ όλη τη
διάρκεια που πραγματοποιεί πράξεις συνδεόμενες με τη φορολογητέα του δραστηριότητα, προκειμένου να μπορεί ορθώς να
τηρεί τις υποχρεώσεις του κανονικού καθεστώτος. Μετά το πέρας αυτής και εφόσον
πλέον δεν πραγματοποιεί ή δεν προτίθεται
να πραγματοποιήσει φορολογητέες πράξεις,
οφείλει να επανέλθει στο απαλλασσόμενο
καθεστώς με την υποβολή δήλωσης μεταβολών κατά τις ανωτέρω διατάξεις του ΚΦΔ.
4. Τέλος, σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω
διατάξεις δεν προβλέπεται κάποιος χρονικός περιορισμός ως προς τη διάρκεια των
εκδηλώσεων, συνεπώς το θέμα αυτό συνεκτιμάται στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για την έγκριση ή
μη της απαλλαγής.
Η Προϊσταμένη της Δ. Εφ. Έμ. Φορολογίας
Αικατερίνη Σταυροπούλου
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Κατοχύρωση ορίου ηλικίας για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε
ασφαλισμένες οι οποίες είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη
λόγω γήρατος μέχρι 31-12-2010

Σχετ: εγκύκλιο 52/13

1

. α) Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 5 του Ν.
3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ. Α 75-8-2011),
με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 9 και 10 του Ν.
2084/1992, όπως είχαν διαμορφωθεί με την
παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010,
οι ασφαλισμένοι που λαμβάνουν σύνταξη
λόγω γήρατος ή αναπηρίας από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο
- εκτός από τους συνταξιούχους του ΟΓΑ
και τους συνταξιούχους που
λαμβάνουν σύνταξη ως ανάπηροι και θύματα πολέμου,
καθώς και τις μητέρες που συνταξιοδοτήθηκαν με το άρθρο
63 παρ. 4 του Ν. 1892/1990
(ισόβια σύνταξη πολύτεκνης
μητέρας) - δικαιούνται από το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεύτερη πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον
κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης έχουν συμπληρώσει το
όριο ηλικίας που απαιτείται σε
κάθε περίπτωση από τη νομοθεσία για την απονομή πλήρους
σύνταξης και έχουν πραγματοποιήσει τις
αντίστοιχες προς το όριο ηλικίας πλήρους
σύνταξης ελάχιστες ημέρες ασφάλισης, οι
οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από
6000. Συνεπώς, χορηγείται δεύτερη πλήρης
σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 6.000 ημερών ασφάλισης και του κατά περίπτωση
ισχύοντος ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
β) Οι ως άνω διατάξεις προβλέπουν και τη
δυνατότητα χορήγησης δεύτερης σύνταξης
λόγω γήρατος με μειωμένο κατά 50% ποσό.
Για τις γυναίκες ασφαλισμένες που έχουν
πραγματοποιήσει 4.800 ημέρες μεικτής
ασφάλισης, από 1-1-2011 το όριο ηλικίας
των 60 ετών, που ίσχυε το 2010 για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος,
μειωμένης κατά 50%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010, αυξάνεται κατά
ένα έτος και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι
τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένες
δικαιούνται δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος
στο όριο ηλικίας που έχει διαμορφωθεί κατά
την εν λόγω αύξηση και ισχύει κατά το έτος
που συμπληρώνεται το 60ό έτος της ηλικίας

τους. Επομένως, το κριτήριο που καθορίζει
την ηλικία στην οποία χορηγείται δεύτερη
μειωμένη κατά 50% σύνταξη λόγω γήρατος
στις γυναίκες ασφαλισμένες είναι το έτος
κατά το οποίο συμπληρώνουν το 60° έτος
της ηλικίας τους.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.4 του πρώτου άρθρου του Ν.
4093/2012 ανακαθορίστηκαν από 1-1-2013
τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων του

ΙΚΑ- ΕΤΑΜ οι οποίοι μέχρι τις 31-12-2012
δεν είχαν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις
που ίσχυαν μέχρι τις 31-12-2012. Κατόπιν αυτού, από 1-1-2013 για τη χορήγηση
δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος από ίδιο
δικαίωμα σε ασφαλισμένους που δεν είχαν
θεμελιώσει ή κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι τις 31-12-2012, ισχύουν τα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης που καθορίζονται
από τις διατάξεις του Ν. 4093/2012.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου
εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν.
3996/2011, οι ασφαλισμένες οι οποίες είχαν
θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη
λόγω γήρατος μέχρι 31-12-2010, δηλαδή
είχαν συμπληρώσει μέχρι αυτή την ημερομηνία τουλάχιστον το 55° έτος της ηλικίας
τους και 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις
οποίες τουλάχιστον 100 ανά έτος την τελευταία πενταετία, διατηρούν ως προς τη λήψη
πλήρους σύνταξης το 60ό έτος της ηλικίας.
4. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
προς το οποίο είχαμε απευθύνει ερώτημα

σχετικά με το αν στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης του
ορίου ηλικίας των 60 ετών για τη χορήγηση πρώτης πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑΕΤΑΜ (όπως αναφέρονται στην παρ. 3 του
παρόντος) το όριο ηλικίας για τη χορήγηση
δεύτερης σύνταξης γήρατος από 1-1- 2013
και μετά παραμένει το 60ό, με το με αρ.
πρωτ. Φ11221/13442/214/24-6-2015 έγγραφο, το οποίο σας κοινοποιείται, διευκρίνισε ότι, από το συνδυασμό των διατάξεων
περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις
οποίες για τη θεμελίωση του δικαιώματος απαιτείται το όριο ηλικίας
που απαιτείται για πλήρη σύνταξη
με το συγκεκριμένο αριθμό ημερών
ασφάλισης (6000 ημέρες ασφάλισης ), και της διάταξης του τρίτου
εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40
του Ν. 3996/2011 προκύπτει ότι οι
γυναίκες ασφαλισμένες του ΙΚΑΕΤΑΜ που έχουν κατοχυρώσει το
60ό έτος της ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, δικαιούνται δεύτερη πλήρη
ή μειωμένη κατά 50% σύνταξη στην ηλικία
αυτή, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 60ού
έτους, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση έχουν συμπληρώσει και τις αντίστοιχες
προς το όριο ηλικίας πλήρους ή μειωμένης
σύνταξης ελάχιστες ημέρες εργασίας, ήτοι
τουλάχιστον 6.000 ή 4.800 ημέρες αντίστοιχα.
5. Οι αιτήσεις ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις προαναφερθείσες διατάξεις,
οι οποίες είχαν απορριφθεί, θα πρέπει να
επανεξεταστούν - οίκοθεν ή κατόπιν όχλησης των ενδιαφερομένων - σύμφωνα με τις
οδηγίες του εγγράφου αυτού και εφόσον
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη
χορήγηση δεύτερης πλήρους ή κατά 50%
μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος με τη
συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας,
θα πρέπει να ανακληθούν οι απορριπτικές
αποφάσεις και να εκδοθούν εγκριτικές, οι
οποίες θα ορίζουν ως ημερομηνία έναρξης
συνταξιοδότησης την ημερομηνία κατάθεσης της αρχικής αίτησης.
Η Γ.Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

