
Φνξείο  Γηαρείξηζεο – ΝΠΙΓ  κε Κεξδνζθνπηθνύ

Καζεζηώο  ΦΠΑ – ΝΠΙΓ κε Κεξδνζθνπηθνύ

Tα λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 
απαιιάζζνληαη από ην ΦΠA γηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνύλ 
από επθαηξηαθνύ ραξαθηήξα εθδειώζεηο, όηαλ ηηο 
νξγαλώλνπλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε, εθόζνλ νη 
εθδειώζεηο απηέο δελ μεπεξλνύλ ηηο δύν (2) ην έηνο.

Πνηέο πξάμεηο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ κε θεξδνζθνπηθνύ 
ραξαθηήξα απαιιάζζνληαη ηνπ ΦΠA .

-Απαιιάζζεηαη από ην θόξν ε παξνρή ππεξεζηώλ 
πνιηηηζηηθήο ή κνξθσηηθήο θύζεο θαη ε ζηελά 
ζπλδεόκελε κε απηέο παξάδνζε αγαζώλ από λνκηθά 
πξόζσπα ή άιινπο νξγαληζκνύο ή ηδξύκαηα, κε 
θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ 
λόκηκα θαη έρνπλ ζθνπνύο πνιηηηζηηθνύο ή 
κνξθσηηθνύο.



Με ηελ 1077160/10691/Β0012 (ΠΟΛ.: 1228) από 20 

Σεπηεκβξίνπ 2002 εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ ΥΠΟΙΚ, 

ζεκεηώλνληαη ηα αθόινπζα :

 Με ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη πιένλ, όηη Γεκόζηεο ππεξεζίεο, νξγαληζκνί ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, θνηλσθειή ηδξύκαηα θαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ γεληθά, 
θαηά ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο αγαζώλ ή παξνρήο ππεξεζηώλ από επηρεηξήζεηο, 
ππνρξενύληαη όπσο, θαηά ηελ θαηαβνιή ή ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο 
πιεξσκήο ηεο αμίαο απηώλ, παξαθξαηνύλ θόξν εηζνδήκαηνο. Γειαδή, ζηηο λέεο 
δηαηάμεηο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη πιένλ ζηνπο ππόρξενπο γηα παξαθξάηεζε θόξνπ 
(1% γηα πγξά θαύζηκα θαη ηζηγάξα, 4% γηα ινηπά αγαζά θαη 8% γηα παξνρή 
ππεξεζηώλ), νη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, θαζώο θαη νη δεκόζηεο 
επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεύζεηο. 
Οη νξγαληζκνί απηνί θαη επηρεηξήζεηο εμαηξέζεθαλ από ηελ ππνρξέσζε λα 
παξαθξαηνύλ θόξν εηζνδήκαηνο γηα ηελ αμία ησλ πην πάλσ πξντόλησλ πνπ 
αγνξάδνπλ ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνπλ άιιεο επηρεηξήζεηο γηα ιόγνπο 
εμνκνίσζεο πξνο ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα νη νπνίεο δελ 
πξνβαίλνπλ ζε παξαθξάηεζε, νύησο ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ όιεο νη επηρεηξήζεηο θάησ 
από ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Η αλάγθε δε απηή θξίλεηαη αθόκε πην επηηαθηηθή κεηά ηελ 
αθνινπζνύκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή κε βάζε ηελ νπνία νη ππόςε δεκόζηεο 
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί κεηαηξέπνληαη ζε αλώλπκεο εηαηξείεο κε απώηεξν ζθνπό 
ηελ εηζαγσγή ηνπο θαη ζην Φ.Α.Α. (π.ρ. ΟΤΔ, ΓΔΗ θ.ι.π.).



Σηελ έλλνηα ηνπ όξνπ νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο πεξηιακβάλεηαη 
θαη θάζε επηρείξεζε κε ηε κνξθή αλώλπκεο εηαηξίαο, αλεμάξηεηα από ην αληηθείκελν 
ησλ εξγαζηώλ ηεο, εθόζνλ κνλαδηθόο ηεο κέηνρνο είλαη ην Διιεληθό Γεκόζην, 
θαζώο επίζεο και κάθε νομικό πρόζωπο ιδιωηικού δικαίου (ΝΠΙΓ) πνπ ιεηηνπξγεί 
ράξηλ ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, σο δεκόζηα επηρείξεζε, κε ηελ κνξθή Α. Δ. θαη κε 
θαλόλεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. 



Γηαηάμεηο ηνπ N. 2238/94

 Τα Ν.Π. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θνξνινγνύληαη 

κόλν γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ απν ελνίθηα θηηξίσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπο.(αξζ.103 λ.2238/1994)


