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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο γηα φινπο ηνπο δηδάζθνληεο 

θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πνπ είρα ηε ηηκή λα γλσξίζσ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ θαη εηδηθφηεξα ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή 

θχξην Αλέζηε Λαδά γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ ζηελ απνπεξάησζε ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ εξγαζία απηή παξνπζηάδεη ηηο κνξθέο, ην πθηζηάκελν λνκηθφ, θνξνινγηθφ θαη 

ινγηζηηθφ πιαίζην ησλ Με Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ ζηελ Διιάδα. ηηο κέξεο 

πνπ δηαλχνπκε, ν φξνο απηφο ησλ ΜΚΟ ρξεζηκνπνηείηαη θαη αθνχγεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν. Παξ’ φια απηά ππάξρεη ηεξάζηηα ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην εάλ πξέπεη ή 

φρη λα δειψζνπλ ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπζηήλνληαη 

ηέηνηνη νξγαληζκνί, ηνλ ηξφπν πνπ θνξνινγνχληαη, κε ην εάλ πξέπεη ή φρη λα 

απνδίδνπλ ΦΠΑ θαη λα ππνβάιινπλ δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Σν θάζκα 

ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ γχξσ απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο είλαη επξχ. Ζ εξγαζία 

απηή εζηηάδεη ζην πξαθηηθφ θνκκάηη. Με απιά ιφγηα είλαη έλα πξαθηηθφ βνήζεκα 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί νπνηνζδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα ηδξχζεη έλαλ ηέηνην 

νξγαληζκφ έηζη ψζηε λα απνθχγεη ιάζε ιφγσ ηεο παξαπιεξνθφξεζεο πνπ επηθξαηεί 

γχξσ απφ ην ζέκα απηφ. ηελ πξνζπάζεηα απηή ζηφρνο ήηαλ λα παξνπζηαζηεί ην ζέκα 

φζν πην πξαθηηθά γίλεηαη κε βάζε ηνπο λφκνπο πνπ πθίζηαληαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ 

Διιάδα.  
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1. Δηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 
Σν αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο πξαγκαηεχεηαη ηε θνξνινγηθή θαη ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ Με Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ ζηελ Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα 

νξγαληζκνχο πνπ πιένλ θαηέρνπλ έλα κεγάιν θνκκάηη ζην ράξηε ηεο νηθνλνκίαο, ην 

νπνίν απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο 

βιέπνπκε κηα δηαξθή αχμεζε ησλ νξγαληζκψλ απηψλ, ηδηαηηέξσο κε ηελ εκθάληζε 

ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. Αμηνζεκείσην φκσο είλαη λα αλαθέξνπκε πσο ζηελ Διιάδα 

νη πξψηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο εληνπίδνληαη ήδε απφ ην 1972 ζην Ν.Γ 1111/1972 

πεξί «θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ», ζην Ν. 2646/1988 γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ζηνλ πην πξφζθαην Ν.2731/1999.  

Παξ’ φια απηά, ζε φ,ηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΚΟ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ε αιήζεηα είλαη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα έλα ζπγθξνηεκέλν, πιήξεο θαη εθαξκφζηκν 

ιεηηνπξγηθφ, ζεζκηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην. Ζ ειιεληθή λνκνζεζία ζηελ πξάμε δελ 

πεξηέιαβε πνηέ ηνλ νξηζκφ ηνλ ΜΚΟ κε ηελ έλλνηα πνπ ηηο απνδίδνπκε ζήκεξα. Καη 

πνηα είλαη ε έλλνηα απηή.. 

Οη MΚΟ νξίδνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα σο «ηδησηηθνί νξγαληζκνί 

πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα γηα λα απαιχλνπλ ηνλ πφλν, λα πξνσζήζνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ θησρψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ παξνρή βαζηθψλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ή αλαιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο». 

χκθσλα κε ην Γαιιηθφ πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, πξέπεη λα ηζρχεη ε εηο 

άηνπνλ απαγσγή θαη ν νξηζκφο πνπ δίλεηαη είλαη ν εμήο «Πξφθεηηαη γηα νληφηεηεο ηνπ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ δελ ππφθεηληαη ζηε βνχιεζε ησλ θπβεξλήζεσλ». 

Γεληθφηεξα, δελ είλαη εχθνιν λα δνζεί έλαο θαη κφλνλ νξηζκφο γηα ηηο ΜΚΟ 

γηαηί φ φξνο απηφο θαιχπηεη κηα ηεξάζηηα γθάκα απφ θνξείο, θηλήκαηα, νξγαληζκνχο 

απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέρξη ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Τπάξρνπλ φκσο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεκειηψλνπλ έλαλ 

νξγαληζκφ σο ΜΚΟ θαη απηά είλαη ηα εμήο: λα έρνπλ ζεζκηθή νληφηεηα, εζεινληηθφ 

ραξαθηήξα, λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ ην θξάηνο θαη απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, λα 
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είλαη απηφλνκεο, λα κελ απνθέξνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζηα κέιε ηνπο θαη ν ζθνπφο 

ηνπο λα κελ είλαη θεξδνζθνπηθφο ή εγθιεκαηηθφο. 

ηελ εξγαζία απηή, νξίδνπκε ηηο ΜΚΟ σο λνκηθά πξφζσπα κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ην φπνην νηθνλνκηθφ πιεφλαζκα 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, δελ επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ δηαλνκή 

θεξδψλ, επηβάιιεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κε αξρέο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλσθεινχο 

ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ηδξπζεί, ε σθέιεηα απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο δελ 

αθνξά απνθιεηζηηθά ηα κέιε, αιιά κεγαιχηεξεο νκάδεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ηαπηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο επηρείξεζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν ραξαθηεξηζκφο ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κε 

θεξδνζθνπηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ην ραξαθηεξηζκφ πνπ ηνπ έρνπλ δψζεη νη ηδξπηέο 

ηνπ, πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη θξίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο 

ΓOY πνπ εδξεχεη ην λνκηθφ πξφζσπν, θαζψο ν ραξαθηεξηζκφο απηφο εμαξηάηαη απφ 

ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην φξν ΜΚΟ, 

δελ αλαθεξφκαζηε ζε θάπνηα κνξθή εηαηξείαο ή επηρείξεζεο, φπσο φηαλ 

αλαθεξφκαζηε π.ρ. ζηελ Α.Δ. ή ζηελ Η.Κ.Δ.. Δίλαη απιά θαη κφλν έλαο 

ραξαθηεξηζκφο πνπ δίλεηαη ζε λνκηθά πξφζσπα κε ηα ζπγθεθξηκέλα αλσηέξσ 

ραξαθηεξηζηηθά. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νλνκαζία 

ΜΚΟ. ηελ Διιάδα, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, ελλννχκε επί ην πιείζηνλ ηα ζσκαηεία. Άιιεο κνξθέο είλαη ηα ηδξχκαηα 

θαη ε Αζηηθή Δηαηξεία.  

 

1.2. θνπόο – Δξεπλεηηθά εξωηήκαηα 
 

Ζ εξγαζία απηή απνζθνπεί ζηελ φζν ην δπλαηφ πιεξέζηεξε παξνπζίαζε ησλ Με 

Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ ζηελ Διιάδα, απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα 

έσο ηεο θνξνινγηθή θαη ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη λα 

βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε θαη ελδηαθεξφκελν, κέζσ παξαδεηγκάησλ θαη πξαθηηθψλ 

βεκάησλ, λα ζρεκαηίζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην ηη ηζρχεη θνξνινγηθά θαη 

ινγηζηηθά γηα ηα ελ ιφγσ πξφζσπα απηή ηε ζηηγκή ζηε ρψξα καο. 

Σα εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη πξνο έξεπλα αθνξνχλ αξρηθά ηε δηαθνξά απηψλ 

ησλ νξγαληζκψλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ ζε ζρέζε κε άιιεο 
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νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ελ ζπλερεία ην ηζρχνλ θνξνινγηθφ θαη ινγηζηηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηα πξφζσπα απηά πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νξζά. 

 

1.3. Γνκή 

 
Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο. ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ε 

επηζθφπεζε ηεο αξζξνγξαθίαο, ε νπνία αθνξά εκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηα κε 

θεξδνζθνπηθά πξφζσπα ζηηο ΖΠΑ. Αθνινχζσο, ζην θεθάιαην 3, παξνπζηάδεηαη ην 

ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην θαη ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Σν θεθάιαην 

4 πξαγκαηεχεηαη ηε ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή ηνπο αληηκεηψπηζε. Δλ ζπλερεία, ην 

θεθάιαην 5 είλαη κηα κειέηε πεξίπησζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο ελφο 

κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ θαη ην θεθάιαην 6 νινθιεξψλεη ηελ εξγαζία απηή 

ζπλνςίδνληαο ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα θαη παξαζέηνληαο θάπνηεο πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

2.1. Δηζαγωγή 
 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζε μελφγισζζα άξζξα ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη 

ηελ θνξνινγηθή θαη ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ Με Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ 

αλά ηνλ θφζκν θαη εηδηθφηεξα ζηηο ΖΠΑ. 

 

2.2. Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηα Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα 

πξόζωπα ζηηο ΖΠΑ 

 
Ο Hansmann (1981),γξάθνληαο γηα ηηο ΖΠΑ είπε φηη ελψ νη πεξηζζφηεξνη ηχπνη απφ 

ηηο κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο απαιιάζζνληαη απφ ηνλ εηαηξηθφ θφξν 

εηζνδήκαηνο, απφ ηηο πξψηεο ρξνληέο  πνπ ζεζπίζηεθε απηφο ν θφξνο, ππάξρεη αθφκα 

έιιεηςε κηαο μεθάζαξεο ινγηθήο γηα απηήλ ηελ απαιιαγή. Απηφ ίζσο θαη λα ήηαλ 

ινγηθφ θαη απνδεθηφ φηαλ ν κε θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο ήηαλ κηθξφο θαη φζν νη κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο εκπιέθνληαλ θπξίσο ζε παξαδνζηαθέο θηιαλζξσπηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. ηηο κέξεο φκσο, ν κε θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο θαηέρεη έλα ζεκαληηθφ 

θαη απμαλφκελν κεξίδην ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Οη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί 

πιένλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πάξα πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπλερψο 

επεθηείλνληαη παξέρνληαο ππεξεζίεο ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε  πγεία, ε έξεπλα 

θαη νη ηέρλεο. Οη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ζπλήζσο παξέρνπλ αγαζά ή 

ππεξεζίεο νη νπνίεο πιένλ αληαγσλίδνληαη άκεζα ηηο  θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο κνηάδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνπο αληαγσληζηέο 

ηνπο (ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ θέξδνο) ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Χο απνηέιεζκα, ηα παξαδνζηαθά θξηηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

απαιιαγήο θαίλεηαη λα αδπλαηνχλ λα παξέρνπλ κηα μεθάζαξε ινγηθή πάλσ ζηελ 

νπνία ζηεξίδεηαη ε απαιιαγή θαη απηφ γίλεηαη ζπλερψο θαη πην εκθαλέο. Βέβαηα 

πεξηζηαζηαθά ζεκεηψζεθαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγεζεί απηή ε 

θνξναπαιιαγή. Οη πεξηζζφηεξεο φκσο απφ ηηο πξνζπάζεηεο απηέο εθινγίθεπζεο ηεο 

απαιιαγήο, ελ ηέιεη δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο.  

Ζ θαιχηεξε εμήγεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί γηα ηελ θνξναπαιιαγή είλαη 

φηη θαηά θάπνηνλ ηξφπν βνεζά – απνδεκηψλεη ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο γηα ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ. Γξα 
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σο αληηζηάζκηζκα. Καη απηφ ζηα πιαίζηα ηνπ ρξήζηκνπ ζθνπνχ ηνπο, ζε ηνκείο πνπ 

απηνί νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ, γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνπο «θαηαλαισηέο» θαιχηεξα απφ ηηο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο.   

Παξφιν πνπ ε απαιιαγή απφ ηνλ εηαηξηθφ θφξν εηζνδήκαηνο πεξηθιείεη 

δηάθνξεο κνξθέο κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ φπσο ηα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα 

θαη ηηο κε ζπλεηαηξηζκέλεο νξγαλψζεηο, ην πξφβιεκα ηεο απαιιαγήο θαη ε δηακάρε 

γχξσ απφ απηήλ αθνξά θπξίσο ηηο κε θεξδνζθνπηθέο λνκηθέο νληφηεηεο.  ε απηφ ην 

ζεκείν ζα πξέπεη λα γίλεη μεθάζαξν πσο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε θνξναπαιιαγή 

ελλνείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε απαιιαγή πνπ επηδέρνληαη νη κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί απφ ηνλ εηαηξηθφ θφξν εηζνδήκαηνο θαη φρη ζηελ απαιιαγή απφ ην θφξν 

πνπ έρεη ν θαζέλαο καο κεκνλσκέλα ζε πεξίπησζε δσξεάο ζε έλαλ ηέηνην νξγαληζκφ, 

ε νπνία δσξεά βάζεη λφκνπ κπνξεί λα εθπέζεη απφ ηνλ (πξνζσπηθφ) θφξν 

εηζνδήκαηνο. 

Ζ νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο 

απηψλ ησλ νξγαληζκψλ παξεκπνδίδεηαη ιφγσ έιιεηςεο νκνθσλίαο ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο επηβνιήο ηνπ θφξνπ αθφκε θαη φηαλ πξφθεηηαη 

γηα ηηο ζπλεζηζκέλεο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο (θεξδνζθνπηθέο). Πξάγκαηη, 

επηθξαηεί κεγάιε ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ θαη 

είλαη ηφζνη πνιινί νη επηθξηηέο ηνπ πνπ πξαγκαηηθά πνιιέο θνξέο ηίζεηαη ην εξψηεκα 

αλ πξέπεη γεληθφηεξα λα επηβάιιεηαη εηαηξηθφο θφξνο θαη φρη γηα ην αλ πξέπεη ή φρη 

θάπνηεο νληφηεηεο λα απαιιάζζνληαη απφ απηφλ. Παξφια απηά ν εηαηξηθφο θφξνο 

εηζνδήκαηνο θαίλεηαη λα είλαη θαιά εδξαησκέλνο. πλεπψο, ζα πάξνπκε σο δεδνκέλν 

ηελ χπαξμε ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζα εζηηάζνπκε 

ζην θαηά πφζν έρεη λφεκα ην λα απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ νη κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί.  

Γηα λα γίλεη φκσο θαηαλνεηή ε θνξναπαιιαγή πνπ έρνπλ ηα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα πξφζσπα, πξέπεη πξσηίζησο λα γίλεη μεθάζαξν πνηα είλαη ηα πξφζσπα 

απηά θαη πνηα ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα.  Έλαο κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο είλαη, ζηελ νπζία, έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο πνηέ δελ δηαλέκεη θέξδε 

ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ, ζηνπο δηεπζπληέο ή ζηα κέιε ηνπ, γεληθά ζηνπο αλζξψπνπο 

πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρν ζε απηά. Αθξηβψο απηφ ηφληζαλ θαη νη A. Ben-Ner θαη B. Gui 

(2003), νη φπνηνη έγξαςαλ πσο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν μερσξίδεη ηα κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πξφζσπα απφ άιινπο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, είλαη ε 
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χπαξμε απζηεξψλ νξίσλ ζηελ εμφθιεζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηε 

κνξθή λνκηζκαηηθνχ θέξδνπο απφ εθείλνπο πνπ ηξέρνπλ θαη ειέγρνπλ ηνλ νξγαληζκφ 

(κέιε). Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηνί νη πεξηνξηζκνί  παίξλνπλ ηε κνξθή ελφο 

ζεζκνζεηεκέλνπ πεξηνξηζκνχ γηα δηαλνκή νπνηνπδήπνηε κεξίζκαηνο ή κπφλνπο. 

Απηφ ν πεξηνξηζκφο, ε κε δηαλνκή ησλ θεξδψλ, επηβάιιεηαη απφ ηνλ λφκν 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζπζηήλνληαη απηά ηα πξφζσπα. Πξνζνρή φκσο, γηαηί απηφ δελ 

πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην εάλ απαγνξεχεηαη λα έρνπλ θέξδε. Φπζηθά θαη επηηξέπεηαη 

λα έρνπλ θέξδε. Πνιινί κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

εηήζηα θαζαξά θέξδε. ια φκσο απηά ηα θέξδε, θαη απηή είλαη ε βαζηθή δηαθνξά 

απφ ηηο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο, πξέπεη λα επηζηξέθνληαη πίζσ ζηνλ νξγαληζκφ 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο 

ζπζηάζεθε κε ζθνπφ λα παξέρεη. 

Γελ απαιιάζζνληαη φιεο νη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο απφ ηνλ εηαηξηθφ 

θφξν εηζνδήκαηνο. Γηα ηελ αθξίβεηα, απφ ην θφξν απαιιάζζνληαη κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί πνπ εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. Οη ζθνπνί πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηε θνξναπαιιαγή αλαθέξνληαη ξεηά ζηνλ Δζσηεξηθφ Κψδηθα 

Δζφδσλ (Internal Revenue Code) ησλ ΖΠΑ. Οπνηαδήπνηε άιιε κε θεξδνζθνπηθή 

νξγάλσζε ηεο νπνίαο ν ζθνπφο δελ είλαη θαηαγεγξακκέλνο  ζε απηή ηε ιίζηα, 

ελλνείηαη απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο, θαζίζηαληαη ππφρξενη 

ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Δλψ φκσο ε ιίζηα απηή ησλ ζθνπψλ είλαη εθηελήο, ιίγεο 

είλαη νη θαηεγνξίεο ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ πνπ δελ επσθεινχληαη ηεο 

απαιιαγήο. Πξάγκαηη, ε επαλαιακβαλφκελε θαη επηπφιαηε επαλεξκελεία ηεο 

απαιιαγήο πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ θαη λένη ηχπνη κε θεξδνζθνπηθψλ 

νξγαληζκψλ, νη νπνίεο θξαηνχλ ζε γεληθέο γξακκέο ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

απαιιαγήο ζχκθσλν κε ηηο πεξηγξαθέο ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα ζην ζχλνιν ηνπ, 

δείρλεη κηα μεθάζαξε έιιεηςε , αιιά θαη αλάγθε γηα κηα ζηαζεξή θαη ζπλεπή 

πνιηηηθή ζηελ νπνία πξέπεη λα βαζηζηεί ε απαιιαγή. 

Γεληθφηεξα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο ζηα κε 

θεξδνζθνπηθά πξφζσπα πξνέξρεηαη απφ ηελ άπνςε φηη ηα ελ ιφγσ πξφζσπα δελ 

έρνπλ εηζφδεκα κε ηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζηνλ Κψδηθα 

Δζφδσλ.  Γηα απηφ ην ιφγν, νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ηεο ζπλεζηζκέλεο 

θνξνινγηθήο ινγηζηηθήο (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφξνπ ησλ 

θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ) κε ηε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ 
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νξγαληζκψλ, νδεγεί ζε παξαινγηζκνχο. Πξέπεη νη ζπλεηζθνξέο - δσξεέο πνπ δίλνληαη 

ζε θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αθαζάξηζην εηζφδεκα ηνπο; 

Ή κήπσο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απιά σο ηηο ζπλεζηζκέλεο δσξεέο θαη σο 

απνηέιεζκα λα εμαηξνχληαη απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο; 

Μήπσο ζα έπξεπε ηα έμνδα πνπ γίλνληαη απφ έλα θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεη ηνπο άπνξνπο λα είλαη εθπεζηέα φπσο ηα ζπλήζε επηρεηξεκαηηθά έμνδα; 

Ή ζα ήηαλ πην ζσζηφ λα αληηκεησπίδνληαη σο κε εθπεζηέεο δσξεέο; Γπζηπρψο δελ 

ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζε απηέο ή ζε άιιεο βαζηθέο εξσηήζεηο θαη 

απινχζηαηα δελ γίλεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ επηηπρψο θνξνινγηθά ηα κε 

θεξδνζθνπηθά πξφζσπα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνξηθψλ 

(θεξδνζθνπηθψλ) επηρεηξήζεσλ. 

Οη δπζθνιίεο είλαη πνιιέο. Αξρηθά, πνιινί κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί 

ιακβάλνπλ ειάρηζηα ή θαζφινπ εηζνδήκαηα απφ δσξεέο, θαζψο αληινχλ ην ζχλνιν ή 

ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηνπο απφ ηηο πσιήζεηο αγαζψλ ή ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Απηνχ  ηνπ είδνο νη νξγαληζκνί, νη νπνίνη κπνξνχλ εχθνια λα 

κεηνλνκαζηνχλ σο εκπνξηθνί κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί (commercial nonprofits), 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηέρνπλ  έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ηνκέα. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη ε Έλσζε Καηαλαισηψλ (Consumers Union), 

απηνθηλεηηζηηθνί ζχιινγνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ακεξηθάληθε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, πνιιά ηδησηηθά ζρνιεία, θαη αθφκε πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία, 

κε θεξδνζθνπηθνί νίθνη επγεξίαο θαη θέληξα θξνληίδαο. Γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

νξγαληζκνχο ζα ήηαλ απνιχησο θπζηθφ θαη εχθνιν λα εθαξκνζηεί ε θνξνινγηθή 

ινγηζηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο, ιακβάλνληαο ηα έζνδα 

ησλ πσιήζεσλ σο κέηξν γηα ην αθαζάξηζην εηζφδεκα θαη επηηξέπνληαο ηηο ζπλήζεηο 

εθπηψζεηο γηα ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πσιεζέλησλ 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Σν πξνθχπηνλ θαζαξφ θέξδνο ζα κπνξνχζε λα θνξνινγεζεί 

αθξηβψο φπσο γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε κηαο εκπνξηθήο επηρείξεζεο. Γεδνκέλνπ 

φηη νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί δελ κπνξνχλ λα δηαλείκνπλ ηα θαζαξά θέξδε 

ηνπο, έλαο ηέηνηνο θφξνο ζα εηζπξάηηεηαη νπζηαζηηθά απφ ην άζξνηζκα ησλ θεξδψλ 

πνπ εμνηθνλνκνχληαη γηα δαπάλεο θαηά ηα επφκελα έηε θαη απφ ηηο θαζαξέο 

επελδχζεηο θεθαιαίνπ (ην ππεξβάιινλ πνζφ ησλ εμφδσλ γηα θεθαιαηνπρηθφ 

εμνπιηζκφ κεηά απφ ηηο επηηξεπηέο απφ ην λφκν απνζβέζεηο). Απηφ ην ζχλνιν 

νλνκάδεηαη παξαθξαηεζέληα, κε δηαλεκφκελα θέξδε (retained earnings).  
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ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ηα επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αδπλακία 

εθαξκνγήο ηεο ζπλήζνπο θνξνινγηθήο ινγηζηηθήο ζε κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο, ηζρχνπλ κφλν γηα κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ιακβάλνπλ 

ζεκαληηθφ εηζφδεκα κε ηε κνξθή δσξεψλ - κηα θαηεγνξία κε θεξδνζθνπηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ βαζίδεηαη ζηηο δσξεέο (donative nonprofits).Θα πξέπεη ζε απηφ ην 

ζεκείν λα ηνληζηεί φηη νη «εκπνξηθέο» κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο είλαη απηέο νη 

νπνίεο δεκηνχξγεζαλ ηε κεγαιχηεξε ζχγρπζε ζηελ εθαξκνγή ηεο θνξναπαιιαγήο. 

Γηα παξάδεηγκα, ππήξμε ζεκαληηθή δηακάρε ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηεο Γηεζλνχο 

Τπεξεζίαο Δζφδσλ (International Revenue Service) λα αιιάμεη ηελ πνιηηηθή ηεο θαη 

λα επεθηείλεη ξεηψο ηελ απαιιαγή φρη κφλν ζε λνζνθνκεία πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ 

δσξεέο, φπσο πάληα, αιιά θαη ζε λνζνθνκεία πνπ ιεηηνπξγνχλ απζηεξά σο εκπνξηθά 

κε θεξδνζθνπηθά. 

κσο, αθφκε θαη γηα ηα “donative nonprofits” ππάξρεη ζπζρεηηζκφο ηεο 

έλλνηαο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απηή αλαπηχρζεθε γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

νληφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ν ακεξηθάληθνο Δξπζξφο ηαπξφο, ν νπνίνο είλαη έλαο 

νξγαληζκφο πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο δσξεέο. Δάλ έλα άηνκν θάλεη κηα ζπλεηζθνξά ζηνλ 

Δξπζξφ ηαπξφ, ππνζεηηθά γίλεηαη κε ζηφρν ην φηη ηα ιεθηά απηά ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα παξέρνπλ θαγεηφ, ζηέγε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

ζε ζχκαηα θαηαζηξνθψλ. Με άιια ιφγηα, ν ζπλεηζθέξσλ αγνξάδεη βνήζεηα 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηνχλ ηα ζχκαηα θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη θαηαζηξνθέο. 

Καη ν Δξπζξφο ηαπξφο είλαη εθείλε ε “επηρείξεζε” πνπ παξάγεη θαη πνπιάεη απηή ηε 

βνήζεηα θαη αλαθνχθηζε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπλαιιαγή δηαθέξεη απφ κηα 

ζπλεζηζκέλε πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ, ζηελ νπζία, κφλν ζην φηη άιινο 

είλαη απηφο ν νπνίνο αγνξάδεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο θαη άιινο είλαη απηφο ν 

νπνίνο ηα επσθειείηαη. 

Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα δνχκε απηέο ηηο ζπλεηζθνξέο πνπ δέρεηαη ν 

Δξπζξφο ηαπξφο θαη άιινη ηέηνηνη νξγαληζκνί σο έζνδα απφ πσιήζεηο θαη σο εθ 

ηνχηνπ, αλ απηνί νη νξγαληζκνί ππνβάιινληαλ ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, σο 

ρξεκαηηθά πνζά ηα νπνία κπνξνχλ θαηαιιήισο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην αθαζάξηζην 

εηζφδεκα. Σν θφζηνο απφ ηηο ππεξεζίεο, πρ. ε βνήζεηα ζηα ζχκαηα απφ ηηο 

θαηαζηξνθέο, πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο, ζα κπνξνχζε ηφηε λα 

εθπέζεη, αθξηβψο φπσο γίλεηαη θαη κε ηα ζπλήζε επηρεηξεκαηηθά έμνδα. Σν 

απνηέιεζκα ζα ήηαλ απηνί νη νξγαληζκνί (donative nonprofits) λα θνξνινγνχληαλ 
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εηεζίσο ζην πνζφ, εάλ ππήξρε, θαηά ην νπνίν ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηνπο, απφ ηηο 

δσξεέο ή απφ άιιεο πεγέο (πρ. πνζά απφ πσιήζεηο ή απφ επελδχζεηο), ππεξβαίλεη ην 

ζχλνιν ησλ εμφδσλ ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο είλαη αθηεξσκέλεο λα 

παξέρνπλ. Καη αθξηβψο φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ν θφξνο ζα 

επηβαιιφηαλ απνηειεζκαηηθά ζηα ελαπνκείλαληα (παξαθξαηεζέληα) θέξδε. 

Γελ πξέπεη λα ππάξρεη ηίπνηα ην αλεζπρεηηθφ γηα έλαλ ηέηνην νξηζκφ ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο. Δάλ ππνζέζνπκε φηη θάπνηνο αγνξάδεη έλα δψξν γάκνπ απφ ηα 

Tiffany’s θαη πιεξψλεη ηελ εηαηξεία απηή γηα λα ην ζηείιεη ζε έλαλ θίιν. Ζ δνκή 

απηήο ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ζρεδφλ παξφκνηα κε ην λα δψζεη ιεθηά ζηνλ Δξπζξφ 

ηαπξφ ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηα παξέρεη ζε ηξνθή ζε ζχκαηα πιεκκχξαο.  Καη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, πιεξψλεη έλαλ νξγαληζκφ γηα λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε έλα 

ηξίην πξφζσπν. Παξφια απηά πνιινί ζα ζπκθσλνχζαλ φηη ην πνζφ πνπ δίλεηο ζηα 

Tiffany’sδελ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαηαιιήισο ζην εηζφδεκα ηεο ή φηη ην θφζηνο 

απνζηνιήο ηνπ δψξνπ δελ ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδεηαη σο εθπεζηέν έμνδν γηα 

απηνχο. 

Σν ζέκα φκσο είλαη φηη αθφκε θαη αλ αληηκεησπίζνπκε ηνπο κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο αθξηβψο φπσο ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαη 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο αξρέο, ζε ηη απνηέιεζκα ζα 

νδεγεζνχκε. Μηα ηέηνηα αληηκεηψπηζε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε θνξνινγηθά 

έζνδα ή φρη; Έλα επηρείξεκα πνπ ηίζεηαη ελάληηα ζηε θνξνιφγεζε ησλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ είλαη φηη καθξνπξφζεζκα νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί δελ ζα 

έρνπλ θαζαξά θέξδε, γηαηί ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ έρνπλ ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ 

ζηα κέιε, ζα πξέπεη ηειηθψο λα μνδεχνπλ φια ηνπο ηα έζνδα γηα ηνπο ζθνπνχο γηα 

ηνπο νπνίνπο ζπζηάζεθαλ, θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ ηνπο ζα ηζνχηαη 

κε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηνπο.  

Δπηπιένλ, αθφκε έλα επηρείξεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν εηαηξηθφο θφξνο 

εηζνδήκαηνο, κε ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο θφξνο επί ησλ απνδφζεσλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηνπο επελδπηέο θαη, εμ 

νξηζκνχ, θαλέλα κεηνρηθφ θεθάιαην δελ επελδχεηαη ζε κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο. Γηα απηφλ ην ιφγν, πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ηα θαζαξά θέξδε ελφο κε 

θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ δελ ζα έπξεπε λα εμνκνηψλνληαη, ηνπιάρηζηνλ γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, κε ηα θαζαξά θέξδε ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

δεδνκέλνπ φηη κφλν νη ηειεπηαίνη ηειηθψο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηδηψηεο 
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επελδπηέο. Με άιια ιφγηα, ε θνξνινγηθή βάζε πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ εηαηξηθφ 

θφξν εηζνδήκαηνο δελ κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο. 

Απηφ ην επηρείξεκα απνδεηθλχεη πνιιά φζνλ αθνξά ηελ πξφηαζε λα 

επσθεινχληαη ηεο θνξναπαιιαγήο φια ηα κε θεξδνζθνπηθά πξφζσπα, παξφιν πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε απαιιαγή αθνξνχζε πάληνηε κφλν ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ θαη αθφκε θαη ηψξα νχηε νη πην δπλαηνί 

ππνζηεξηθηέο ηεο απαιιαγήο δελ πξνηείλνπλ λα επεθηαζεί ζε φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο, νη νπνίνη ζπζηάζεθαλ  λνκίκσο σο κε θεξδνζθνπηθνί. Δμάιινπ, φλησο 

είλαη ηφζν μεθάζαξν φηη δελ ππάξρεη επελδπηήο ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηα κε 

θεξδνζθνπηθά πξφζσπα; Γελ ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ 

νξγαληζκφ σο ηειηθφ θάηνρν – ηδηνθηήηε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ λα ηνπ 

ζπκπεξηθεξζνχκε σο θνξνινγνχκελν; Δμάιινπ, ν θφξνο εηζνδήκαηνο, φπσο απηφο 

ηζρχεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, έρεη εμνξζνινγηζηεί κε βάζε ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε 

εηαηξία θαηέρεη ηε θνξνινγεηέα κεηαρείξηζε αλεμάξηεηα απφ ηνπο επελδπηέο ηεο, φηη 

είλαη δειαδή ελλνηνινγηθά μερσξηζηή θνξνινγηθή νληφηεηα. Ή ζα κπνξνχζακε λα 

κελ δνχκε ηνπο πειάηεο ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ, ή ίζσο ηνπο απνδέθηεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, σο πξαγκαηηθνχο θαηφρνπο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ; 

Πξνθαλψο, ρξεζηκνπνηψληαο απιψο αλαινγίεο θαη κεηαθνξέο, φπσο 

ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ νη δηθεγφξνη, δελ πξφθεηηαη λα δνζεί ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε 

γηα ην εάλ πξέπεη ή φρη λα θνξνινγεζνχλ ηα θαζαξά θέξδε ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ 

νξγαληζκψλ. Μάιινλ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη λα θξηζνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο 

πηζαλήο επηβνιήο ελφο ηέηνηνπ θφξνπ. Γειαδή, ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε πσο ζα ήηαλ 

ν θφζκνο κε θαη ρσξίο ηελ επηβνιή ελφο ηέηνηνπ θφξνπ θαη λα απνθαζίζνπκε πνηνο 

θφζκνο καο αξέζεη πεξηζζφηεξν. 

 

Ζ Ackerman (1996) αλαιχεη ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ 

νξγαληζκνχ σο εμήο. Οη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ ππφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο κε δηαλνκήο. Καλέλαο δελ έρεη λφκηκα ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη 

κεξίδην απφ ηα θέξδε ηνπ νξγαληζκνχ, παξ’ φια απηά ηέηνηνη νξγαληζκνί, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, παξνπζηάδνπλ πιενλάζκαηα. Απηά ηα πνζά κπνξεί λα 

επαλεπελδχνληαη ζηνλ νξγαληζκφ, λα θξαηνχληαη σο απφζεκα είηε λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. Πνηα ιεηηνπξγία κπνξνχλ 
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απηνί νη νξγαληζκνί λα εμππεξεηήζνπλ; Σξεηο ζπγγεληθέο πηζαλφηεηεο κνηάδνπλ λα 

είλαη νη πην ζεκαληηθέο. 

Αξρηθά, νη δσξεηέο κπνξεί λα είλαη πξφζπκνη λα θάλνπλ δσξεά κφλν ζε κε 

θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα. Γεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θηιαλζξσπηθνχ έξγνπ, νη δσξεηέο κπνξεί λα θνβνχληαη φηη νη 

θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ζα κεηαηξέςνπλ ηηο δσξεέο ζε θέξδε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο. 

Παξφιν πνπ νη δηεπζπληέο ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ κπνξνχλ θαη απηνί λα 

ππεμαηξέζνπλ ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιαλζαζκέλα ηα θεθάιαηα ησλ δσξεψλ, 

ηνπιάρηζηνλ ζα ζεσξεζεί παξάλνκν. Έηζη εάλ θάπνηνο επηζπκεί λα θάλεη κηα δσξεά, 

νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ζα έπξεπε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαγσλίδνληαη γηα 

ηέηνηεο δσξεέο θαιχηεξα απφ ηνπο θεξδνζθνπηθνχο. λησο, νη πεξηζζφηεξεο 

ηδησηηθέο δσξεέο δηνρεηεχνληαη κέζσ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ. Αλ θαη ηζρχεη 

φηη θαηά θαηξνχο  ιακβάλνπλ θάπνηεο δσξεέο ρξήκαηνο θαη νη θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί θαη νη θπβεξλήζεηο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ δσξεψλ πεγαίλεη ζε κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο κε ηα θεληξηθά θπβεξλεηηθά ηκήκαηα λα είλαη ζπαλίσο 

νη απνδέθηεο ηδησηηθψλ θηιαλζξσπηψλ. 

Γεχηεξνλ, νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί κπνξεί λα είλαη κηα απάληεζε ζηηο 

αζπκκεηξίεο πιεξνθνξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πειάηεο. Οη πειάηεο, φπσο νη 

δσξεηέο, κπνξνχλ λα επλννχλ ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο επεηδή 

πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα λα ππνθξίλνληαη, θαζψο  ε έιιεηςε θηλήηξνπ 

θέξδνπο κπνξεί λα κεηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο  ηεο ςεπδνχο δήισζεο. Μπνξεί λα 

επηιέμνπλ έλαλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ αθφκε θαη εάλ  δελ ζπκθσλνχλ απφιπηα 

κε ηε κε θεξδνζθνπηθή θηινζνθία ηνπ. Οη ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνπλ νη άλζξσπνη γηα 

ηνπο ζηελνχο ζπγγελείο ηνπο καο δείρλνπλ παξαδείγκαηα. Οη κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί γηα αξθεηνχο θαηαλαισηέο έρνπλ έλα πιενλέθηεκα ζε θιάδνπο φπσο ε 

θξνληίδα λέσλ θαη ειηθησκέλσλ. 

Σξίηνλ, νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί κπνξεί λα παξέρνπλ κηα πην 

πνηθηιφκνξθε γθάκα ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ δεκφζην ηνκέα. O εζεινληηθφο 

ηνκέαο κπνξεί λα πξνσζήζεη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη λα επηηξέςεη ζε φζνπο 

εθπξνζσπνχλ κε δεκνθηιείο ή αθφκε θαη   αθξαίεο ηδενινγίεο λα εθαξκφζνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο ρσξίο λα ηηο επηβάινπλ ζε φινπο ηνπο άιινπο. Οη άλζξσπνη πνπ είλαη 

δπζαξεζηεκέλνη κε ην ρακειφ επίπεδν ή ηελ πνηφηεηα νξηζκέλσλ θπβεξλεηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη επηζπκνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο δεκφζηεο παξνρέο κπνξνχλ λα 
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ηδξχζνπλ κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο. Σφζν ν πεηξακαηηζκφο φζν θαη ε ειεπζεξία 

κπνξνχλ λα ελζαξξπλζνχλ απφ έλα ζχζηεκα πνπ θαζηζηά εχθνιε ηελ ίδξπζε ελφο κε 

θεξδνζθνπηθνχ πξνζψπνπ. 

 

Ο Hines (1999), επηζεκαίλεη φηη νη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο ζηηο ΖΠΑ δελ είλαη 

γεληθψο απαιιαγκέλεο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ θαη γηα λα ηχρνπλ ηεο νπνηαζδήπνηε 

θνξναπαιιαγήο πξέπεη πξσηίζησο λα αηηεζνχλ ζηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε θαη λα 

κπνπλ ζε θαζεζηψο θνξναπαιιαγήο, νη νπνίεο θνξναπαιιαγέο φηαλ θαη εθφζνλ 

ρνξεγεζνχλ, είλαη πεξηνξηζκέλεο. Οη λφκνη ζηελ Ακεξηθή πεξηνξίδνπλ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ην θαζεζηψο απαιιαγήο απφ ην θφξν θαη επηβάιινπλ 

θφξνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. Απηφο ν θφξνο 

είλαη ν Unrelated Business Income Tax (UBIT), ν νπνίνο επηβάιιεηαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ πξνζψπσλ νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζπζηαζεί θαη γηα ηνλ νπνίν δηθαηνχληαη ηελ απαιιαγή απφ 

ην θφξν. Ο θφξνο απηφο έρεη ζηφρν λα απνθεπρζεί ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν θαη ησλ 

θεξδνζθνπηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν θαη επίζεο λα απνθεπρζεί ε 

θαηάπησζε ηεο νκνζπνλδηαθήο θνξνινγηθήο βάζεο κέζσ θνξνινγηθψλ ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ θνξνινγνχκελσλ θαη απαιιαζζνκέλσλ απφ ηνλ θφξν επηρεηξήζεσλ. Tα 

ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ζηελ Ακεξηθή αζρνινχληαη κε 

πνιχ ιίγεο κε ζρεηηθέο κε ηνλ ζθνπφ ηνπο, επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πιεξψλνληαο ζην θξάηνο ζπλνιηθά ιηγφηεξν απφ 200 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε UBIT 

εηεζίσο. Οη κεγάιεο κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη εθείλεο πνπ έρνπλ απμεκέλεο 

νηθνλνκηθέο αλάγθεο, ιφγσ ησλ πςειψλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα πνπ αλαιακβάλνπλ, θαη ρακειέο εηζπξάμεηο απφ εηζθνξέο θαη 

επηρνξεγήζεηο έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα απνθηνχλ επηρεηξεκαηηθφ 

εηζφδεκα πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ην κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ ηνπο. 

Ο θφξνο απηφο, UBIT, ζεζπίζηεθε ζηηο ΖΠΑ ην 1950απφ ην Κνγθξέζν 

εμαηηίαο ηεο αλεζπρίαο γηα ηελ χπαξμε αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, κεηαμχ ησλ θνξνινγνχκελσλ νληνηήησλ θαη ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνπο ίδηνπο ή ζε παξφκνηνπο ηνκείο κε ηηο 

πξψηεο. Απηφο ν θφξνο είλαη ακθηζβεηνχκελνο απφ ηφηε πνπ ζεζπίζηεθε, εηδηθά απφ 
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θάπνηνπο επηθξηηέο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη επηβάιιεη πεξηηηέο επηβαξχλζεηο ζηηο κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη απφ άιινπο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ είλαη αλεπαξθψο επξχ. 

 

Δπίζεο, νη Abzug θαη Webb (1999), έγξαςαλ ηα εμήο. Οη νηθνλνκνιφγνη κειεηνχλ 

ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ππφ ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, νη νηθνλνκηθέο ζεσξίεο εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ησλ αγνξψλ, ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ εζεινληηθψλ ηδξπκάησλ ή άιισλ κε 

εκπνξηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο δηαθφξσλ κεραληζκψλ θαηαλνκήο 

πφξσλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, βηνκεραλίεο θαη νηθνλνκίεο. ζνλ αθνξά ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ θεξδνζθνπηθνχ θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα, νη νηθνλνκνιφγνη έρνπλ 

γεληθά ππνζηεξίμεη φηη νη κε θεξδνζθνπηθέο θαη νη θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο 

θαηαιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο αγνξάο εληφο ησλ βηνκεραληψλ. Δπεηδή ε 

παξαγσγηθή θαη θαηαλεκεηή απφδνζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, 

πνιιέο νηθνλνκηθέο κειέηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηηο αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

εκπνξηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ (commercial nonprofit) θαη κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ. Ίζσο, ζε αληίζεζε κε ηηο αλεζπρίεο πνπ εθθξάζηεθαλ ζε 

πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο κειέηεο, κεγάιν κέξνο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ κε 

θεξδνζθνπηθψλ θαη θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ πηζαλφηαηα δελ είλαη άκεζα 

αληαγσληζηηθή. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη κε θεξδνζθνπηθέο 

νξγαλψζεηο απέθηεζαλ πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, θαηά κέζν φξν, απφ 

ακνηβέο θαη ρξεψζεηο ππεξεζηψλ. ρεηηθά κηθξφ κέξνο απηψλ ησλ εζφδσλ πξνήιζε 

απφ εκπνξηθά αληαγσληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζπλδένληαλ άκεζα κε ηηο 

απνζηνιέο – ζθνπνχο  ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ. Οη αληαγσληζηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο παξαηεξνχληαη ζηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο θαη επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο εκεξήζηαο θξνληίδαο, φπνπ νη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαίλεηαη 

λα παξέρνπλ νπζηαζηηθά ηηο ίδηεο ππεξεζίεο θαη λα αληαγσλίδνληαη γηα ηνπο ίδηνπο 

πειάηεο νη νπνίνη πιεξψλνπλ γηα ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζηνπο θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο. 

 

Ο Yetman (2001), γξάθνληαο γηα ηνλ θφξν UBIT, δίλεη ην εμήο παξάδεηγκα: αλ έλα 

παλεπηζηήκην ζηηο ΖΠΑ ρξεζηκνπνηεί ην γήπεδν ηνπ κπάζθεη γηα λα δηεμάγεη 

κνπζηθέο ζπλαπιίεο, ηφηε ζα πξέπεη λα πιεξψλεη θφξν γηα ηα θαζαξά έζνδα πνπ 
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δεκηνπξγήζεθαλ απφ απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο απφ κηα ζπλαπιία, ην παλεπηζηήκην κπνξεί λα εθπέζεη θάπνηα ινγηθά 

έμνδα, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ηα έμνδα πνπ έγηλαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηε 

δηνξγάλσζε ησλ ζπλαπιηψλ (πρ. ηα εκεξνκίζζηα ησλ παξθαδφξσλ) θαη έλα κεξίδην 

ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ (πρ. ειεθηξηθφ ξεχκα), ηα νπνία (ζηαζεξά 

έμνδα) πξέπεη λα θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ θνξνινγεηέσλ θαη ησλ απαιιαζζφκελσλ 

απφ ην θφξν ρξήζεσλ ηνπ γεπέδνπ. Ζ δηαθνξηθή θνξνινγία (differential taxation) 

ησλ ζπλαθψλ θαη κε ζπλαθψλ, κε ηνλ ζθνπφ ζχζηαζεο, δξαζηεξηνηήησλ παξέρεη ζηα 

κε θεξδνζθνπηθά πξφζσπα ην θίλεηξν λα κεηαηνπίζνπλ ηηο δαπάλεο απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη αθνξνιφγεηεο ζε θνξνινγεηέεο (κε ζπλαθείο κε ηνλ 

ζθνπφ ηνπο) δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

Οη ιφγνη ινηπφλ πνπ νδήγεζαλ ην Κνγθξέζν λα ζεζπίζεη έλα ηέηνην λφκν, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, ήηαλ ε χπαξμε αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ηνλ αζέκηην 

αληαγσληζκφ αιιά θαη ε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ. ην ζχλνιφ ηνπο, νη κε 

θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί αλαθέξνπλ εηήζηεο δεκίεο πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην 

δνιάξηα απφ ηηο θνξνινγεηέεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, κηα θαηάζηαζε πνπ ζπλερίδεηαη 

γηα πεξηζζφηεξν απφ δέθα ρξφληα θαη ε νπνία είλαη κνλαδηθή κεηαμχ ησλ νληνηήησλ 

πνπ ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ζηελ εηήζηα έθζεζε ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ θαίλεηαη φηη ηα 

ζπλνιηθά εηήζηα θέξδε ηνπο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηνλ 

θφξν μεπεξλνχλ ηα πελήληα δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.H ιεηηνπξγία κηαο πξαγκαηηθά 

κε θεξδνθφξαο θνξνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ ζα “ζηέγλσλε” νηθνλνκηθά κφλν 

ηνλ νξγαληζκφ, αιιά ζα απαηηνχζε επηπιένλ απαιιαζζφκελεο πεγέο εηζνδήκαηνο 

(φπσο δσξεέο) λα επηδνηνχλ ηηο κε θεξδνθφξεο θνξνινγεηέεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. 

ηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαρσξηζηνχλ ηα έμνδα, φπσο ηα θνηλά έμνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν γηα ηηο απαιιαζζφκελεο απφ ηνλ θφξν φζν θαη γηα ηηο 

θνξνινγεηέεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νηθνλνκηθέο θαηαλνκέο ησλ εμφδσλ κεηαμχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ δελ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο. ηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο 

θνζηνιφγεζεο είλαη λα θαηαλείκεη απηά ηα κε δηαρσξίζηκα έμνδα. Δπηπιένλ, 

πξνεγνχκελεο αλαιπηηθέο έξεπλεο ππνδειψλνπλ φηη νη δηαρεηξηζηέο – δηεπζπληέο ζα 

αληαπνθξηζνχλ ζηα θνξνινγηθά θίλεηξα φηαλ επηιέγνπλ κηα βάζε θαηαλνκήο 

εμφδσλ.  
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Αλ θαη ην θνξνινγεηέν κέξνο ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ εζφδσλ αλέξρεηαη 

κφιηο ζην 1% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπο, ηα θνξνινγεηέα έζνδα απμάλνληαη ηξεηο 

θνξέο ηαρχηεξα απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα. Ο αξηζκφο κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ 

πνπ δειψλνπλ θνξνινγεηέεο δξαζηεξηφηεηεο έρεη απμεζεί απφ ιηγφηεξν απφ 5% ην 

1975 ζε πεξηζζφηεξν απφ 12% ην 1995. Χο απάληεζε απηήο ηεο αχμεζεο, ην IRS 

δεκηνχξγεζε έλα μερσξηζηφ ηκήκα γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ απαιιάζζνληαη απφ 

ηνλ θφξν θαη δηπιαζίαζε ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ ζην ηκήκα απηφ. 

Σα επηκέξνπο θξάηε αδεηνδνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη έλαο νξγαληζκφο ζε 

βάζε θνξναπαιιαγήο. Ζ θξαηηθή έγθξηζε γηα ην θαζεζηψο θνξναπαιιαγήο ελφο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα νξγαληζκνχ, απαιιάζζεη ηνλ νξγαληζκφ απφ θξαηηθνχο 

θφξνπο, φπσο θφξνπο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θφξνπο κηζζνδνζίαο θαη θφξνπο επί 

ησλ πσιήζεσλ, αιιά φρη απφ ηνλ νκνζπνλδηαθφ θφξν εηζνδήκαηνο. Γειαδή, έλα κε 

θεξδνζθνπηθφ πξφζσπν κπνξεί λα απαιιάζζεηαη απφ ηνπο θφξνπο ζε θξαηηθφ 

επίπεδν αιιά φρη απφ ηνλ νκνζπνλδηαθφ θφξν εηζνδήκαηνο. ηελ πξάμε, νη 

πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο πνπ ιακβάλνπλ θνξνινγηθή απαιιαγή ζε θξαηηθφ επίπεδν 

ιακβάλνπλ επίζεο έγθξηζε ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν. 

Γελ απαιιάζζνληαη φια ηα έζνδα ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ απφ ην 

θφξν. Οη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ θξαηηθνχο θαη 

νκνζπνλδηαθνχο εηαηξηθνχο θφξνπο εηζνδήκαηνο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ απαιιαζζφκελν απφ ηνλ θφξν 

ζθνπφ ηνπο. Οη ζπλεζηζκέλεο πεγέο εηζνδήκαηνο απφ δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλαθείο κε 

ηνλ ζθνπφ ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο πιπληεξίσλ, ηηο ππεξεζίεο 

ηξνθνδνζίαο, ηηο ππεξεζίεο γξαθείνπ, ηηο ελνηθηάζεηο πνιπθαηνηθηψλ, ηελ παηδηθή 

κέξηκλα, ηε γεσξγία, ηηο θαξκαθεπηηθέο πσιήζεηο, ηηο ελνηθηάζεηο θνζηνπκηψλ, ηελ 

δεκηνπξγία παξθηλγθ θαη ηα έζνδα απφ δηαθεκίζεηο. Οη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί 

κε θνξνινγεηέα έζνδα νθείινπλ λα ππνβάιινπλ δχν έληππα – θνξνινγηθέο δειψζεηο 

ηνπ IRS, ηα έληππα 990-T θαη 990. Σν έληππν 990-T, ην νπνίν είλαη παξφκνην κε κηα 

δήισζε εηζνδήκαηνο, αλαθέξεη ηα θνξνινγεηέα έζνδα θαη έμνδα θαη δελ ππφθεηηαη 

ζε δεκνζηνπνίεζε. Σν έληππν 990, ην νπνίν είλαη έλα εηήζην δειηίν πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεκνζηεχεηαη ζην θνηλφ, αλαθέξεη ηηο ζπλνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ζπγθεληξψλνληαο ηφζν ηηο απαιιαζζφκελεο απφ ηνλ θφξν φζν θαη ηηο 

θνξνινγεηέεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη 
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ην ηκήκα ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θνξνινγεηέεο 

δξαζηεξηφηεηεο, έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπ κφλν ην έληππν 990. 

Οη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηηο πθηζηάκελεο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ήδε έρνπλ γηα ηηο απαιιαζζφκελεο απφ ην θφξν 

δξαζηεξηφηεηεο, ζε θνξνινγεηέεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπνκέλσο, ν νξγαληζκφο  πξέπεη 

λα θαηαλείκεη ηα έμνδα απηά (dual-use expenses) κεηαμχ ησλ θνξνινγεηέσλ θαη ησλ 

αθνξνιφγεησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ιφγνπο ππνβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 

Ζ κφλε νδεγία πνπ παξέρεη ην IRS ζηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο είλαη φηη 

πξέπεη λα θαηαλέκνπλ ηα παξαπάλσ έμνδα (δηπιήο ρξήζεο) ζχκθσλα κε κηα "ινγηθή 

βάζε". Γπζηπρψο, ην ΗRS θαη ηα δεπηεξνβάζκηα δηθαζηήξηα (παξφκνηα κε ην 

Δθεηείν) δηαθσλνχλ σο πξνο ην ηη ζπληζηά εχινγε βάζε. Μηα απφθαζε ηνπ 

δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ επέηξεςε ζε έλα παλεπηζηήκην λα θαηαλείκεη ηα θνηλά 

έμνδα ηνπ κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε θαη φρη ηελ δηαζέζηκε γηα ρξήζε. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ κηα εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηήζεθε 100 εκέξεο γηα ζθνπνχο 

απαιιαζζφκελνπο απφ ηνλ θφξν θαη 20 εκέξεο γηα θνξνινγεηένπο ζθνπνχο, ην 

πνζνζηφ θαηαλνκήο βάζεη ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο είλαη 17 ηνηο εθαηφ 

(20/(100+20)), ελψ ην πνζνζηφ θαηαλνκήο βάζεη ησλ θαλφλσλ ηνπ IRS είλαη κφλν 5 

ηνηο εθαηφ (20/365). Σν IRS δελ ζπλαίλεζε ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Απηή ε 

δηαθσλία, καδί κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ είλαη εγγελείο ζε νπνηνδήπνηε κνληέιν πνπ 

εθηηκά ηα έμνδα (ή πφξνπο πνπ θαηαλαιψλνληαη) απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαζηζηά δχζθνιε θάζε είδνπο κειέηε. 

 

Οη Omer & Yetman (2003), ιακβάλνληαο σο δείγκα πεξηζζφηεξεο απφ 

1.300θνξνινγηθέο δειψζεηο κε θεξδνζθνπηθψλ πξφζσπσλ, ηηο νπνίεο ζπγθέληξσζαλ 

πξνζσπηθά απηνί απνιχησο εκπηζηεπηηθά, εμέηαζαλ ηελ θαηαλνκή ηεο δεισκέλεο 

θνξνινγεηέαο θεξδνθνξίαο θαη κεηαμχ άιισλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

παξφιν πνπ ηα θνξνινγεηέα έζνδα ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ είλαη ζρεηηθά 

κηθξά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εηαηξηθνχο ή πξνζσπηθνχο θφξνπο εηζνδήκαηνο, 

απμάλνληαη ζρεδφλ θαηά 30% εηεζίσο. Δπηπιένλ, θαηαιήγνπλ ζην φηη ε ηαπηφρξνλε 

ιεηηνπξγία ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο θνξνινγηθά δξαζηεξηφηεηαο, ηεο δηαθνξηθήο 

δειαδή θνξνινγίαο, παξέρεη ζηα κε θεξδνζθνπηθά πξφζσπα θίλεηξν γηα ηε 

κεηαηφπηζε ησλ θεξδψλ απφ θνξνινγεηέεο ζε απαιιαζζφκελεο απφ ηνλ θφξν 

δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ζπλνιηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
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ηνπο (αθξηβψο ην αληίζεην απφ απηφ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζην άξζξν ηνπ 

Robert Yetman). Καηά απηφλ ηξφπν, νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο ηερληθέο κεηαηφπηζεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη λα 

κεηψζνπλ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπο ζην κεδέλ. Σεθκεξίσζαλ γηα πξψηε θνξά 

εκπεηξηθά ηελ θαλνληθφηεηα ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ λα δειψλνπλ έλα 

κεδεληθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Σα απνηειέζκαηά ηνπο ππνδειψλνπλ φηη νξηζκέλνη 

κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί είλαη ηδηαίηεξα έκπεηξνη ζην λα πεηπραίλνπλ έλα 

κεδεληθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαη λα κεηαηνπίδνπλ ηα νθέιε κε δηάθνξνπο 

ζρεδηαζκνχο θνξνινγηθψλ επηδξάζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ. 

 

Σέινο, ν Valentinov (2008), γξάθεη πσο, εηδηθφηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη 

νηθνλνκνιφγνη έρνπλ απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη ζπλδπάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα 

είλαη ηδησηηθνί απφ ηε κία πιεπξά, θαη λα κελ κπνξνχλ λα δηαλέκνπλ ην θέξδνο απφ 

ηελ άιιε. Γχν ηχπνη ζεσξηψλ έρνπλ αλαδπζεί πξνθεηκέλνπ  λα εμεγήζνπλ γηαηί απηφο 

ν ζπλδπαζκφο έρεη λφεκα. Ο έλαο ηχπνο ραξαθηεξίδεηαη παξαδνζηαθά σο απνηπρία 

ηεο αγνξάο  θαη επνκέλσο ζεσξεί ηελ κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε σο κηα 

ζπγθεθξηκέλε ιχζε ζηηο απνηπρίεο ηεο αγνξάο. Ο άιινο ηχπνο ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεηαη παξαδνζηαθά σο ε ζεσξία ηεο πξνζθνξάο, ζεσξεί ηε κε 

θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε σο κέζν γηα ηνλ αιηξνπηζκφ, ηελ ηδενινγηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ άζθεζε θνηλσληθψλ αμηψλ. Απηά ηα είδε ζεσξηψλ 

ζεσξνχληαη ζπρλά ζπκπιεξσκαηηθά, θαζψο απνζθνπνχλ λα εμεγήζνπλ δηαθνξεηηθά 

κέξε ηνπ εηεξνγελνχο κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα. 

 

 

2.3. Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα 

 
πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ πνιιά θνηλά ζηελ θνξνινγηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο 

Διιάδαο. Αξρηθά, ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

ζηηο δχν ρψξεο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ ζηα κέιε ηνπο. ζνλ 

αθνξά ηε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηα παξαπάλσ 

άξζξα, ηα κε θεξδνζθνπηθά πξφζσπα ζηηο ΖΠΑ απαιιάζζνληαη απφ ηνλ εηαηξηθφ 

θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηνπ κε 
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θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν ζπζηάζεθαλ, αιιά θνξνινγνχληαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ ηνπο. πσο ζα 

δνχκε παξαθάησ, αλάινγε ζπκπεξηθνξά επηδέρνληαη θαη νη κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζηηο ΖΠΑ έηζη θαη 

ζηελ Διιάδα νη θνξναπαιιαγέο δελ είλαη θαζνιηθέο θαη δελ αθνξνχλ φια ηα κε 

θεξδνζθνπηθά πξφζσπα. Γηα λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ππφ θαζεζηψο απαιιαγήο ηα κε 

θεξδνζθνπηθά πξφζσπα, πξέπεη λα ιάβνπλ έγθξηζε θαη λα ειεγρζνχλ κε βάζε ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

3.1. Δηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο 
 

ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Με Κεξδνζθνπηθψλ 

Οξγαληζκψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα δίλνληαη νη νξηζκνί ηνπο, ν ππνρξεσηηθφο αξηζκφο 

κειψλ ηνπο, ην πεξηερφκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, φ, ηη αθνξά ηε Γεληθή 

πλέιεπζε θαη γεληθφηεξα ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπο θ.ιπ. ην θεθάιαην απηφ, αιιά 

θαη γεληθφηεξα ζηελ εξγαζία απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπλαληψληαη ζηελ Διιάδα, 

έκθαζε φκσο δίλεηαη ζην ζσκαηείν θαζψο απηή είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή πνπ 

πθίζηαηαη απηή ηε ζηηγκή ζηε ρψξα καο. 

 

3.2. ωκαηείν 
 

Οξηζκόο 

Σν ζσκαηείν, έρεη ζεζκνζεηεζεί ηφζν σο πξνο ηελ έλλνηα φζν θαη σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 78 έσο θαη 106 ηνπ αζηηθνχ 

θψδηθα. 

πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 78 ηνπ ΑΚ, αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηνπ ζσκαηείνπ σο 

εμήο: «σκαηείν είλαη έλσζε πξνζψπσλ πνπ επηδηψθεη ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, 

απνθηά πξνζσπηθφηεηα φηαλ εγγξαθεί ζε εηδηθφ δεκφζην βηβιίν (ζσκαηείν) πνπ 

ηεξείηαη ζην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ. Γηα λα ζπζηαζεί ζσκαηείν ρξεηάδνληαη 

είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πξόζωπα». 

 

ύζηαζε ζωκαηείνπ 

Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζσκαηείνπ ζην βηβιίν, νη ηδξπηέο ή ε δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ 

ππνβάιινπλ αίηεζε ζην πξσηνδηθείν. ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη ε ζπζηαηηθή 

πξάμε, ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ην θαηαζηαηηθφ κε ηηο ππνγξαθέο 

ησλ κειψλ θαη κε ρξνλνινγία (άξζ. 79 ηνπ ΑΚ). 

Αλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκνη φξνη, ην πξσηνδηθείν δέρεηαη ηελ αίηεζε θαη 

δηαηάδεη: 

 Να δεκνζηεπηεί ζηνλ ηχπν πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε ηα νπζηψδε 

ζηνηρεία ηνπ 
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 Να εγγξαθεί ην ζσκαηείν ζην βηβιίν ησλ ζσκαηείσλ. Ζ εγγξαθή απηή  

πεξηιακβάλεη ην φλνκα θαη ηελ έδξα ηνπ ζσκαηείνπ, ηε ρξνλνινγία ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπο φξνπο πνπ ηελ πεξηνξίδνπλ. 

 Σν θαηαζηαηηθφ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη 

θαηαηίζεηαη ζην αξρείν ηνπ (άξζ. 81 ηνπ ΑΚ). 

 Ζ απφθαζε ηνπ πξσηνδηθείνπ ππφθεηηαη κφλν ζε έθεζε. Σελ απφθαζε πνπ 

απνξξίπηεη ηελ αίηεζε έρεη ην δηθαίσκα λα εθθαιέζεη κφλν απηφο πνπ είρε ππνβάιιεη 

ηελ αίηεζε. Σελ απφθαζε πνπ δέρεηαη ηελ αίηεζε έρεη ην δηθαίσκα λα εθθαιέζεη 

κφλν ε επνπηεχνπζα αξρή (άξζ.82 ηνπ ΑΚ). 

 Σν ζσκαηείν απνθηά πξνζσπηθφηεηα απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα  εγγξαθεί ζην 

βηβιίν.    

 Ζ εγγξαθή γίλεηαη κφιηο ε απφθαζε πνπ ηε δηαηάδεη γίλεηαη ηειεζίδηθε 

(άξζ.83 ηνπ ΑΚ). 

 

Καηαζηαηηθό ζωκαηείνπ (άξζ.80 ηνπ ΑΚ) 

Σν θαηαζηαηηθφ γηα λα είλαη έγθπξν, πξέπεη λα θαζνξίδεη: 

 Σν ζθνπφ, ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ ζσκαηείνπ 

 Σνπο φξνπο ηεο εηζφδνπ, ηεο απνρψξεζεο θαη ηεο απνβνιήο ησλ κειψλ, 

θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

 Σνπο πφξνπο ηνπ ζσκαηείνπ 

 Σνλ ηξφπν ηεο δηθαζηηθήο θαη ηεο εμψδηθεο αληηπξνζψπεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ 

 Σα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζσκαηείνπ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο κε ηνπο 

νπνίνπο θαηαξηίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ε δηνίθεζε θαη παχνληαη ηα φξγαλα ηεο 

 Σνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπγθαιείηαη, ζπλεδξηάδεη θαη απνθαζίδεη ε 

ζπλέιεπζε ησλ κειψλ 

 Σνπο φξνπο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

 Σνπο φξνπο γηα ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ 

 

 χκθσλα κε ην άξζ.84 ηνπ ΑΚ, θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηζρχεη 

κφλν αθνχ εγγξαθεί ζην βηβιίν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 79,81 θαη 82 

ηνπ ΑΚ. 

Τπφδεηγκα θαηαζηαηηθνχ ζσκαηείνπ ππάξρεη ζην παξάξηεκα ζηε ζει:117. 
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Γηα λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ απαηηείηαη: 

 Αίηεζε ζην Πξσηνδηθείν 

 Πξαθηηθφ γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε 

 Ηζρχνλ Καηαζηαηηθφ  

 Σξνπνπνηεκέλν – θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ 

 Απφθαζε αλαγλψξηζε ηνπ ζσκαηείνπ επηθπξσκέλε 

 Πίλαθαο κειψλ δηνίθεζεο ππνγεγξακκέλνο απφ ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ πεξί κεηαβνιψλ ηνπ σκαηείνπ 

 

χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1122/2016, ν θνξνινγνχκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

ή λνκηθή νληφηεηα, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ γηα κεηαβνιέο ζηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν, ηε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή ηε δηεχζπλζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ έδξα, 

ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

θαζψο θαη ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζρέζεθαλ θαηά ην ρξφλν ηεο εγγξαθήο. Ζ 

ππνρξέσζε ελεκέξσζεο γηα κεηαβνιέο ζηα αηνκηθά ζηνηρεία θνξνινγνχκελνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ δελ αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ δελ 

ππφθεηηαη ζε πξνζεζκία». 

 

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ πξέπεη λα δειωζεί  ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ 

εληόο 30 εκεξώλ. 

 

Μέιε ηνπ ζωκαηείνπ 

ζνλ αθνξά ηελ είζνδν λέωλ κειώλ θαηά ην άξζ.86 ηνπ ΑΚ, αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ 

νξίδεη δηαθνξεηηθά, ε είζνδνο λέσλ κειψλ επηηξέπεηαη πάληνηε.
1
 

Γηα ηελ απνρώξεζε ηωλ κειώλ θαηά ην άξζ. 87 ηνπ ΑΚ, ηα κέιε έρνπλ 

δηθαίσκα λα απνρσξήζνπλ απφ ην ζσκαηείν, αξθεί κφλν ε απνρψξεζε ηνπο λα 

γλσζηνπνηείηαη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο θαη 

ηζρχεη γηα ην ηέινο ηνπ. 

Απνβνιή κέινπο (άξζ.88 ηνπ ΑΚ) επηηξέπεηαη: 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ 

                                                 

1
 Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ κειψλ. 
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 Αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο θαη ην απνθαζίζεη ε γεληθή ζπλέιεπζε 

 Σν κέινο πνπ έρεη απνβιεζεί έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηνλ πξφεδξν 

ησλ πξσηνδηθψλ κέζα ζε δχν κήλεο αθφηνπ ηνπ γλσζηνπνηήζεθε ε απφθαζε, αλ ε 

απνβνιή έγηλε αληίζεηα πξνο ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή αλ δελ ππήξραλ 

ζπνπδαίνη ιφγνη γηα ηελ απνβνιή ηνπ. 

 Σν άξζξν 89 ηνπ ΑΚ αλαθέξεηαη ζηελ ηζνηηκία ηωλ κειώλ θαη ζχκθσλα κε 

απηφ φια ηα κέιε έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα. Ηδηαίηεξα δηθαηψκαηα απνλέκνληαη ή 

αθαηξνχληαη κε ηε ζπλαίλεζε φισλ ησλ κειψλ. 

 ζνη έπαςαλ λα είλαη κέιε ηνπ ζσκαηείνπ δελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα ζηελ 

πεξηνπζία ηνπ θαη νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ηελ εηζθνξά ηνπο αλάινγα κε ην ρξφλν 

πνπ παξέκεηλαλ κέιε (άξζ.90 ηνπ ΑΚ). 

 Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο, αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, δελ 

επηδέρεηαη αληηπξνζψπεπζε θαη δελ κεηαβηβάδεηαη νχηε θιεξνλνκείηαη (άξζ. 91 ηνπ 

ΑΚ). 

 Ζ δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ, αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, 

απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ ζσκαηείνπ (άξζ. 92 ηνπ ΑΚ). 

 

πλέιεπζε ηνπ ζωκαηείνπ 

Ζ ζπλέιεπζε ησλ κειψλ απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηνπ ζσκαηείνπ θαη απνθαζίδεη 

γηα θάζε ππφζεζε ηνπ πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ. Ζ 

ζπλέιεπζε, αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά: 

 Ηδίσο εθιέγεη ηα πξφζσπα ηεο δηνίθεζεο, 

 Απνθαζίδεη γηα ηελ είζνδν ή ηελ απνβνιή κέινπο 

 Δγθξίλεη ηνλ ηζνινγηζκφ 

 Απνθαζίδεη γηα ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ηνπ ζσκαηείνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη γηα ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ.(άξζ.93 ηνπ ΑΚ) 

 Ζ ζπλέιεπζε έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

έρεη ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε λα ηα παχεη, ρσξίο λα ζίγεηαη ην δηθαίσκα ηνπο λα 

απαηηήζνπλ ηελ ακνηβή πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. Σν θαηαζηαηηθφ δελ κπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ην δηθαίσκα ηεο ζπλέιεπζεο λα παχζεη ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο γηα 

ζπνπδαίνπο ιφγνπο θαη ηδίσο γηα βαξηά παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή γηα 

αληθαλφηεηα λα αζθήζνπλ ηελ ηαθηηθή δηαρείξηζε (άξζ.94 ηνπ ΑΚ). 
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 Ζ δηνίθεζε ζπγθαιεί ηελ ζπλέιεπζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ην 

θαηαζηαηηθφ ή θάζε θνξά πνπ επηβάιιεηαη απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ ζσκαηείνπ (άξζ.95 

ΑΚ). Ζ ζπλέιεπζε ζπγθαιείηαη, αλ ην δεηήζεη ν αξηζκφο κειψλ πνπ πξνβιέπεη ην 

θαηαζηαηηθφ. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα πξφβιεςε, ηε ζχγθιεζε κπνξεί λα δεηήζεη ην 

έλα πέκπην (1/5) ησλ κειψλ κε αίηεζε, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα πνπ πξφθεηηαη 

λα ζπδεηεζνχλ. Αλ ε δηνίθεζε δελ εηζαθνχζεη ηελ αίηεζε, ν πξφεδξνο πξσηνδηθψλ 

κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ηνπο αηηνχληεο λα ζπγθαιέζνπλ ηε ζπλέιεπζε θαη λα 

ξπζκίζεη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνεδξία ηεο (άξζ.96 ηνπ ΑΚ). 

 Ζ ζπλέιεπζε απνθαζίδεη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ πνπ είλαη 

παξφληα. Απφθαζε γηα ζέκα πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηελ πξφζθιεζε είλαη άθπξε. Αλ 

φια ηα κέιε ζπλαηλέζνπλ εγγξάθσο ζε νξηζκέλε πξφηαζε, κπνξεί λα ιεθζεί 

απφθαζε θαη ρσξίο ζπλέιεπζε ησλ κειψλ (άξζ.97 ηνπ ΑΚ). 

 Σν κέινο δελ έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη, αλ ε απφθαζε αθνξά ηελ επηρείξεζε 

δηθαηνπξαμίαο ή ηελ έγεξζε ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο κεηαμχ ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηνπ 

κέινπο ή ηνπ ζπδχγνπ ηνπ ή εμ αίκαηνο ζπγγελνχο ηνπ σο θαη ηνλ ηξίην βαζκφ 

(άξζ.98 ηνπ ΑΚ). 

 Γηα λα απνθαζηζηεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ε δηάιπζε ηνπ 

ζσκαηείνπ ρξεηάδεηαη ε παξνπζία ησλ κηζψλ ηνπιάρηζηνλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ 

ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ παξφλησλ (άξζ.99 ηνπ ΑΚ). 

 Γηα λα κεηαβιεζεί ν ζθνπφο ηνπ ζσκαηείνπ πξέπεη λα ζπλαηλέζνπλ φια ηα 

κέιε. Οη απφληεο ζπλαηλνχλ εγγξάθσο (άξζ. 100 ηνπ ΑΚ). 

 Απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο είλαη άθπξε, αλ αληηβαίλεη ζην λφκν ή ζην 

θαηαζηαηηθφ. Σελ αθπξφηεηα θεξχζζεη ην δηθαζηήξην χζηεξα απφ αγσγή κέινπο πνπ 

δελ ζπλαίλεζε ή νπνηνπδήπνηε άιινπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Ζ αγσγή απνθιείεηαη 

κεηά ηελ πάξνδν έμη κελψλ απφ ηελ απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο. Ζ απφθαζε πνπ 

θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα ηζρχεη έλαληη φισλ (άξζ. 101 ηνπ ΑΚ). 

 Ο πξφεδξνο ησλ πξσηνδηθψλ κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε κηαο άθπξεο 

απφθαζεο, αλ ην δεηήζεη ε δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ ή κέινο ηνπ ή ν εηζαγγειέαο 

(άξζ. 102 ηνπ ΑΚ). 
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Γηάιπζε ωκαηείνπ 

Σν ζσκαηείν δηαιχεηαη νπνηεδήπνηε κε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ (άξζ. 

103 ηνπ ΑΚ). Δπηπιένλ, ην ζσκαηείν δηαιχεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην 

θαηαζηαηηθφ είηε κφιηο ηα κέιε ηνπ κείλνπλ ιηγφηεξα απφ δέθα (άξζ. 104 ηνπ ΑΚ). 

 Τπάξρεη φκσο θαη ε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εάλ ην δεηήζεη ε 

δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ ή ην έλα πέκπην ησλ κειψλ ή ε επνπηεχνπζα αξρή, ην 

ζσκαηείν κπνξεί λα δηαιπζεί κε απφθαζε ηνπ πξσηνδηθείνπ (άξζ.105 ηνπ ΑΚ). Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβεί ζηηο εμήο ηξεηο πεξηπηψζεηο: 

 Αλ επεηδή κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ ή απφ άιια αίηηα, είλαη αδχλαην 

λα αλαδεηρζεί δηνίθεζε ή γεληθά λα εμαθνινπζήζεη λα ιεηηνπξγεί ην ζσκαηείν 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ 

 Αλ ν ζθνπφο ηνπ ζσκαηείνπ εθπιεξψζεθε ή αλ απφ ηε καθξνρξφληα αδξάλεηα 

ηνπ ζπλάγεηαη φηη ν ζθνπφο ηνπ έρεη εγθαηαιεηθζεί. 

 Αλ ην ζσκαηείν επηδηψθεη ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ πνπ θαζνξίδεη ην 

θαηαζηαηηθφ ή αλ ν ζθνπφο ή ε ιεηηνπξγία ηνπ έρνπλ θαηαζηεί παξάλνκνη ή 

αλήζηθνη ή αληίζεηνη πξνο ηε δεκφζηα ηάμε. 

 ζνλ αθνξά ηελ πεξηνπζία ηνπ ζσκαηείνπ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο, δελ 

δηαλέκεηαη πνηέ ζηα κέιε ηνπ (άξζ.106 ηνπ ΑΚ). 

 Σέινο, ζχκθσλα κε ην άξζ.85 ηνπ ΑΚ, ε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ, 

νπσζδήπνηε θαη εάλ επέιζεη, θαζψο θαη ηα νλφκαηα ησλ εθθαζαξηζηψλ ζεκεηψλνληαη 

ζην βηβιίν ησλ ζσκαηείσλ, δίπια ζηελ εγγξαθή ηνπ. Ζ ζεκείσζε γίλεηαη χζηεξα απφ 

αίηεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζσκαηείνπ ή ηεο αξρήο πνπ πξνθάιεζε ηε δηάιπζε. 

 

θνπόο ηωλ ζωκαηείωλ 

Ο ζθνπφο ησλ ζσκαηείσλ φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη κε θεξδνζθνπηθόο ην νπνίν 

ζεκαίλεη πσο ε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηδίσμε θέξδνπο απφ ην ζσκαηείν πξνο 

φθεινο είηε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είηε ησλ κειψλ, δελ επηηξέπεηαη. 

 Δλδεηθηηθά, ν ζθνπφο ησλ ζσκαηείσλ κπνξεί λα είλαη θηιαλζξσπηθφο, 

πνιηηηζηηθφο, θνηλσληθφο, πνιηηηθφο, ςπραγσγηθφο, κνξθσηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, 

αζιεηηθφο θ.ιπ., αξθεί ν ζθνπφο απηφο λα κελ αληίθεηηαη ζε λφκν ή ζηα ρξεζηά ήζε 

(άξζ.174 & 178 ηνπ ΑΚ). 
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 πλεπψο, κε γλψκνλα ηνλ ζθνπφ ίδξπζήο ηνπο, ηα ζσκαηεία δηαθξίλνληαη θαη 

ζε αλάινγεο θαηεγνξίεο φπσο αζιεηηθφ ζσκαηείν, θηιαλζξσπηθφ ζσκαηείν, 

ζπλδηθαιηζηηθφ ζσκαηείν, πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν θ.ιπ.. 

 Γηα νξηζκέλα απφ απηά ηα ζσκαηεία πξνβιέπνληαη βάζεη εηδηθψλ λφκσλ, 

πξφζζεηεο δηαηππψζεηο φζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ηνπο φπσο: 

 Γηα ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ 

 Γηα ηνπο θπλεγεηηθνχο ζπιιφγνπο, απαηηείηαη ε πξνγελέζηεξε αλαγλψξηζε 

ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο 

 Γηα ηα θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία, πξνβιέπεηαη βάζεη ηνπ άξζ.18 ηνπ 

Ν.Γ.1111/72, εηδηθή δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο. 

 

Έλωζε ζωκαηείωλ 

Πεξηζζφηεξα ζσκαηεία είλαη δπλαηφλ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλσζε 

ζσκαηείσλ. Οη ελψζεηο δηαθξίλνληαη ζε πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο. 

 

 

3.3. Αζιεηηθό ζωκαηείν 
 

Οξηζκόο 

Σα δεηήκαηα ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 1 έσο 

9 ηνπ λ.2725/1999 πάληνηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ 

ξπζκίδνπλ ηα ζσκαηεία (άξζξα 78 θαη επφκελα). 

«Αζιεηηθφ ζσκαηείν είλαη ε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρεη σο θχξην ζθνπφ ηε 

ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αζιεηψλ ηεο γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αζιεηηθνχο αγψλεο». 

 

Μέιε αζιεηηθνύ ζωκαηείνπ 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ νξίδεηαη ζε είθνζη (20). 

Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ζε ηαθηηθά, δφθηκα ή πάξεδξα κέιε ή άιιεο παξφκνηεο. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνλέκεηαη ν ηίηινο ην επηηίκνπ, θαηά ηα 

νξηδφκελα απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζσκαηείνπ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ζε πξφζσπα 

πνπ έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην ζσκαηείν ή ζηνλ αζιεηηζκφ. Ο 
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αξηζκφο ησλ κειψλ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ είλαη απεξηφξηζηνο. Γηαηάμεηο 

θαηαζηαηηθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ είλαη άθπξεο. 

 Καζέλαο πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα 

εγγξαθεί σο κέινο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. 

 Γηα ηελ εγγξαθή απαηηείηαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, ζπλνδεπφκελε απφ πξφηαζε δχν κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ θαη έγθξηζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ πνπ παξέρεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα εκεξψλ. Αλ 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ε έγθξηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ζεσξείηαη φηη έρεη απηνδηθαίσο παξαζρεζεί θαη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εγγξαθεί σο 

κέινο ηνπ ζσκαηείνπ ηελ εμεθνζηή εκέξα κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ 

εγγξαθή απηή εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

 Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα κελ 

εγθξίλεη ην αίηεκα εγγξαθήο ελδηαθεξνκέλνπ σο κέινπο ηνπ ζσκαηείνπ. Καηά ηεο 

πξάμεο απηήο ή ηεο παξάιεηςεο έθδνζεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο ν ελδηαθεξφκελνο 

έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη αγσγή ζην αξκφδην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, κε ηελ 

ηαθηηθή δηαδηθαζία είηε γηα αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο ηνπ είηε επηπιένλ 

γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ ζσκαηείνπ ζε δήισζε βνχιεζεο. 

 Γελ απαηηείηαη ε πξναλαθεξζείζα πξφηαζε, πξνθεηκέλνπ πεξί εγγξαθήο 

αζιεηψλ ζην ζσκαηείν ζην νπνίν αλήθνπλ θαη νη νπνίνη έρνπλ επηηχρεη πξψηε σο 

φγδνε λίθε ζε νιπκπηαθνχο αγψλεο ή παγθφζκηα ή παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα, 

πξψηε έσο Σξίηε λίθε ζε κεζνγεηαθνχο θαη ζε βαιθαληθνχο αγψλεο ή πξψηε έσο 

ηξίηε λίθε ζε παλειιήληνπο αγψλεο. 

 Σα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, πιελ ησλ ηδξπηηθψλ, κεηά ηελ πάξνδν ελφο (1) έηνπο 

απφ ηελ εγγξαθή ηνπο, απνθηνχλ δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζηα 

φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ. 

 Ζ δηαγξαθή θαη ε απνβνιή κέινπο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ γίλνληαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (βι. παξαπάλσ ζει:30 ). 

Γελ κπνξεί λα είλαη κέινο αζιεηηθνύ ζωκαηείνπ: 

 πνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ 

 πνηνο έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδηθήκαηα 

βίαο ζηνπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, ρξήζε ή δηάζεζε νπζηψλ ή κεζφδσλ 

θαξκαθνδηέγεξζεο, αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, θαηαζθνπεία, ιεζηεία, 
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θινπή, ππεμαίξεζε, δφιηα ρξεσθνπία, ιαζξεκπνξία, θνξνδηαθπγή, 

δσξνδνθία, δσξνιεςία, παξαράξαμε, πιαζηνγξαθία, απηζηία, απάηε, 

εθβίαζε, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο 

θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, παξάβαζε ηνπ λφκνπ 

πεξί λαξθσηηθψλ θαη πεξί κεζαδφλησλ θαη φπνηνο έρεη παξαπεκθζεί κε 

ακεηάθιεην βνχιεπκα γηα πξάμεηο πνπ δηψθνληαη ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο 

 πνηνο έρεη ζηεξεζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ηα πνιηηηθά ηνπ 

δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ή ζηέξεζε 

 πνηνο έρεη ηηκσξεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λ.2725/1999 

(φζνη δειαδή δελ ηεξνχλ ηηο αξρέο ηνπ θηιάζινπ πλεχκαηνο θαη ησλ 

παξαδφζεσλ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ νιπκπηαθνχ ηδεψδνπο) θαη γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ηηκσξία. 

 Οη ελ ελεξγεία θαη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο νκαδηθνχ αζιήκαηνο, κέιε ησλ 

νηθείσλ ζπλδέζκσλ δηαηηεηψλ θαη νη ελ ελεξγεία πξνπνλεηέο ηνπ νηθείνπ θιάδνπ 

άζιεζεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ θαιιηεξγεί ηνλ ίδην 

θιάδν άζιεζεο. Χο δηαηηεηέο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, ζεσξνχληαη 

επίζεο νη επφπηεο, νη ζεκεησηέο, νη θξηηέο, νη ρξνλνκέηξεο, νη αθέηεο, νη παξαηεξεηέο, 

θαζψο θαη φζνη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπκκεηέρνπλ ζε δηαηηεηηθφ έξγν νκαδηθνχ 

αζιήκαηνο. 

 Οη ελ ελεξγεία θαη κε ελ ελεξγεία δηαηηεηέο, θξηηέο, ρξνλνκέηξεο θαη φζνη 

άιινη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαηηεηηθφ έξγν αηνκηθνχ αζιήκαηνο, κέιε ησλ νηθείσλ 

ζπλδέζκσλ, κπνξνχλ λα είλαη κέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ πνπ θαιιηεξγεί ηνλ ίδην 

θιάδν άζιεζεο, δελ επηηξέπεηαη φκσο λα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή 

ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο ηνπ ζσκαηείνπ απηνχ νχηε λα είλαη αληηπξφζσπνη ηνπ ζε 

ππεξθείκελεο ελψζεηο ή νκνζπνλδίεο. 

Αζιεηήο κπνξεί λα εγγξαθεί σο κέινο ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο 

κεηά ηελ ηειεπηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζε επίζεκν αζιεηηθφ αγψλα. Δπίζεκνο αζιεηηθφο 

αγψλαο είλαη ν αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία ή 

δηεμάγεηαη κε ηελ έγθξηζε ηεο. 

Καη’ εμαίξεζε νη αζιεηέο ησλ αζιεκάησλ ηεο ζθνπνβνιήο, ηνπ γθνιθ, ηνπ 

κπηιηάξδνπ, ηνπ κπφνπιηλγθ, ηεο νξεηβαζίαο θαη αλαξξίρεζεο, ηνπ παγθξαηίνπ, ηνπ 

αγσληζηηθνχ κπξηηδ θαη ηνπ δαηξηθίνπ κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη σο κέιε ζε αζιεηηθφ 
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ζσκαηείν πνπ θαιιηεξγεί ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 

ηξηαθνζηφ πέκπην (35ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

 Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζσκαηείνπ γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε πάζεο θχζεσο ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ κε απηά 

θαη γηα έλα (1) ρξφλν απφ ηε ιήμε ηεο, θαζψο επίζεο θαη φζνη ζπλάπηνπλ ζχκβαζε κε 

ην ζσκαηείν γηα παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα εθηέιεζε έξγνπ κε ακνηβή είηε αηνκηθά είηε 

σο νκφξξπζκνη εηαίξνη είηε σο δηαρεηξηζηέο ΔΠΔ ή κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ΑΔ, 

γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα 

έλα (1) ρξφλν κεηά ηε ιήμε, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηεο ζχκβαζεο ή ηελ παξάδνζε 

ηνπ έξγνπ, αληίζηνηρα. 

Έκπνξνη αζιεηηθψλ εηδψλ θαζψο θαη νη κέηνρνη, εηαίξνη, δηαρεηξηζηέο θαη κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αζιεηηθήο ΑΔ θαη θάζε είδνπο εκπνξηθήο εηαηξείαο, 

εθφζνλ απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο ηελ εκπνξία ή ηελ θαηαζθεπή 

θάζε είδνπο αζιεηηθψλ εηδψλ, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ή εμειεγθηηθή επηηξνπήο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ νχηε λα είλαη αληηπξφζσπνί ηνπ ζε 

ππεξθείκελεο ελψζεηο ή νκνζπνλδίεο. Ζ απαγφξεπζε απηή ηζρχεη επίζεο γηα φζνπο 

δηαηεξνχλ πξαθηνξεία πξνγλσζηηθψλ γηα αγψλεο θάζε είδνπο, θαζψο θαη γηα ηηο 

ζπδχγνπο, ηα ηέθλα θαη ηνπο γνλείο ηνπο, αιιά κφλν γηα ζσκαηεία πνπ θαιιηεξγνχλ 

ην άζιεκα, νη αγψλεο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δειηία πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ 

πνπ δηαθηλεί ην πξαθηνξείν. 

Πξφζσπν ζην νπνίν ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ θσιχκαηα, ράλεη 

απηνδηθαίσο ηελ ηδηφηεηα ηνπ. Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο έθπησζεο εθδίδεηαη απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ζσκαηείνπ, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ 

αθφηνπ έιαβε γλψζε. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ε 

δηαπηζησηηθή πξάμε εθδίδεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ κέζα ζηελ ίδηα 

σο άλσ πξνζεζκία. 

 

Γηνηθεηηθό  πκβνύιην 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2725/1999, ην Γ.. ηνπ αζιεηηθνχ 

ζσκαηείνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) έσο δεθαπέληε (15) κέιε, κε ζεηεία απφ έλα (1) 

έσο ηξία (3) έηε. Σα κέιε ηνπ Γ.. πξνέξρνληαη απφ κέιε ηνπ ζσκαηείνπ.  

Απαγνξεχεηαη ζην Γ.. ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο, αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, έξγνπ, πξνκεζεηψλ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο 
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ζπκβάζεηο κε νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα, κε κέιε ηνπ Γ.., κε ηηο ζπδχγνπο, ηα ηέθλα, 

ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα ηνπο ή κε λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία κεηέρνπλ ηα 

πξναλαθεξφκελα πξφζσπα
2
. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη ηελ 

έθπησζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πνπ έιαβαλ ηε ζρεηηθή απφθαζε. Ζ έθπησζε ελεξγείηαη 

κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. 

 Δπηηξέπνληαη πξνζσξηλέο ηακεηαθέο δηεπθνιχλζεηο πξνο ην αζιεηηθφ 

ζσκαηείν απφ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ 

αλαγθψλ. 

Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζζε. ηα κέιε ηνπ Γ.., 

φηαλ κεηαθηλνχληαη εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο γηα πξνζθνξά 

νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ζην ζσκαηείν, επηηξέπεηαη λα θαηαβάιινληαη έμνδα 

θίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο 

 

πλειεύζεηο - Αξραηξεζίεο - Όξγαλα 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2725/1999, ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

νηθείνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ξπζκίδεη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αξραηξεζίεο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε 

δηαδηθαζία ζχγθιεζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηηο ζπλειεχζεηο, ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε απηέο, ηα φξγαλα ηνπ ζσκαηείνπ, ηε ζπγθξφηεζε ησλ νξγάλσλ, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

 

 

Βηβιία (άξζ. 6 λ.2725/1999) 

Κάζε αζιεηηθφ ζσκαηείν ηεξεί ππνρξεωηηθά ηα εμήο βηβιία: 

 Μεηξψνπ Μειψλ 

 Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ 

 Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 Δζφδσλ – Δμφδσλ 

 Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

 Πξσηνθφιινπ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξαθψλ. 

                                                 

2
Πξνζνρή ζε απηφ ην ζεκείν θαζψο είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν λα γίλνληαη ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζηα 

αζιεηηθά ζσκαηεία θαη ζε εηαηξείεο – επηρεηξήζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ. 
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Σα βηβιία πξηλ απφ ηελ ρξήζε ηνπο, ζεσξνχληαη απφ ην Ννκάξρε ή απφ άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν. Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη ηεο δηάηαμεο ηεο 

παξ.2 ηνπ άξζ.7 (βι. επφκελν ζέκα) ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο 

αλαγλψξηζεο ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

Τπνρξεώζεηο – Γηθαηώκαηα (άξζ. 7 ηνπ λ.2725/1999) 

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο νξίδνληαη 

απφ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο. 

Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ησλ 

αζιεκάησλ πνπ θαιιηεξγεί, δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ, λα 

νξίδεη αληίζηνηρν αληίηηκν ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηνπ αλαγθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζσκαηείν έρεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Δ.Λ.Π. Ζ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηνπο αζιεηέο ησλ αγσληζηηθψλ νκάδσλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

 Δπηηξέπεηαη ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν λα δέρεηαη δσξεέο απφ θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δπίζεο, επηηξέπεηαη 

ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν, εθφζνλ ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο 

Δπηηξνπήο, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ρνξεγίαο ή δηαθήκηζεο κε θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ κε ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4308/2014. ηελ πεξίπησζε απηή 

απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ηεο επσλπκίαο, ηνπ εκβιήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ 

δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ γηα εκπνξηθή δηαθήκηζε θαη νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε. 

 Απαγνξεχεηαη ε ζπζηέγαζε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ θαη εκπνξηθήο επηρείξεζεο. 

Αζιεηηθφ ζσκαηείν, ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί κε πξσηνβνπιία ηδησηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ ή εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη θέξεη ηελ επσλπκία ηνπο, δχλαηαη λα 

ζπζηεγάδεηαη ζηελ έδξα απηψλ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζσκαηείνπ ή αζιεηή ηνπ ζε αγψλεο πνπ 

γίλνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, αλ απηνί δελ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ηελ 

νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία ή ηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο. 

 Ζ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία δχλαηαη λα πεξηθφπηεη ή λα δηαθφπηεη γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ θαηαβνιή επηρνξήγεζεο ζε αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ 

ζπκκεηείρε ζε αγψλεο ή δηνξγάλσζε αγψλεο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο. 
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 Σν θαηαζηαηηθφ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ απαηηείηαη λα νξίδεη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο άζιεζεο, ζησλ νπνίσλ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε 

απηφ απνζθνπεί, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ίδξπζεο λέσλ θιάδσλ άζιεζεο ή 

θαηάξγεζεο πθηζηακέλσλ. 

 Ζ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεξηθή ή νιηθή εθπνίεζε θαη αιιαγή ρξήζεο ησλ 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζσκαηείσλ απαγνξεχεηαη. Καη’ εμαίξεζε, αλ νη 

παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο δελ θαιχπηνπλ ή δελ εμππεξεηνχλ πιένλ ηηο αγσληζηηθέο 

αλάγθεο ηνπ ζσκαηείνπ ή πθίζηαηαη άθεπθηε αλάγθε, επηηξέπεηαη ε εθπνίεζε ηνπο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ή απφθηεζε λέσλ πνπ πιεξνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ή ε αιιαγή 

ρξήζεο. Απνθιεηζηηθά αξκφδην λα βεβαηψζεη ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ην θαηά ην 

άξζξν 825 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, δηθαζηήξην. Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη 

απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ, 

πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ κειψλ ηνπ. 

 ε πεξίπησζε δηάιπζεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, φια ηα  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

κεηά ηελ εθθαζάξηζε, πεξηέξρνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, γηα ηελ 

εμππεξέηεζε αζιεηηθψλ ζθνπψλ. 

 

Δηδηθή Αζιεηηθή Αλαγλώξηζε (άξζ. 8 ηνπ λ.2725/1999) 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζ. 8 αλαθέξεηαη φηη ην αζιεηηθφ ζσκαηείν, γηα θάζε θιάδν 

άζιεζεο πνπ θαιιηεξγεί, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ παξνρή εηδηθήο αζιεηηθήο 

αλαγλψξηζεο. Ζ εηδηθή απηή αλαγλψξηζε ρνξεγείηαη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γ.., κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ ή άιινπ απφ απηφλ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ ηεο Κεληξηθήο ή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, εθφζνλ 

ην ζσκαηείν: 

 α) είλαη απφ ηξηεηίαο κέινο αζιεηηθήο έλσζεο ή νκνζπνλδίαο θαη θαηά ην 

δηάζηεκα απηφ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ απηέο ζχκθσλα 

κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο θαη ζπγθεληξψλεη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ απηφ. Ζ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ απνδεηθλχεηαη κε ηε ζπλππνβνιή ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο ηεο νηθείαο έλσζεο ή νκνζπνλδίαο. 

 β) δελ έρεη σο επσλπκία ην φλνκα, ηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ή ην 

ζήκα νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο επηρείξεζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ή εξγαζηαθψλ κνλάδσλ, κε πξσηνβνπιία, ησλ 

νπνίσλ έρνπλ ηδξπζεί αζιεηηθά ζσκαηεία. 
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 γ) έρεη επσλπκία δηαηππσκέλε ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

 δ) ππνβάιιεη εγθεθξηκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαηαζηαηηθφ θαη 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ 

 ε) ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν βηβιία 

 Δάλ ην αζιεηηθφ ζσκαηείν θαιιηεξγεί άζιεκα ή θιάδν άζιεζεο πνπ δελ 

ππάγεηαη ζε εηδηθψο αλαγλσξηζκέλε νκνζπνλδία, ε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζή ηνπ 

ζσκαηείνπ παξέρεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ β), γ) θαη δ) (παξ. 2). 

 Ζ απφθαζε ηεο  εηδηθήο αζιεηηθήο αλαγλψξηζεο αλαθαιείηαη, αλ δηαπηζησζεί 

φηη (παξ. 3): 

 Σν ζσκαηείν ζπζηεγάδεηαη κε εκπνξηθή επηρείξεζε ή 

 Τπνθξχπηεη άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζσκαηείνπ ή 

 Σν ζσκαηείν δελ επηδεηθλχεη ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο αζιεηηθήο έλσζεο ή ηεο νκνζπνλδίαο ηεο νπνία είλαη 

κέινο ή 

 Τπάξρεη ζπκκεηνρή ηνπ ζσκαηείνπ ή αζιεηή ηνπ ζε αγψλεο πνπ γίλνληαη 

ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, ρσξίο απηνί λα είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ηελ 

νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία ή ηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο αζιεηηθέο 

νκνζπνλδίεο. 

 Γελ απαζρνιεί πξνπνλεηή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή 

 ηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ λ.2725/1999 

 ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ηεξείηαη κεηξψν εηδηθά αλαγλσξηζκέλσλ 

αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ (παξ. 4). 

 πνπ ζην λ.2725/1999 αλαθέξεηαη αζιεηηθφ ζσκαηείν, λνείηαη ην ζσκαηείν 

πνπ έρεη εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε (παξ. 5). 

 

 

πγρώλεπζε αζιεηηθώλ ζωκαηείωλ 

χκθσλα κε ην άξζ. 9 ηνπ λ.2725/1999, επηηξέπεηαη ε ζπγρψλεπζε αζιεηηθψλ 

ζσκαηείσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο, κε απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ 

πλειεχζεσλ απηψλ, γηα φια ηα αηνκηθά θαη νκαδηθά αζιήκαηα, κε ηελ ίδξπζε λένπ 

ζσκαηείνπ, πνπ κπνξεί λα θέξεη ηελ επσλπκία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα 
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ζπγρσλεπζέληα ζσκαηεία ή νπνηαδήπνηε άιιε επσλπκία. Σν ηδξπφκελν απφ ηε 

ζπγρψλεπζε λέν αζιεηηθφ ζσκαηείν εληάζζεηαη απηνδηθαίσο ζηελ αλψηεξε 

αγσληζηηθή θαηεγνξία ηεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ηνπ νηθείνπ θιάδνπ άζιεζεο ζηελ 

νπνία αλήθεη ή έρεη απνθηήζεη δηθαίσκα λα αγσληζζεί, θαηά ηνπο νηθείνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζπγρσλεπφκελα 

αζιεηηθά ζσκαηεία (παξ. 1). 

Δπηηξέπεηαη ε ζπγρψλεπζε ηκεκάησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ θαιιηεξγνχλ 

ηνλ ίδην θιάδν άζιεζεο ή ε ζπγρψλεπζε ηνπο κε ηκήκα ηνπ ίδηνπ θιάδνπ άζιεζεο 

πθηζηάκελνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν (παξ. 2). 

Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ, ξπζκίδνληαη νη φξνη, 

νη πξνυπνζέζεηο, νη αγσληζηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγρψλεπζε, ηα 

ζέκαηα ησλ αζιεηψλ, νη πεξηνξηζκνί ζε πεξηπηψζεηο επαλαζχζηαζεο ζπγρσλεπζέληνο 

ζσκαηείνπ ή δηαιπζέληνο ηκήκαηνο πνπ ζπγρσλεχζεθε θαη γεληθά φια ηα δεηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ (παξ. 3). 

ε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε άιιν, ν πξφεδξνο, ν 

γεληθφο γξακκαηέαο θαη ν ηακίαο ηνπ θάζε ζπγρσλεπφκελνπ ζσκαηείνπ, κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ζπγρψλεπζε, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηε 

ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ, θαζψο θαη λα πξνζθνκίζνπλ γηα αθχξσζε ηα βηβιία απηνχ 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Δπίζεο, νθείινπλ λα 

πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί δηαγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηα νηθεία βηβιία ηνπ 

αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ζηελ παξαπάλσ ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, 

θαζψο θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ελεξγεηψλ, δελ επηηξέπεηαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 135 παξ. 

7, επηρνξήγεζε ηνπ ζσκαηείνπ πνπ πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε (παξ. 4). 

ιεο νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ ζηνλ εξαζηηερληθφ αζιεηηζκφ θαη φρη 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ, δειαδή δελ εθαξκφδνληαη ζε αζιεηηθά ζσκαηεία θαη αζιεηέο 

πνπ αγσλίδνληαη ζε αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο (π.ρ. Π.Α.Δ., Κ.Α.Δ). 
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3.4. Ίδξπκα 
 

Οξηζκόο 

Σν ίδξπκα έρεη ζεζκνζεηεζεί ηφζν σο πξνο ηελ έλλνηα ηφζν θαη σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 108 έσο 121 ηνπ αζηηθνχ θψδηθα. 

 πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 108 ηνπ ΑΚ, αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηνπ ηδξχκαηνο σο 

εμήο: «Αλ κε ηδξπηηθή πξάμε κηα πεξηνπζία νξίζηεθε γηα λα εμππεξεηεζεί νξηζκέλνο 

ζθνπφο, ην ίδξπκα απνθηά πξνζσπηθφηεηα κε δηάηαγκα πνπ εγθξίλεη ηε ζχζηαζή 

ηνπ». 

 Ζ ηδξπηηθή πξάμε γίλεηαη είηε κε δηθαηνπξαμία ελ δσή είηε κε δηάηαμε 

ηειεπηαίαο βνχιεζεο. Ζ δηθαηνπξαμία ελ δσή απαηηείηαη λα γίλεη κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν(άξζ.109 ηνπ ΑΚ). 

 

Ηδξπηηθή πξάμε ηδξύκαηνο 

 Πεξηερφκελν ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο 

ηελ ηδξπηηθή πξάμε πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ ηδξχκαηνο, ε πεξηνπζία 

πνπ αθηεξψλεηαη θαη ν νξγαληζκφο ηνπ. 

Σν δηάηαγκα πνπ εγθξίλεη ην ίδξπκα κπνξεί λα νξίζεη ή λα ζπκπιεξψζεη ή λα 

ηξνπνπνηήζεη ηνλ νξγαληζκφ, κε ηνλ φξν φηη ε ζέιεζε ηνπ ηδξπηή ζα παξακείλεη 

ζεβαζηή. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε ηξνπνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

κε κεηαγελέζηεξν δηάηαγκα κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 119 (βι. 

παξαθάησ).  

 Αλάθιεζε ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο 

Όζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ηδξπηή ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ αλάθιεζε 

ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο: 1. επεηδή επαθνινχζεζε απνξία ηνπ ηδξπηή 2. γηα ζπνπδαίνπο 

ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ αλάθιεζε. Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο δελ 

επηηξέπεηαη αίηεζε γηα αλάθιεζε(άξζ.111ηνπ ΑΚ). 

 Έγθξηζε ηνπ ηδξχκαηνο 

Ζ αξκφδηα αξρή πξνθαιεί απηεπαγγέιησο ηελ έγθξηζε ηνπ ηδξχκαηνο(άξζ.112 

ηνπ ΑΚ). 

 Τπνρξεψζεηο ηνπ ηδξπηή 

Απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ηδξχκαηνο ν ηδξπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεηαβηβάζεη ζ' 

απηφ ηελ πεξηνπζία πνπ έηαμε. Γηθαηψκαηα πνπ κεηαβηβάδνληαη κε απιή εθρψξεζε, 



43 

 

εθφζνλ ε βνχιεζε ηνπ ηδξπηή δελ είλαη αληίζεηε, κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο κφιηο 

ζπζηαζεί ην ίδξπκα (άξζ.113ηνπ ΑΚ). 

 Ίδξπζε κεηά ην ζάλαην ηνπ ηδξπηή 

Ίδξπκα πνπ ζπληζηάηαη κεηά ην ζάλαην ηνπ ηδξπηή ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη θαηά 

ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ σο πξνο ηελ πεξηνπζία πνπ έρεη ηαρζεί ππέξ ηνπ ηδξχκαηνο 

(άξζ.114ηνπ ΑΚ). 

 Γηθαηψκαηα δαλεηζηψλ θαη κεξηδηνχρσλ 

Οη δαλεηζηέο θαη νη λφκηκνη κεξηδηνχρνη ηνπ ηδξπηή κπνξνχλ λα πξνζβάινπλ ηε 

ζχζηαζε ηνπ ηδξχκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο δσξεέο (άξζ.115ηνπ ΑΚ). 

 Γηθαηψκαηα σθεινπκέλσλ 

Σα πξφζσπα πνπ σθεινχληαη απφ ην ζθνπφ ηνπ ηδξχκαηνο έρνπλ αγσγή ελαληίνλ 

ηνπ. Αλ ηα πξφζσπα απηά δελ πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηξφπν επαξθή απφ ηελ ηδξπηηθή 

πξάμε, ε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο ηα πξνζδηνξίδεη θαηά εχινγε θξίζε(άξζ.116ηνπ 

ΑΚ). 

 Σέινο ηνπ ηδξχκαηνο 

Σν ίδξπκα παχεη λα ππάξρεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ε ηδξπηηθή πξάμε ή ν 

νξγαληζκφο ηνπ (άξζ.117ηνπ ΑΚ). 

Σν ίδξπκα δηαιχεηαη κε δηάηαγκα(άξζ.118 ηνπ ΑΚ): 

1. αλ ν ζθνπφο ηνπ εθπιεξψζεθε ή έγηλε απξαγκαηνπνίεηνο 

2. αλ έρεη παξεθθιίλεη απφ ην ζθνπφ ηνπ, ή αλ ν ζθνπφο ή ε ιεηηνπξγία ηνπ έγηλε 

παξάλνκνο ή αλήζηθνο ή αληίζεηνο πξνο ηε δεκφζηα ηάμε. 

 Μεηαβνιή ηνπ νξγαληζκνχ  

Ο νξγαληζκφο ηνπ ηδξχκαηνο κπνξεί λα κεηαβιεζεί, αθφκε θαη αληίζεηα πξνο ηε 

ζέιεζε ηνπ ηδξπηή, αλ ην δεηήζεη ε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο θαη αλ ε κεηαβνιή 

επηβάιιεηαη γηα λα ζπληεξεζεί ε πεξηνπζία ηνπ ή γηα λα εθπιεξσζεί ν ζθνπφο ηνπ 

(άξζ.119 ηνπ ΑΚ). 

 Μεηαηξνπή ηνπ ζθνπνχ 

Αλ ν ζθνπφο ηνπ ηδξχκαηνο έγηλε απξαγκαηνπνίεηνο, κπνξεί λα δνζεί ζ' απηφ, κε 

δηάηαγκα πνπ πξνθαιεί ε αξκφδηα αξρή, άιινο παξαπιήζηνο ζθνπφο, ζχκθσλα κε 

ηελ πηζαλφηεξε ζέιεζε ηνπ ηδξπηή (άξζ.120 ηνπ ΑΚ).Ζ κεηαβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ή ησλ φξσλ ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο πνπ εμππεξεηνχλ ζθνπφ 

δεκφζην ή θνηλσθειή απαγνξεχεηαη. ηαλ ε ζέιεζε ηνπ ηδξπηή θαηαζηεί απφιπηα 
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απξαγκαηνπνίεηε, επηηξέπεηαη, εμαηξεηηθά, ε πεξηνπζία πνπ είρε ηαρζεί λα δηαηεζεί 

κε εηδηθφ λφκν γηα άιιν παξαπιήζην ζθνπφ (άξζ.121 ηνπ ΑΚ). 

 

 

3.5. Αζηηθή εηαηξεία 
 

Οξηζκόο 

Ζ αζηηθή εηαηξεία έρεη ζεζκνζεηεζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 έσο 784 

ηνπ αζηηθνχ θψδηθα. 

πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 741 ηνπ ΑΚ, αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηεο αζηηθήο 

εηαηξείαο σο εμήο: «Με ηε ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο δχν ή πεξηζζφηεξνη έρνπλ 

ακνηβαίσο ππνρξέσζε λα επηδηψθνπλ κε θνηλέο εηζθνξέο θνηλφ ζθνπφ θαη ηδίσο 

νηθνλνκηθφ». 

 

Δηζθνξέο ηωλ εηαίξωλ 

χκθσλα κε ην άξζ. 742 ηνπ ΑΚ , νη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ κπνξνχλ λα ζπλίζηαληαη 

ζε εξγαζία ηνπο, ζε ρξήκαηα ή ζε άιια αληηθείκελα, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε 

παξνρή. Αλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν, νη εηαίξνη είλαη ππνρξεσκέλνη ζε ίζεο 

εηζθνξέο. 

 

Τπνρξεώζεηο ηωλ εηαίξωλ 

ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ή αδπλακίαο ηνπ εηαίξνπ λα θαηαβάιεη ηελ εηζθνξά θαη 

λα εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, αληί γηα ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο θαηά ηηο 

αξρέο γηα ηηο ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο, ρσξεί θαηαγγειία ηεο εηαηξείαο (άξζ.743 

ηνπ ΑΚ). 

Χο πξνο ηνλ θίλδπλν ηεο εηζθνξάο θαη ηελ επζχλε γηα ειαηηψκαηά ηεο 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ηε κίζζσζε, αλ ε εηζθνξά ζπλίζηαηαη ζηε 

ρξήζε πξάγκαηνο ή ζε εξγαζία, θαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πψιεζε, αλ ε εηζθνξά 

ζπλίζηαηαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ πξάγκαηνο (άξζ.744 ηνπ ΑΚ). 

Ο εηαίξνο αλ δελ ζπκθσλήζεθε δηαθνξεηηθά, δελ έρεη ππνρξέσζε λα απμήζεη 

ηελ εηζθνξά ηνπ, νχηε λα ηε ζπκπιεξψζεη, αλ κεηψζεθε εμαηηίαο δεκηψλ κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο (άξζ.745 ηνπ ΑΚ). 

Ο εηαίξνο επζχλεηαη κφλν γηα ηελ επηκέιεηα πνπ δείρλεη ζηηο δηθέο ηνπ 

ππνζέζεηο (άξζ.746 ηνπ ΑΚ). 
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Ο εηαίξνο δελ δηθαηνχηαη λα ελεξγεί γηα δηθφ ηνπ ή μέλν ινγαξηαζκφ πξάμεηο 

αληίζεηεο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο(άξζ.747 ηνπ ΑΚ). 

 

Γηνίθεζε ηεο Αζηηθήο Δηαηξείαο 

Ζ δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη, αλ δελ ζπκθσλήζεθε δηαθνξεηηθά, ζε 

φινπο καδί ηνπο εηαίξνπο. Γηα θάζε πξάμε ρξεηάδεηαη ε ζπλαίλεζε φισλ ησλ εηαίξσλ. 

Αλ θαηά ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε ε απφθαζε ιακβάλεηαη θαηά πιεηνςεθία, ζε 

πεξίπησζε ακθηβνιίαο ε πιεηνςεθία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

εηαίξσλ (άξζ.748 ηνπ ΑΚ). 

Αλ ε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ αλαηέζεθε ζε έλαλ ή ζε κεξηθνχο 

απφ ηνπο εηαίξνπο, νη ππφινηπνη απνθιείνληαη απφ ηε δηαρείξηζε. 

Αλ ε δηαρείξηζε αλαηέζεθε ζε κεξηθνχο κφλν απφ ηνπο εηαίξνπο, 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ (άξζ.749 ηνπ ΑΚ). 

Αλ κε ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε ε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ αλαηέζεθε ζε 

πεξηζζφηεξνπο ή ζε φινπο ηνπο ζπλεηαίξνπο, κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί θαη ν θαζέλαο 

λα ελεξγεί κφλνο, θαζέλαο απφ ηνπο ινηπνχο δηαρεηξηζηέο εηαίξνπο κπνξεί, αλ δελ 

ζπκθσλήζεθε δηαθνξεηηθά, λα ελαληησζεί ζηελ ελέξγεηα κηαο πξάμεο πξηλ απφ ηελ 

εθηέιεζή ηεο. 

Απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο ε ελαληίσζε ελεξγεί κφλν αλ απηνί ζπλαιιάρζεθαλ 

γλσξίδνληάο ηελ (άξζ.750 ηνπ ΑΚ). 

Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη δηαρεηξηζηέο εηαίξνη, ν θαζέλαο ηνπο δηθαηνχηαη λα 

ελεξγεί κφλνο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ ινηπψλ ή παξά ηελ ελαληίσζε θάπνηνπ απ' 

απηνχο, αλ πξφθεηηαη γηα επείγνλ κέηξν απφ ηελ παξάιεηςε ηνπ νπνίνπ απεηιείηαη 

ζνβαξή δεκία ηεο εηαηξείαο (άξζ.751ηνπ ΑΚ). 

 Αλάθιεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή 

Ζ δηαρείξηζε πνπ έρεη αλαηεζεί κε ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε ζε έλαλ ή ζε κεξηθνχο απφ 

ηνπο εηαίξνπο κπνξεί λα αλαθιεζεί κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν. Ζ ζπκθσλία πνπ 

απνθιείεη ηελ αλάθιεζε γηα ζπνπδαίν ιφγν είλαη άθπξε. πνπδαίνο ιφγνο ζεσξείηαη 

ηδίσο ε βαξηά παξάβαζε θαζεθφλησλ ή ε αληθαλφηεηα γηα ηαθηηθή δηαρείξηζε. Ζ 

αλάθιεζε γίλεηαη κε νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ ινηπψλ εηαίξσλ, εθηφο αλ ππάξρεη 

αληίζεηε ζπκθσλία (άξζ.752ηνπ ΑΚ).  
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 Παξαίηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή 

Ο εηαίξνο έρεη δηθαίσκα λα παξαηηεζεί απφ ηε δηαρείξηζε πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί κε 

ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν. πκθσλία πνπ απνθιείεη ηελ 

παξαίηεζε γηα ζπνπδαίν ιφγν είλαη άθπξε. 

πνηνο παξαηηείηαη άθαηξα, ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ 

άθαηξε παξαίηεζε, επζχλεηαη γηα ηε δεκία ηεο εηαηξείαο απ' απηή ηελ ελέξγεηά 

ηνπ(άξζ.753ηνπ ΑΚ). 

 Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή 

Χο πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή εηαίξνπ εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 714 έσο 723 γηα ηελ εληνιή. 

Ο εηαίξνο δελ έρεη δηθαίσκα λα ακεηθζεί γηα ηε δηαρείξηζε, εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε 

ζπκθσλία(άξζ.754 ηνπ ΑΚ) .  

Κάζε εηαίξνο έρεη δηθαίσκα λα πιεξνθνξείηαη απηνπξνζψπσο γηα ηελ πνξεία 

ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, λα εμεηάδεη ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα, θαζψο θαη λα 

θαηαξηίδεη πεξίιεςε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο. Αληίζεηε 

ζπκθσλία είλαη άθπξε (άξζ.755 ηνπ ΑΚ). 

Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 750 παξ. 2, ν εηαίξνο εθφζνλ έρεη 

επηηξαπεί ζ' απηφλ ε δηαρείξηζε κε ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε, ινγίδεηαη ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο πσο έρεη θαη ηελ πιεξεμνπζηφηεηα λα αληηπξνζσπεχεη ηνπο ινηπνχο 

εηαίξνπο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο (άξζ.756 ηνπ ΑΚ).  

Ζ πιεξεμνπζηφηεηα πνπ δφζεθε κε ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε ζε θάπνηνλ εηαίξν 

κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ηνπο ινηπνχο κφλν ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 

752, θαη αλ δφζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαρείξηζε, κφλν καδί κ' απηήλ (άξζ.757ηνπ 

ΑΚ). 

 

Γηθαηώκαηα ζηελ εηζθνξά ή ζηα απνθηήκαηα. 

Οη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ, θαζψο θαη θαζεηί πνπ απνθηάηαη γηα ηελ εηαηξεία απφ ηε 

δηαρείξηζή ηεο, αλήθνπλ ζε φινπο ηνπο εηαίξνπο θαηά ην ιφγν ηεο εηαηξηθήο κεξίδαο 

ηνπ θαζελφο. Καζεηί πνπ ν δηαρεηξηζηήο εηαίξνο απέθηεζε ζην φλνκά ηνπ, 

αληηπξνζσπεχνληαο ηελ εηαηξεία, έρεη ππνρξέσζε λα ην θαηαζηήζεη θνηλφ φισλ ησλ 

εηαίξσλ θαηά ην ιφγν ηεο εηαηξηθήο κεξίδαο ηνπ θαζελφο (άξζ.758ηνπ ΑΚ). 
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Τπνρξεώζεηο έλαληη ηξίηωλ. 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ γελλήζεθαλ απέλαληη ζε ηξίηνπο απφ ηε δηαρείξηζε ή ηελ 

αληηπξνζψπεπζε ηεο εηαηξείαο βαξχλνπλ φινπο ηνπο εηαίξνπο θαηά ην ιφγν ηεο 

εηαηξηθήο κεξίδαο ηνπ θαζελφο (άξζ.759 ηνπ ΑΚ). 

 Ακνηβαίεο απαηηήζεηο ησλ εηαίξσλ 

Οη απαηηήζεηο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ απφ ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε δελ κεηαβηβάδνληαη. 

Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή εηαίξνπ 

απφ ηε δηαρείξηζε, εθφζνλ απηέο κπνξνχλ λα απαηηεζνχλ θαη πξηλ απφ ηελ 

εθθαζάξηζε, θαζψο επίζεο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαινγία ζηα 

θέξδε ή ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο  (άξζ.760 ηνπ ΑΚ). 

 Ακεηαβίβαζηε ε εηαηξηθή κεξίδα. 

Χζφηνπ ηειεηψζεη ε εθθαζάξηζε θάζε εηαίξνο έρεη ππνρξέσζε απέλαληη ζηνπο 

ινηπνχο λα κε δηαζέζεη ην κεξίδηφ ηνπ ζηα θνηλά πξάγκαηα. Δπίζεο δελ έρεη δηθαίσκα 

λα δεηήζεη ηε δηαλνκή ησλ θνηλψλ πξαγκάησλ πξηλ πεξαησζεί ε εθθαζάξηζε(άξζ.761 

ηνπ ΑΚ). 

 Γηαλνκή θεξδψλ θαη δεκηψλ. 

ε πεξίπησζε εηαηξείαο κε δηάξθεηα καθξφηεξε απφ έλα έηνο ν ινγαξηαζκφο 

θιείλεηαη θαη ηα θέξδε κνηξάδνληαη ζην ηέινο θάζε έηνπο, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη θάηη 

άιιν απφ ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε (άξζ.762 ηνπ ΑΚ). 

Αλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία, νη εηαίξνη κεηέρνπλ ζηα θέξδε θαη ζηηο 

δεκίεο θαηά ίζα κέξε, αλεμάξηεηα απφ ηελ εηζθνξά ηνπο. Αλ ε αλαινγία ηνπ θαζελφο 

νξίζηεθε κφλν σο πξνο ηα θέξδε ή κφλν σο πξνο ηηο δεκίεο, ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο ε αλαινγία απηή ηζρχεη θαη γηα ηα δχν (άξζ.763 ηνπ ΑΚ).  

Ζ ζπκθσλία κε ηελ νπνία θάπνηνο εηαίξνο απνθιείεηαη απφ ηα θέξδε ή 

απαιιάζζεηαη απφ ηηο δεκίεο είλαη άθπξε. Σελ αθπξφηεηα κπνξεί λα επηθαιεζηεί 

κφλν απηφο. Ζ ζπκθσλία κε ηελ νπνία ν εηαίξνο πνπ ζπλεηζθέξεη κφλν ηελ εξγαζία 

ηνπ δελ ζα ζπκκεηέρεη ζηηο δεκίεο είλαη ηζρπξή (άξζ.764 ηνπ ΑΚ). 

 

Λύζε ηεο εηαηξείαο 

Ζ εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα νξηζκέλν ρξφλν ιχλεηαη κφιηο πεξάζεη απηφο ν 

ρξφλνο (άξζ.765 ηνπ ΑΚ). 

 Λχζε κε θαηαγγειία 
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Ζ εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα νξηζκέλν ρξφλν ιχλεηαη κε θαηαγγειία πξηλ 

πεξάζεη ν ρξφλνο απηφο, αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο. Αληίζεηε ζπκθσλία, πνπ 

πεξηνξίδεη κε πξνζεζκία ή κε άιινλ ηξφπν ην δηθαίσκα απηφ ηεο θαηαγγειίαο, 

είλαη άθπξε(άξζ.766 ηνπ ΑΚ). 

Δηαηξεία πνπ έρεη αφξηζηε δηάξθεηα ιχλεηαη νπνηεδήπνηε κε θαηαγγειία 

νπνηνπδήπνηε εηαίξνπ. Αλ ν εηαίξνο θαηάγγεηιε ηελ εηαηξεία άθαηξα θαη ρσξίο 

ζπνπδαίν ιφγν, πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ άθαηξε θαηαγγειία, ελέρεηαη γηα ηε δεκία πνπ 

πξνθάιεζε ε ιχζε ζηνπο άιινπο εηαίξνπο(άξζ.767 ηνπ ΑΚ). 

Ζ εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα νιφθιεξε ηε δσή θάπνηνπ απφ ηνπο εηαίξνπο 

ινγίδεηαη φηη έρεη ζπζηαζεί γηα αφξηζηε δηάξθεηα (άξζ.768ηνπ ΑΚ). 

Αλ ε εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα νξηζκέλν ρξφλν ζπλερίδεηαη ζησπεξά 

(ζησπεξή αλαλέσζε) θαη χζηεξα απφ ηελ πάξνδν απηνχ ηνπ ρξφλνπ, ινγίδεηαη φηη 

αλαλεψζεθε γηα αφξηζην ρξφλν (άξζ.769 ηνπ ΑΚ). 

 Καηαγγειία γηα παξάβαζε ππνρξεψζεσλ 

Αλ ν ζπνπδαίνο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν θαηαγγέιζεθε ε εηαηξεία, ζπλίζηαηαη ζην φηη 

θάπνηνο απφ ηνπο εηαίξνπο έρεη παξαβεί ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν εηαίξνο 

απηφο ελέρεηαη γηα ηε δεκία πνπ πξνθάιεζε ε ιχζε ηεο εηαηξείαο ζηνπο ινηπνχο 

εηαίξνπο (άξζ.770 ηνπ ΑΚ). 

Αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα λα θαηαγγειζεί ε εηαηξεία, ν νπνίνο αθνξά 

παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ εηαίξνπ, ην δηθαζηήξην κπνξεί, κεηά αίηεζε φισλ ησλ 

ινηπψλ εηαίξσλ, λα απνθιείζεη απφ ηελ εηαηξεία ηνλ ππαίηην. Αθφηνπ επηδνζεί ε 

ηειεζίδηθε απφθαζε, ε εηαηξεία ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ εηαίξσλ (άξζ.771 

ηνπ ΑΚ). 

 Λχζε απφ ην ζθνπφ 

Ζ εηαηξεία ιχλεηαη, αλ ν ζθνπφο ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ή έγηλε αλέθηθηνο(άξζ.772 

ηνπ ΑΚ). 

 Λχζε ιφγσ ζαλάηνπ 

Λχζε ιφγσ ζαλάηνπ, έρνπκε φηαλ ε εηαηξεία ιχλεηαη κε ην ζάλαην ελφο απφ ηνπο 

εηαίξνπο. Μπνξεί φκσο λα ζπκθσλεζεί φηη ε εηαηξεία ζα ζπλερηζηεί είηε κεηαμχ ησλ 

ινηπψλ εηαίξσλ είηε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θιεξνλφκσλ εθείλνπ πνπ πέζαλε. Ζ 

αλειηθφηεηα ησλ θιεξνλφκσλ δελ παξαβιάπηεη ην θχξνο ηεο ζπκθσλίαο (άξζ.773 

ηνπ ΑΚ). 
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Αλ ε εηαηξεία ιπζεί κε ην ζάλαην ελφο απφ ηνπο εηαίξνπο, ν θιεξνλφκνο ηνπ 

έρεη ππνρξέσζε λα ην γλσζηνπνηήζεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ζηνπο ινηπνχο 

εηαίξνπο θαη, αλ επίθεηηαη θίλδπλνο απφ ηελ αλαβνιή, λα ζπλερίζεη ηε δηαρείξηζε πνπ 

είρε αλαηεζεί ζ' εθείλνλ πνπ πέζαλε, σζφηνπ ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα. Με ηνπο 

ίδηνπο φξνπο έρνπλ θαη νη ινηπνί εηαίξνη ππνρξέσζε λα ζπλερίζνπλ πξνζσξηλά ηε 

δηαρείξηζε πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί. ην δηάζηεκα απηφ ε εηαηξεία ινγίδεηαη φηη 

ππάξρεη (άξζ.774 ηνπ ΑΚ). 

 Λχζε κε ηελ ππνβνιή ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή ηελ πηψρεπζε ηνπ ελφο 

Ζ εηαηξεία ιχλεηαη κε ηελ ππνβνιή ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή ηελ θήξπμε ζε 

πηψρεπζε ελφο απφ ηνπο εηαίξνπο, εθηφο αλ ζπκθσλήζεθε φηη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε 

ε εηαηξεία ζα ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ εηαίξσλ (άξζ.775 ηνπ ΑΚ). 

 Γηαρείξηζε εηαηξεία κεηά ηε ιχζε 

Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 224
3
, αλ ε εηαηξεία ιχζεθε κε άιινλ 

ηξφπν θαη φρη κε θαηαγγειία, ε δηαρεηξηζηηθή εμνπζία πνπ θαηά ηελ εηαηξηθή 

ζχκβαζε αλήθεη ζε θάπνηνλ εηαίξν εμαθνινπζεί λα ππάξρεη γη' απηφλ εθφζνλ ρσξίο 

ππαηηηφηεηά ηνπ αγλνεί ηε ιχζε (άξζ.776 ηνπ ΑΚ). 

 Δθθαζάξηζε 

Ζ εηαηξεία ινγίδεηαη φηη εμαθνινπζεί θαη κεηά ηε ιχζε ηεο, εθφζνλ ην απαηηνχλ νη 

αλάγθεο θαη ν ζθνπφο ηεο εθθαζάξηζεο. Απφ ηε ιχζε παχεη ε εμνπζία ησλ 

δηαρεηξηζηψλ εηαίξσλ (άξζ.777 ηνπ ΑΚ). 

Αθνχ ιπζεί ε εηαηξεία, ε εθθαζάξηζε, αλ δελ ζπκθσλήζεθε θάηη άιιν, 

ελεξγείηαη απ' φινπο ηνπο εηαίξνπο καδί ή απφ εθθαζαξηζηή πνπ έρεη δηνξηζηεί κε 

νκφθσλε απφθαζε φισλ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ν εθθαζαξηζηήο δηνξίδεηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην δηθαζηήξην κε αίηεζε ελφο απφ ηνπο εηαίξνπο θαη ε 

αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κφλν γηα ζπνπδαίνπο ιφγνπο  (άξζ.778 ηνπ ΑΚ). 

 Απφδνζε απηνχζησλ πξαγκάησλ 

ε πεξίπησζε πνπ ε εηζθνξά ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε νξηζκέλσλ πξαγκάησλ, ηα 

πξάγκαηα απηά απνδίδνληαη απηνχζηα(άξζ.779 ηνπ ΑΚ). 

 Σξφπνο εθθαζάξηζεο 

                                                 

3
Άξζξν 224 ηνπ ΑΚ: Γηθαηνπξαμία πνπ επηρεηξήζεθε κεηά ηελ παχζε ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο απφ 

πιεξεμνχζην πνπ αγλννχζε ηελ παχζε ηζρχεη ππέξ θαη θαηά ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ ή ησλ 

θαζνιηθψλ ηνπ δηαδφρσλ, εθηφο αλ ν ηξίηνο γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη ηελ παχζε ηεο 

πιεξεμνπζηφηεηαο. 
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Καηά ηελ εθθαζάξηζε πξψηα εμνθινχληαη ηα θνηλά ρξέε ησλ εηαίξσλ απέλαληη ζε 

ηξίηνπο, θαζψο θαη φζα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ, θαη θαηφπηλ επηζηξέθνληαη νη 

εηζθνξέο. Αλ ε εηζθνξά δελ ζπλίζηαηαη ζε ρξήκα, θαηαβάιιεηαη ε αμία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Αλ ε εηζθνξά ζπλίζηαηαη 

ζε εξγαζία ή ζε ρξήζε πξάγκαηνο δελ απνδίδεηαη (άξζ.780 ηνπ ΑΚ). 

 Μεηαηξνπή ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ρξήκα 

Ζ εηαηξηθή πεξηνπζία κεηαηξέπεηαη ζε ρξήκα, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ 

εμφθιεζε ησλ εηαηξηθψλ ρξεψλ θαη γηα ηελ απφδνζε ησλ εηζθνξψλ. Ζ κεηαηξνπή 

γίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πψιεζε θνηλνχ πξάγκαηνο (άξζ.781 ηνπ ΑΚ).,ηη 

απνκέλεη κεηά ηελ εμφθιεζε ησλ ρξεψλ θαη ηελ απφδνζε ησλ εηζθνξψλ, δηαλέκεηαη 

ζηνπο εηαίξνπο θαηά ην ιφγν ηεο κεξίδαο πνπ έρεη ν θαζέλαο ζηα θέξδε (άξζ.782 ηνπ 

ΑΚ). 

 Αλεπάξθεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ 

Αλ ηα εηαηξηθά πξάγκαηα δελ αξθνχλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ρξεψλ θαη ηελ απφδνζε 

ησλ εηζθνξψλ, γηα φ,ηη ιείπεη ελέρνληαη νη εηαίξνη θαηά ηνλ ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηηο δεκίεο. Αλ δελ είλαη δπλαηφλ λα εηζπξαρζεί απφ έλαλ εηαίξν ην έιιεηκκα 

πνπ ηνπ αλαινγεί, ελέρνληαη γη' απηφ θαηά ηελ ίδηα αλαινγία νη ινηπνί εηαίξνη 

(άξζ.783 ηνπ ΑΚ). 

 Πξνζσπηθφηεηα ηεο αζηηθήο εηαηξείαο. 

Ζ εηαηξεία ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, αλ επηδηψθεη νηθνλνκηθφ ζθνπφ, απνθηά λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα, εθφζνλ ηεξεζνχλ νη φξνη ηεο δεκνζηφηεηαο πνπ ν λφκνο ηάζζεη γηα 

ην ζθνπφ απηφ ζηηο νκφξξπζκεο εκπνξηθέο εηαηξίεο. Ζ πξνζσπηθφηεηα απηήο ηεο 

αζηηθήο εηαηξείαο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη σζφηνπ πεξαησζεί ε εθθαζάξηζε θαη γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο (άξζ.784 ηνπ ΑΚ). 

κσο, κε ην άξζξν 270 ηνπ Ν.4072/2012 επήιζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο σο 

πξνο ηελ επζχλε ησλ εηαίξσλ ηεο αζηηθήο εηαηξείαο κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα «Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, κε 

εμαίξεζε εθείλε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 251
4
, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ 

αζηηθή εηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα». 

                                                 

4
Αλ ε εηαηξεία αξρίζεη ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα πξηλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΖ., νη 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη σο πξνο απηήλ. Ζ κε θαηαρσξεζείζα 

ζην Γ.Δ.ΜΖ. εηαηξεία, ε νπνία αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, έρεη ηθαλφηεηα δηθαίνπ θαη πησρεπηηθή 

ηθαλφηεηα. 



51 

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη κέρξη ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 

270, νκφθσλα ε επηζηήκε θαη ε λνκνινγία δέρνληαλ φηη ε κφλε ππφρξεε γηα ηα ρξέε 

ηεο αζηηθήο εηαηξείαο κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα παξέκελε ε ίδηα ε εηαηξεία, κε ηελ 

πεξηνπζία ηεο, κε απνηέιεζκα ε επζχλε ησλ εηαίξσλ ηεο λα πεξηνξίδεηαη, θαηά ηελ 

πην αλεπηεηθή γη’ απηνχο άπνςε, µφλν ζηελ πεξίπησζε, πνπ κεηά ηελ ιχζε ηεο 

εηαηξείαο θαη ηελ πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζήο ηεο ην ελεξγεηηθφ ηεο δελ επαξθνχζε 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ (εδάθην 2 άξζ. 784 ηνπ ΑΚ).  

Χζηφζν, κεηά ηε ςήθηζε ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, κε ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ 

άξζξνπ 270 ηνπ  Ν. 4072/2012 πξνβιέπεηαη πιένλ πσο ζηελ αζηηθή εηαηξεία µε 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα εθαξκφδνληαη αλαινγηθά φιεο νη δηαηάμεηο γηα ηελ 

νκφξξπζκε εηαηξεία θαη επνκέλσο νη εηαίξνη επζχλνληαη εηο νιφθιεξν κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία, παξάιιεια κε ηελ εηαηξεία. 

 

 Οη εηαίξνη ηεο αζηηθήο εηαηξείαο µε λνκηθή πξνζωπηθόηεηα επζύλνληαη 

πιένλ αιιειέγγπα θαη ζε νιόθιεξν γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο, όπωο νη 

εηαίξνη ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο. 

 

3.6. Λνηπά δεηήκαηα ζωκαηείωλ 
 

χκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ ΓΟΔ κε αξηζκφ πξση. 8747/26.08.1998 « 

Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζσκαηείσλ», αλαιχνληαη ηα εμήο 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πεξί ζσκαηείσλ 

 

Γηάθξηζε ζωκαηείνπ από ελώζεηο πξνζώπωλ, ηδξύκαηα, αζηηθή εηαηξεία θιπ. 

ηελ παξ. 6, αλαθέξεηαη φηη ην ζσκαηείν δηαθξίλεηαη απφ ηελ «έλσζε πξνζψπσλ» 

(άξζ.107 ΑΚ) θαζψο γηα ηε ζχζηαζε ηεο έλσζεο πξνζψπσλ δελ απαηηείηαη ν 

ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ 20 πξνζψπσλ. Δπηπιένλ, ε έλσζε πξνζψπσλ ζηεξείηαη 

λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη κπνξεί λα ηελ απνθηήζεη κφλνλ φηαλ κεηαηξαπεί ζε 

ζσκαηείν ή ζε Αζηηθή Δηαηξεία. 

 Γηαθξίλεηαη απφ ην ίδξπκα (άξζ.108 ΑΚ) γηαηί ην ίδξπκα απνηειεί ζχλνιν 

πεξηνπζίαο ηεηαγκέλεο γηα εμππεξέηεζε ζθνπνχ. 

 Γηαθξίλεηαη απφ ηελ απιή ζπλάζξνηζε πξνζψπσλ (δηάηαμε άξζ.11 ηνπ 

πληάγκαηνο) επεηδή απηή είλαη πξνζσξηλή ζηνλ ρξφλν, ελψ ην ζσκαηείν έρεη 

δηάξθεηα ζην ρξφλν, κε ηελ δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ησλ κειψλ. 
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 Γηαθξίλεηαη απφ ηελ θνηλσλία επεηδή αληηθείκελν ηεο θνηλσλίαο είλαη έλα 

δηθαίσκα ην νπνίν αλήθεη απφ θνηλνχ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (θνηλσλνί), 

αλεμάξηεηα απφ νξηζκέλν θνηλφ ζθνπφ 

 Γηαθξίλεηαη απφ ηηο εκπνξηθέο εηαηξίεο θαζψο ζε απηέο ν ζθνπφο είλαη 

εκπνξηθφο, γηα ηελ είζνδν/έμνδν εηαίξνπ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ, νη 

εηαίξνη έρνπλ κεηαμχ ηνπο ελνρηθφ δεζκφ θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο γίλεηαη επ’ νλφκαηη 

θαη γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ εηαίξσλ. Αληηζέησο, ην ζσκαηείν εθπξνζσπείηαη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηελ ελαιιαγή θαη ηελ ειεχζεξε 

είζνδν ή έμνδν ησλ κειψλ. 

 Γηαθξίλεηαη απφ ηελ αζηηθή εηαηξεία θαζψο ε αζηηθή εηαηξεία δελ έρεη 

πάληνηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Μπνξεί λα απνθηήζεη κφλν φηαλ επηδηψθεη 

νηθνλνκηθφ ζθνπφ, εθφζνλ δεκνζηεχζεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ζην Πξσηνδηθείν θαη 

ιάβεη ηελ λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξηψλ ηνπ εκπνξηθνχ λφκνπ (ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, ΑΔ). Γελ 

δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη εηαηξεία κε ηελ κνξθή ηεο αζηηθήο εηαηξείαο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα φηαλ ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη δηαλέκεηαη άκεζα ή 

έκκεζα ζηα κέιε ηεο. 

 Σέινο, δηαθξίλεηαη απφ ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζπληζηψληαη κε ηε 

κνξθή ΝΠΓΓ κε λφκν θαζψο ζε απηέο δελ αλαγλσξίδεηαη ε απφιπηε ειεπζεξία 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ κειψλ. Δπηπιένλ ζηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, ε 

ζπκκεηνρή είλαη ππνρξεσηηθή (πρ. Γηθεγνξηθφο χιινγνο, Ηαηξηθφο  χιινγνο θ.ιπ.) 

 

Γξαζηεξηόηεηεο ωκαηείωλ 

ην θεθ. Γ, αλαθέξεηαη φηη «Σα ζσκαηεία ζπλδένληαλ παξαδνζηαθά θαηά θχξην ιφγν 

κε ηελ επηδίσμε κε θεξδνζθνπηθψλ ζθνπψλ. Σα σθειήκαηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο ειακβάλνλην απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. ήκεξα ηα ζσκαηεία ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

παξαγσγή θαη ηελ νηθνλνκία». 

 Παξ’ φια απηά, ην πξνζηαηεπκέλν αηνκηθφ δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζε απφ 

ην χληαγκα ιακβάλεη φιν θαη πην ζπρλά ραξαθηήξα επαγγεικαηηζκνχ κε ηε ρξήζε 

ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζσκαηείνπ γηα επηδίσμε νηθνλνκηθνχ 

θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ απνβιέπνληαο θαη ζηελ ηδηνηέιεηα θαη ηθαλνπνίεζε 

πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ.  

 Με ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο πνπ επηβιήζεθε κε ην Ν.1642/86  ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα, σο γεληθφο έκκεζνο θφξνο θαηαλάισζεο, θαιχθζεθε κεγάιε 
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θαηεγνξία ησλ πξάμεσλ θαη ζπλαιιαγψλ θαη θαηνλνκάζηεθαλ θαηά ηξφπν 

πεξηνξηζηηθφ νη πξάμεηο θαη ηα πξφζσπα πνπ αθήλνληαη εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο. 

Τπνθείκελα ζην θφξν είλαη θαη ηα ζσκαηεία πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο κε 

νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν.  

 Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ίδξπζε ζσκαηείσλ γηα άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο 

νθείιεηαη ζηηο εχθνιεο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο ησλ ζσκαηείσλ θαη ζηελ ζπληαγκαηηθά 

πξνζηαηεπφκελε πξνζσπηθφηεηα απηψλ. 

 Σν θξάηνο ζπκκεηέρεη ζηελ επίηεπμε ηνπ θνηλσθεινχο ζθνπνχ ησλ 

ζσκαηείσλ, θαηαβάιινληαο ζε απηφ δηάθνξα ρξεκαηηθά πνζά είηε κε ηε κνξθή ηεο 

επηδφηεζεο είηε ηεο επηρνξήγεζεο. Σα θξηηήξηα γηα απηέο ηηο επηρνξεγήζεηο επί ην 

πιείζηνλ είλαη ηππηθά. πλεπψο, ε έιιεηςε επνπηείαο θαη ειέγρνπ, επλνεί ηε 

δεκηνπξγία κεραληζκψλ δηαλνκήο ηνπ απνηειέζκαηνο ζηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ. 

Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη: «Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλα γηα ηα 

ζσκαηεία πνπ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Με εκπεηξηθφ ηξφπν ππνινγίδεηαη 

φηη ην πιήζνο ησλ ζσκαηείσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ΑΦΜ θαη επίζεκα δειψλνπλ φηη ζα 

αζθήζνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 12.000 πεξίπνπ. ηνλ αξηζκφ απηφ 

πξνζζέηνπκε κεγάιν αξηζκφ ζσκαηείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα έρνπλ ΑΦΜ κφλν 

κε ηελ εγγξαθή ζην βηβιίν Πξσηνδηθείνπ (…)». 

 Αμηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ, παξαηεξείηαη 

ζχζηαζε ζσκαηείσλ κε ζθνπφ  πνπ εχθνια κεηαηξέπεηαη ζε νηθνλνκηθφ. Γειαδή, ε 

σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε έκκεζν ηξφπν 

δηαλέκεηαη ζηα κέιε ηνπ σκαηείνπ. Έηζη, πνιιέο θνξέο ζπλαληάηαη ην θαηλφκελν λα 

γίλεηαη ζχζηαζε ζσκαηείσλ αληί εηαηξηψλ ηνπ εκπνξηθνχ λφκνπ (ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, ΑΔ, 

ΗΚΔ). 

 Κάπνηεο απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο εθηξνπήο είλαη ηα θηινδσηθά 

ζσκαηεία πνπ εθηξέπνληαη ζε θηεληαηξεία, ηα θηιαλζξσπηθά ζσκαηεία πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο επηρεηξήζεηο νίθσλ επγεξίαο, νη ιέζρεο ςπραγσγίαο – πνιηηηζηηθνί 

ζχιινγνη πνπ κεηαηξέπνληαη ζε θαθέ κπαξ, νη αζιεηηθνί ζχιινγνη πνπ 

κεηαηξέπνληαη ζε γπκλαζηήξηα – εκπνξία εηδψλ δηαηξνθήο θαη αζιεηηθψλ εηδψλ θ.ιπ. 

Σέινο, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαθήκηζεο είλαη 

εχθνιν λα αζθεζεί θαη απφ ηα ζσκαηεία, επεηδή απηά ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλσθεινχο 

ζθνπνχ ηνπο εθδίδνπλ θαη δηαλέκνπλ πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, βηβιία είηε 
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ρξεζηκνπνηνχλ εγθαηαζηάζεηο (γπκλαζηήξηα, γήπεδα, ζηάδηα, αίζνπζεο θ.ιπ.) ζηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη δηαθήκηζε (αλαιχεηαη παξαθάησ). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

 

4.1. Δηζαγωγή 
 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη φιεο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί ε θνξνινγηθή θαη ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπο, κε φζν ην δπλαηφλ πην ελεκεξσκέλν πιηθφ. Θα παξνπζηαζηνχλ νη 

δηαδηθαζίεο έλαξμεο, ηφζν ηεο ζχζηαζεο αιιά θαη ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε 

ΓΟΤ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, νη θσδηθνί δξαζηεξηφηεηαο, ε ηήξεζε 

ησλ βηβιίσλ, ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ, ε ππαγσγή ή κε ζε ΦΠΑ, ε ππαγσγή ή κε ζε 

θφξν εηζνδήκαηνο, νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ. 

 

4.2. Γηαδηθαζίεο Έλαξμεο 

 
ζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο θαη έλαξμεο, σο κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ 

ελλνείηαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεξε θαη ζπλεζέζηεξε κνξθή, ήηνη ην ζσκαηείν. 

Δπνκέλσο, νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο αθνξνχλ ηελ δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη έλαξμεο 

ησλ ζσκαηείσλ.  

πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην ζσκαηείν απνθηά πξνζσπηθφηεηα φηαλ εγγξαθεί  

ζε εηδηθφ δεκφζην βηβιίν (ζσκαηείν) πνπ ηεξείηαη ζην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ, 

πνπ δηαηάζζεηαη κε δηθαζηηθή απφθαζε (δηαηαγή), κεηά ηελ έγθξηζε θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζσκαηείνπ ζην 

βηβιίν απηφ, νη ηδξπηέο ή ε (πξνζσξηλή) δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ ππνβάιινπλ αίηεζε 

ζην πξσηνδηθείν
5
. ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη ε ζπζηαηηθή – ηδξπηηθή πξάμε, ηα 

νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο ε νπνία ζα ην εθπξνζσπεί έσο ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ απφ ην Γηθαζηήξην θαη  ην θαηαζηαηηθφ
6
 κε ηηο ππνγξαθέο ησλ 

κειψλ θαη ηε ρξνλνινγία. 

Ζ ηδξπηηθή πξάμε ηνπ ζσκαηείνπ, καδί κε ην θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ππνγξάθνληαη απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ ζσκαηείνπ (απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ 

                                                 

5
Βιέπε παξάξηεκα ζει: 123 , ππφδεηγκα αίηεζεο  

6
Βιέπε παξάξηεκα ζει: 117, ππφδεηγκα θαηαζηαηηθνχ 
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νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ππνγξαθή απηψλ) θαη καδί κε πίλαθα 

κειψλ ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζήο ηνπ, πξνζθνκίδνληαη απφ δηθεγφξν ζην αξκφδην 

Γηθαζηήξην πνπ δεηεί κε αίηεζε ησλ κειψλ ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο ηνπ ππφ 

ίδξπζε ζσκαηείνπ ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη αλαγλψξηζή ηνπ.  

Ο έιεγρνο πνπ γίλεηαη απφ ην Γηθαζηήξην φζνλ αθνξά ηνλ ζθνπφ ηνπ 

ζσκαηείνπ είλαη έιεγρνο κφλν λνκηκφηεηαο θαη φρη ζθνπηκφηεηαο, πνπ ζεκαίλεη φηη 

ειέγρεηαη θαηά πφζν ν ζθνπφο βξίζθεηαη ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ. Σν Γηθαζηήξην 

κπνξεί λα αξλεζεί ηε ζχζηαζε ηνπ ζσκαηείνπ, κφλν αλ ν ζθνπφο ηνπ αληίθεηηαη ζηα 

ρξεζηά ήζε θαη ηε δεκφζηα ηάμε. 

Δθφζνλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή, κε δηαηαγή ηνπ ν αξκφδηνο Δηξελνδίθεο 

δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα ησλ θαηά λφκν δεκνζηεχζεσλ (ζπλήζσο ζε κία θαζεκεξηλή 

εθεκεξίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηνπ ηφπνπ ηεο έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζην 

Γειηίν Γηθαζηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ). Ζ άλσ δηθαζηηθή 

απφθαζε (δηαηαγή) επηδίδεηαη ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Σν θαηαζηαηηθφ 

ηνπ ζσκαηείνπ επηθπξψλεηαη απφ ηνλ Δηξελνδίθε, θαη αθνχ θνηλνπνηεζεί ζηνλ 

Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ, θαηαηίζεηαη ζην αξρείν ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ ηεο 

έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ, φπνπ αθνχ ειεγρζεί ε ηήξεζε ησλ θαηά λφκν δεκνζηεχζεσλ 

θαη θνηλνπνηήζεσλ, εγγξάθεηαη ζην βηβιίν ζσκαηείσλ, ιακβάλνληαο αξηζκφ 

ζπζηάζεσο, ν νπνίνο καδί κε ην έηνο ηδξχζεσο, ζπλεζίδεηαη λα αλαγξάθεηαη καδί κε 

ηελ επσλπκία ζηε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

4.2.1. Απόθηεζε ΑΦΜ, έλαξμε θνξνινγηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
 

Πέξαλ φκσο ηηο λνκηθήο ππφζηαζεο, ηα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα απνθηήζνπλ 

θαη θνξνινγηθή ππφζηαζε πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ. Ζ θνξνινγηθή ππφζηαζε 

ησλ ζσκαηείσλ απνθηάηαη κε ηελ απφδνζε ζε απηά Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(Α.Φ.Μ). 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο ΠΟΛ.1006/31.12.2013, εηδηθά ηα λνκηθά 

πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ππνβάιινπλ ηε δήισζε έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηνπο ζην Γ.Δ.ΜΖ. ή ζην νηθείν Μεηξψν ή Βηβιίν πνπ πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε ή 

απφ ην έγγξαθν ζχζηαζήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε. 
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 Σα ζωκαηεία έρνπλ πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θαηαρώξεζε 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο 

θαη λα απνθηήζνπλ ΑΦΜ. Γηαθνξεηηθά, ζα ηνπο θαηαβιεζεί πξόζηηκν 

πεξί κε έγθαηξεο έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ηάμεωο ηωλ 100 επξώ ζπλ 

ραξηόζεκν. 

 

 

Με ηελ ΠΟΛ.1006/31.12.2013, νξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έλαξμε, κεηαβνιή θαη δηαθνπή δξαζηεξηφηεηαο, ηελ 

κεηαβνιή ζηνηρείσλ θαη ηελ απφδνζε αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα θάζε 

θαηεγνξία πξνζψπνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ΠΟΛ ηζρχεη απφ 01.01.2014 θαη θαηαξγεί ηελ 

ΠΟΛ.1102/2005 φπσο απηή είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηηο ΠΟΛ.1040/2006 & 

ΠΟΛ.1269/2011. 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ζε θάζε πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ ή 

λνκηθή νληφηεηα φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο (Κ.Φ.Γ.) Ν. 4174/2013 (170/Α΄) εκεδαπφ ή αιινδαπφ, πνπ πξφθεηηαη λα 

αζθήζεη δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ή λα θαηαζηεί ππφρξεν ζε 

θαηαβνιή ή παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή δηαδηθαζία ή ζε 

ππνβνιή νπνηαζδήπνηε δήισζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα 

απηνχ, απνδίδεηαη απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε εληαίνο θαη κνλαδηθφο Αξηζκφο 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

(ππνθαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ, απνζεθψλ) πνπ δηαζέηεη εληφο θαη εθηφο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζην Φνξνινγηθφ Μεηξψν. 

πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 8 πεξίπησζε ζη’, αλάκεζα ζηηο πεξηπηψζεηο 

πξνζψπσλ πνπ απνδίδεηαη ππνρξεσηηθά ν Α.Φ.Μ., αλαθέξεηαη ην εμήο: 

«ηα Τπνπξγεία, ζηηο απηνηειείο Γεληθέο Γξακκαηείεο, ζηηο απνθεληξσκέλεο 

Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, ζηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζηα Ννκηθά 

Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζηνπο Γήκνπο, ζηηο 

Κνηλφηεηεο, ζηηο Πεξηθέξεηεο, ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο Υψξαο, ζηηο 

λνκηθέο νληφηεηεο, αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ή γξαθείσλ πνπ 

δηαζέηνπλ, πέξαλ ηεο έδξαο ηνπο». 

Δπνκέλσο, ην ζσκαηείν εθφζνλ απνθηήζεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κπνξεί λα 

απνθηήζεη ΑΦΜ, κε ζθνπφ λα δηελεξγήζεη νπνηαδήπνηε επηηξεπηή θαηά λφκν 
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ζπλαιιαγή (άλνηγκα θαη ηήξεζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, κίζζσζε ή αγνξά ρψξσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζχλαςε ζπκβάζεσλ, πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θιπ.). 

 

 Γηθαηνινγεηηθά γηα έλαξμε θαη απόδνζε ΑΦΜ: 

 Καηαζηαηηθό 

 Μηζζωηήξην 

 Μ3 

 Μ7 

 Πξαθηηθό Δθινγώλ 

 

Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηελ δηαδηθαζία έλαξμεο θαη απφδνζεο ηνπ ΑΦΜ απαηηνχληαη ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ, ζεσξεκέλν απφ ην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν – Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ. 

 Αληίγξαθν ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηεο έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ, ην νπνίν 

έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ Taxisnet ή δσξεάλ 

παξαρσξεηήξην (Τπεχζπλε Γήισζε Ν.1599/1986) ηεο έδξαο θαζψο θαη 

έγγξαθα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ζηνλ ηδηνθηήηε πνπ 

ηνλ παξαρσξεί (Δ9). ηελ πεξίπησζε ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ζα πξέπεη 

λα ηζεθαξηζηεί ε επηινγή «ππφ ζχζηαζε λνκηθφ πξφζσπν» θαη λα απνδνζεί ν 

ΑΦΜ ηνπ λνκηθνχ εθπξνζψπνπ – πξνέδξνπ ηνπ ζσκαηείνπ. 

Δάλ ηελ έδξα ηελ παξαρσξεί θξαηηθφο θνξέαο (πνιιέο θνξέο απηφ γίλεηαη κε 

ηα γήπεδα-ζηάδηα ζηα αζιεηηθά ζσκαηεία) αξθεί ην παξαρσξεηήξην ρξήζεο 

ππνγεγξακκέλν - ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ Γήκν ζηνλ νπνίν αλήθεη ε έδξα. 

 Έληππν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Μ3 ζπκπιεξσκέλν, πνπ αθνξά ηα 

ζηνηρεία ηνπ Ν.Π. (αξηζκφο επηθχξσζεο & εκεξνκελία θαηαζηαηηθνχ, 

εκεξνκελία έλαξμεο, θαηεγνξία λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαηεγνξία βηβιίσλ, 

ΚΑΓ, ππαγσγή ζε ΦΠΑ, άζθεζε ή κε ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ θ.α.) 

 ην Μ3 ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζσκαηείνπ αθξηβώο όπωο 

αλαγξάθνληαη ζην θαηαζηαηηθό ( επσλπκία λνκηθνχ πξνζψπνπ, δηαθξηηηθφο 

ηίηινο εάλ ππάξρεη, έδξα, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θ.α.). Δπηπιένλ, ζην Μ3 

ζπκπιεξψλεηαη ην ΑΦΜ θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ 
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θαζψο θαη ην έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη φηη ν αλσηέξσ είλαη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο (θαηαζηαηηθφ). 

 Έληππν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Μ7 ζπκπιεξσκέλν, πνπ αθνξά ηα 

ζηνηρεία ηνπ Ννκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ (πξνέδξνπ). ε απηφ 

ζπκπιεξψλεηαη ην ΑΦΜ, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε ηδηφηεηα ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

 Φσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ Ννκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

ζσκαηείνπ (πξνέδξνπ), πνπ αλαγξάθεηαη ζην έληππν Μ7. 

 Πξαθηηθφ αξραηξεζηψλ φπνπ θαίλεηαη ε λφκηκε εθινγή  ησλ κειψλ ηνπ Γ.. 

(πξνζσξηλή δηνίθεζε). 

 Απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ Ννκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ 

(πξνέδξνπ) ή επίζεκα εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 

ια ηα αλσηέξσ αλαιχνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην θεθάιαην 6. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ ηνπ ζσκαηείνπ δελ αλαθέξεη ην φλνκα 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ, ζα απαηηεζεί ζρεηηθφ 

έγγξαθν ηεο πεξηθέξεηαο πνπ ζα πηζηνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά. 

Ζ θαηάζεζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη ζην ηκήκα Μεηξψνπ  ηεο 

Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηνπ Ν.Π.. 

ιεο νη δειψζεηο θαη ηα παξαπάλσ έληππα ζπκπιεξψλνληαη θαη ππνβάιινληαη 

εηο απινχλ, απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ κε ηελ επίδεημε ηνπ 

θαηά πεξίπησζε ζηνηρείνπ  ηαπηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη απφ ηξίην 

πξφζσπν, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε, κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

ηνπ δεινχληνο απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κ.Δ.Π. θαη επηδεηθλχεηαη ην 

ζηνηρείν ηαπηφηεηαο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

εμνπζηνδφηεζε έρεη θαηαξηηζηεί ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα θέξεη 

επηζεκείσζε ή πξνμεληθή ζεψξεζε, θαηά πεξίπησζε, κε εμαίξεζε ηελ εμνπζηνδφηεζε 

πνπ έρεη θαηαξηηζηεί ελψπηνλ δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ. 

χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1006/31.12.2013,ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, 

πνπ πξφθεηηαη λα αζθήζνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηα νπνία εμαηξνχληαη απφ 

ηε ζχζηαζή ηνπο ζηελ Τπεξεζία Μέζεο ηάζεο (ΤΜ), ππνρξενχληαη, λα 

ππνβάιινπλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, δήισζε έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο ζηα πιαίζηα 
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ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Ζ κίζζσζε αθηλήηνπ γηα επαγγεικαηηθή ζηέγε δε 

ζεσξείηαη ζπλαιιαγή. Δηδηθά ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο 

ππνβάιινπλ ηε δήισζε έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο ζην Γ.Δ.ΜΖ. (βι. ζει:42) ή ζην 

νηθείν Μεηξψν ή Βηβιίν πνπ πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε ή απφ ην έγγξαθν 

ζχζηαζήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε.  

Δπηπιένλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2α, 2β, 2γ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

λ.4410/2016 (ΦΔΚ 141 Α'), πνπ θνηλνπνηήζεθαλ κε ηελ απφθαζε ΠΟΛ.1122/2016 

Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 2α, 2β θαη 2γ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4410/2016, 

ηξνπνπνηήζεθε ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4174/2013, ην 

νπνίν δηακνξθψζεθε σο εμήο: Ο θνξνινγνχκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή 

λνκηθή νληφηεηα, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ γηα κεηαβνιέο ζηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν, ηε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή ηε δηεχζπλζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ έδξα, 

ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

θαζψο θαη ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζρέζεθαλ θαηά ην ρξφλν ηεο εγγξαθήο. Ζ 

ππνρξέσζε ελεκέξσζεο γηα κεηαβνιέο ζηα αηνκηθά ζηνηρεία θνξνινγνχκελνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ δελ αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ δελ 

ππφθεηληαη ζε πξνζεζκία. Ο θνξνινγνχκελνο δελ κπνξεί λα επηθαιείηαη έλαληη ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηηο κεηαβνιέο ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ κέρξη ην ρξφλν 

ελεκέξσζήο ηεο. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ γξακκαηέα θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο 

ελεκέξσζεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ».  

Δπνκέλσο ζπκπεξαζκαηηθά, ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζηα ζηνηρεία 

πνπ θαηαηίζεληαη κε ηε παξαπάλσ αξρηθή δηαδηθαζία ζην Σκήκα Μεηξψνπ ηεο 

Γ.Ο.Τ.  ηεο έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ, φπσο πρ. ε αιιαγή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ/ηεο 

πξνέδξνπ, ζα πξέπεη λα δειψλεηαη εληφο ηξηάληα(30) εκεξψλ ζην ηκήκα Μεηξψνπ κε 

ηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ 

εληχπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 

 Κάζε θνξά πνπ αιιάδεη ν Πξόεδξνο ζε έλα ωκαηείν ή ζε θάπνην λνκηθό 

πξόζωπν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα γίλεηαη δήιωζε 

κεηαβνιήο ζην Μεηξών ηεο Γ.Ο.Τ. εληόο 30 εκεξώλ, δηαθνξεηηθά 

βεβαηώλεηαη πξόζηηκν. 
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Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφδνζεο Α.Φ.Μ., έλαξμεο, 

κεηαβνιήο, δηαθνπήο εξγαζηψλ θαη απελεξγνπνίεζεο Α.Φ.Μ., ρνξεγείηαη ε ζρεηηθή 

βεβαίσζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ππνβαιιφκελσλ εληχπσλ, φπσο 

απηά θαηαρσξήζεθαλ ζην ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ ρνξεγνχκελε βεβαίσζε θπιάζζεηαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ή ην λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ θαη επηδεηθλχεηαη ζε νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ έιεγρν ή ζε άιινπο 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη. 

Κώδηθαο Άζθεζεο Γξαζηεξηόηεηαο (ΚΑΓ) 

πσο πξναλαθέξζεθε, ζην έληππν Μ3 απαηηείηαη λα αλαγξαθεί ν Κψδηθαο Άζθεζεο 

Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) ηνπ ζσκαηείνπ, ν νπνίνο είλαη έλαο αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ επαγγεικαηηθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα θάζε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Οη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δειψλνπλ ΚΑΓ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζην κεηξψν ηεο 

εθνξίαο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο επηιέγνληαη θαη δειψλνληαη νη ζρεηηθνί 

ΚΑΓ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε απνθαζίζεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ ηνκέα απφ ηνπο ήδε δεισκέλνπο πξέπεη λα θάλεη δήισζε γηα πξνζζήθε 

λέσλ ΚΑΓ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ σκαηείσλ ή ησλ πιιφγσλ ν αξηζκφο απηφο είλαη επί ην 

πιείζηνλ έλαο απφ ηνπο παξαθάησ: 

94.99.16.01 ππεξεζίεο πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ 

94.99.19.01 ππεξεζίεο άιισλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ 

94.99.19.02 ππεξεζίεο εζληθψλ θαη παηξησηηθψλ ζσκαηείσλ 

94.99.17.01 ππεξεζίεο ελψζεσλ γπλαηθψλ 

94.99.14.01 ππεξεζίεο εμσξατζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζσκαηείσλ, ελψζεσλ, 

ζπλεηαηξηζκψλ 

94.99.19.03 ππεξεζίεο εξαληθψλ επηηξνπψλ 

94.99.19.05 ππεξεζίεο θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ θαη ζσκαηείσλ 

94.99.16.01 ππεξεζίεο πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ 

94.99.12.01 ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ νηθνινγηθά ζσκαηεία 

94.99.19.06 ππεξεζίεο ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ 

94.99.19.07 ππεξεζίεο θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ 

94.99.16.02 ππεξεζίεο ςπραγσγηθψλ κε αζιεηηθψλ ιεζρψλ 
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Να ππνγξακκηζηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ζηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δήισζεο ηξηηνβάζκηνπ Κ.Α.Γ.. 

Καηφπηλ ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηεο απφδνζεο ΑΦΜ, 

ην ζσκαηείν σο λνκηθφ πξφζσπν πξέπεη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθή αίηεζε γηα 

απφδνζε θιεηδαξίζκνπ. 

Σνλ θιεηδάξηζκν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζα ηνλ παξαιάβεη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ κφλν απφ ηελ Γ.Ο.Τ. πνπ αλήθεη ην λνκηθφ πξφζσπν. ηελ 

πεξίπησζε πνπ έλα θπζηθφ πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ αδπλαηεί λα πξνζέιζεη ζηε Γ.Ο.Τ., ζα πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε, κε 

γλήζην ππνγξαθήο, απφ αζηπλνκηθφ ηκήκα ή ΚΔΠ, θαη ζα παξαιακβάλεη ηνλ 

θιεηδάξηζκν άιιν πξφζσπν εθ κέξνπο ηνπ. 

 

Δγγξαθή ζην Γ.Δ.ΜΖ. 

ηελ παξ.1 ηνπ άξζ.1 ηνπ Ν.3419/2005, αλαθέξνληαη ηα πξφζσπα θαη νη ελψζεηο 

πξνζψπσλ πνπ ππνρξεσηηθά θαηαρσξνχληαη ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. Χο εθ 

ηνχηνπ, ηα ζσκαηεία, νη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη θαη νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δελ εγγξάθνληαη ζην Γ.Δ.ΜΖ. 

 

Ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο 

Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ Μ3, έλα ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ 

επηδηψθεη ηελ απαιιαγή απφ ην ΦΠΑ, εθφζνλ νη δξάζεηο ηνπ δελ αιινηψλνπλ ηνλ κε 

θεξδνζθνπηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη γίλνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ επηδίσμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα πθίζηαηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Καηαζηαηηθφ έηζη ψζηε λα κελ ππάξμεη 

θψιπκα, θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ, ζην ηκήκα ΦΠΑ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν, ελεξγήζεη πξάμεηο νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ, ζα 

πξέπεη λα γίλεη κεηαβνιή ζηε ΓΟΤ θαη λα εληαρζεί θαλνληθά ζε θαζεζηψο ΦΠΑ γηα 

απηέο ηνπ ηηο πξάμεηο θαζψο θαη λα ππνβάιιεη δειψζεηο ΦΠΑ αλά ηξίκελν. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο απφ ηηο 8 επηεκβξίνπ 2016κε ηελ 

απφθαζε 39487/16 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

απνθαζίζηεθε ε χζηαζε Δζληθνχ Μεηξψνπ ειιεληθψλ θαη μέλσλ Με 

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο, κεηαλάζηεπζεο θαη θνηλσληθήο έληαμεο (βι. παξάξηεκα ζει:124) 
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4.3. Τπνρξεώζεηο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ ζύκθωλα κε ηα ΔΛΠ 
 

Δηζαγωγηθέο Έλλνηεο 

 

Σν 2014 ήηαλ έλα θνκβηθφ έηνο γηα ηε ρψξα καο, απφ θνξνινγηθή θαη ινγηζηηθή 

άπνςε θαζψο κε ηνλ λ.4308/2014 άιιαμε ν ηξφπνο ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ, 

εηζάγνληαο έλα λέν πιαίζην ινγηζηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηηο ινηπέο ππνθείκελεο νληφηεηεο, ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα (Δ.Λ.Π.). Σα 

ΔΛΠ ζεσξείηαη απφ πνιινχο φηη είλαη ε νκαιή έληαμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.), πξνθεηκέλνπ λα πθίζηαηαη κηα θαζνιηθή ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε αλά ηνλ θφζκν. Σα ΔΛΠ  πεξηιακβάλνπλ θαλφλεο θαη αξρέο ηφζν σο 

πξνο ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ (παξαζηαηηθψλ), 

φζν θαη ηε δηαηχπσζε γεληθψο απνδεθηψλ θαλφλσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε πξνο ηε Βνπιή γηα ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

αλαθέξεηαη φηη ην λνκνζέηεκα απηφ «ελζσκαηψλεη κε πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην ηηο ινγηζηηθέο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 34/2013/ΔΔ θαη πινπνηεί ηελ 

πεξαηηέξσ απινπνίεζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (ΚΦΑ). 

Σν λνκνζέηεκα ζηνρεχεη ζηελ ελνπνίεζε, ζπκπιήξσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ινγηζηηθψλ θαλφλσλ ηεο ρψξαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα νινθιεξσκέλν θαη 

ιεηηνπξγηθφ ινγηζηηθφ – ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ινηπέο 

ππνθείκελεο νληφηεηεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ θαηαπνιεκά ηε ινγηζηηθή 

πνιπλνκία θαη ππεξεηεί ηελ αλάγθε γηα δηαθάλεηα, αμηνπηζηία θαη ζπγθξηζηκφηεηα 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζπλζήθεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Έρεη ιεθζεί ηδηαίηεξα ππφςε ε αξρή «πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  γηα ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θφζηνπο». 

Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ηα Δ.Λ.Π. έρνπλ αληηθαηαζηήζεη απφ ηηο 01/01/2015: 

 Σνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (ΚΦΑ, λ.4093/2012), ν 

νπνίνο  είρε αληηθαηαζηήζεη ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (ΚΒ, ΠΓ 

186/1992) 

 Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (ΔΓΛ, ΠΓ 1123/1980) 
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χκθσλα ινηπφλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4308/2014, ε βαζηθή δηάθξηζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ γίλεηαη βάζεη κεγέζνπο θαη έηζη νη επηρεηξήζεηο, εθεμήο νληφηεηεο, 

δηαθξίλνληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν λφκνο
7
 ζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο 

θαη κεγάιεο. Αλάινγα ινηπφλ ηε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, νη νληφηεηεο πξέπεη 

λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηα ΔΛΠ. 

ηνλ ηξφπν ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ, δελ ππάξρνπλ 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηνλ ΚΦΑ. ζνλ αθνξά ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, εηζάγεηαη ζηαδηαθά, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ινγηθή ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). 

Γηα πξψηε θνξά, ηα ΔΛΠ εηζάγνπλ ηελ έλλνηα ηεο νληφηεηαο, φπνπ κε βάζε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηνπ λ.4308/2014, νληφηεηα είλαη θάζε θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ, κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, επηρείξεζε 

ή νξγαληζκφο θεξδνζθνπηθνχ ή κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ αλήθεη ζηνλ 

ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα. 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηα ΔΛΠ θαη ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1, απφ 01/01/2015, νη 

νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο – 

θαηά λνκηθή κνξθή – θαηεγνξίεο: 

 Αλψλπκε Δηαηξεία (Α.Δ.) 

 Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) 

 Δηεξφξξπζκε θαηά κεηνρέο εηαηξεία 

 Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία (Η.Κ.Δ.) 

 Οκφξξπζκε ή Δηεξφξξπζκε εηαηξεία φηαλ φια φινη νη άκεζνη ή έκκεζνη 

εηαίξνη απηψλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε θαη είλαη λνκηθά πξφζσπα 

 Δηεξφξξπζκε εηαηξεία  (Δ.Δ.) 

 Οκφξξπζκε εηαηξεία (Ο.Δ.) 

 Αηνκηθή επηρείξεζε (θπζηθφ πξφζσπν κε εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα) 

 Κάζε άιιε νληφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ππνρξενχηαη ζηελ εθαξκνγή 

απηνχ ηνπ λφκνπ απφ θνξνινγηθή ή άιιε λνκνζεηηθή δηάηαμε. Δπηζεκαίλεηαη 

                                                 

7
 Σα θξηηήξηα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ βάζεη κεγέζνπο είλαη ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ην θαζαξφ χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ν κέζνο φξνο ησλ απαζρνινχκελσλ.  
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φηη, νη αθφινπζεο νληφηεηεο, εθφζνλ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ΔΛΠ: 

o Αζηηθέο εηαηξείεο θεξδνζθνπηθνύ ή κε ραξαθηήξα 

o Οη δηθεγνξηθέο εηαηξείεο 

o Οη ζπκβνιαηνγξαθηθέο εηαηξείεο 

o Οη θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ 

o Οη ζπλεηαηξηζκνί 

o Οη θνηλνπξαμίεο 

o Οη αθαλείο εηαηξείεο 

o Οη ζρνιάδνπζεο θιεξνλνκηέο 

o Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο 

o Οη εθκεηαιιεχζεηο πινίσλ 

Καζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε νληφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ 

απνθηά εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Αθφκε εληάζζνληαη, εθφζνλ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα: 

 Σα Ν.Π.Η.Γ. 

 Σα ζωκαηεία 

 Οη ζύιινγνη 

 Οη ελώζεηο πξνζώπωλ θαη γεληθά κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 

πξόζωπα. 

 Οληφηεηα (θεξδνζθνπηθή ή κε) πνπ αλήθεη ή ειέγρεηαη ή ηειεί ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Γεκνζίνπ, φηαλ δελ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 156 ηνπ λ.4270/14. 

Οη θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο νληφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα ή 

ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην ή ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ δεκνζίνπ, φηαλ εκπίπηνπλ 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ λφκνπ 4270/2014, ρξεζηκνπνηνχλ ην νηθείν 

ζρέδην ινγαξηαζκψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ηνπο ζρέδην, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 156 ηνπ λ.4270/14. 

πλεπψο, κφλν φηαλ έλα λνκηθφ πξφζσπν θαη λνκηθή νληφηεηα κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, έρεη εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ΔΛΠ αλαθνξηθά κε ηα ινγηζηηθά αξρεία, ηα παξαζηαηηθά, 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο 

ζα δνχκε παξαθάησ ζην θεθάιαην 4. Γηαθνξεηηθά, ηεξεί απιά θαη κφλν ηα βηβιία ηνπ 
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Αζηηθνχ Κψδηθα θαη εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΔ πεξί απαιιαγήο ή κε απφ ην 

θφξν. 

Δδψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζχκθσλα κε ηα ΔΛΠ, ηα κε θεξδνζθνπηθά 

Ν.Π.Η.Γ. (ζσκαηεία, ζχιινγνη, ελψζεηο πξνζψπσλ θ.ιπ.), εθφζνλ απνθηνχλ εηζφδεκα 

απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε θχθιν εξγαζηψλ κέρξη θαη 1.500.000 επξψ, 

ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία. Αλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο μεπεξάζεη ηα 1.500.000 

επξψ, είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία. 

 

Λνγηζηηθό ύζηεκα θαη βαζηθά ινγηζηηθά αξρεία 

ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 3 αλαθέξεηαη: 

«ηαλ ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ λφκνπ, ε νληφηεηα δελ ζπληάζζεη 

ηζνινγηζκφ, δχλαηαη, αληί ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο παξ. 10, λα ρξεζηκνπνηεί 

έλα θαηάιιειν απινγξαθηθφ ζχζηεκα (βηβιία εζφδσλ – εμφδσλ) γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

α) ηα πάζεο θχζεσο έζνδα δηαθεθξηκέλα ζε έζνδα απφ πψιεζε εκπνξεπκάησλ, απφ 

πψιεζε πξντφλησλ, απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ινηπά έζνδα. 

β) ηα πάζεο θχζεσο θέξδε 

γ) ηηο πάζεο θχζεσο αγνξέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δηαθεθξηκέλα ζε αγνξέο 

εκπνξεπκάησλ, πιηθψλ (πξψησλ ή βνεζεηηθψλ πιψλ), παγίσλ θαη αγνξέο ινηπψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

δ) ηα πάζεο θχζεσο έμνδα, δηαθεθξηκέλα ζε ακνηβέο πξνζσπηθνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηζθνξψλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, απνζβέζεηο, έμνδα 

απφ ηε ιήςε ινηπψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπά έμνδα. 

ε) ηηο πάζεο θχζεσο δεκίεο 

ζη) ηνπο πάζεο θχζεσο θφξνπο θαη ηέιε, μερσξηζηά θαηά είδνο». 

Με ηελ ΠΟΛ.1003/31-12-2014 δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ. ηελ πεξίπησζε 3.12.9 αλαθέξεηαη: 

«πλνπηηθά, απινγξαθηθφ ζχζηεκα εθαξκφδνπλ νη πνιχ κηθξέο νληφηεηεο ηεο παξ. 

2γ ηνπ άξζξνπ 1 πνπ δελ ζπληάζζνπλ ηζνινγηζκφ. Δλδεηθηηθά: (…) 

Γ) ηα κε θεξδνζθνπηθνχ Ν.Π.Η.Γ. (ζσκαηεία, ζχιινγνη, ελψζεηο πξνζψπσλ θ.ιπ.), 

εθφζνλ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε θχθιν εξγαζηψλ 

έσο 1.500.000 επξψ». 
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ε απηφ ην ζεκείν ζθφπηκν είλαη λα αλαθέξνπκε ηη απνθαιείηαη σο 

«επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα» κε βάζε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4172/2013: 

« 1. σο θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ 

απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δαπαλψλ, ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. 

ηα έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έζνδα απφ ηελ 

πψιεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο (πάγηα), θαζψο θαη ην πξντφλ 

ηεο εθθαζάξηζεο ηεο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

2 (…) 

3.πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηηο κε θεξδνζθνπηθέο νληφηεηεο, κε ηνλ φξν 

«επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή» ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλε ή ζπκπησκαηηθή πξάμε κε 

ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαιιαγή ή θαη ε ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα πξάμεσλ 

ζηελ νηθνλνκηθή αγνξά κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θέξδνπο. Κάζε ηξεηο νκνεηδείο 

ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ελφο εμακήλνπ ζεσξνχληαη ζπζηεκαηηθή 

δηελέξγεηα πξάμεσλ». 

 

 Δπνκέλωο, ηα ζωκαηεία, νη ζύιινγνη, νη ελώζεηο πξνζώπωλ θαη γεληθά ηα 

κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πξόζωπα, κόλνλ εθόζνλ απνθηνύλ 

εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ππνρξενύληαη λα 

εθαξκόδνπλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.4308/2014 πεξί ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο 

θαη ινγηζηηθώλ αξρείωλ. 

 

Σήξεζε βηβιίωλ από ζωκαηεία 

Σα ζσκαηεία ππνρξενχληαη, εθηφο ησλ άιισλ, λα ηεξνχλ ηα αθφινπζα βηβιία: 

 Βηβιίν κεηξψνπ κειψλ 

 Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κειψλ 

 Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γ.. 

 Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο 

 Βηβιίν ηακείνπ 

 Βηβιίν πεξηνπζίαο 

 Βηβιίν πξσηνθφιινπ 

 Κάζε άιιν βηβιίν πνπ ην Γ.. θξίλεη σο ρξήζηκν θαη απαξαίηεην ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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Σήξεζε Βηβιίωλ από Αζηηθέο Με Κεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο 

χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1003/2015 θαη ην άξζ. 1 ηνπ λ.4308/2014, νη αζηηθέο 

εηαηξείεο, θεξδνζθνπηθέο ή κε, ζεσξνχληαη ππνθείκελεο ζηα ΔΛΠ νληφηεηεο, κφλνλ 

εθφζνλ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αθνινπζνχλ ηα 

παξαθάησ παξαδείγκαηα. 

Αζηηθή εηαηξεία ζεάηξνπ: ηεξεί βηβιίν εζφδσλ – εμφδσλ θαηά ηελ έλαξμε θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλάινγα κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

έθδνζε εηζηηεξίσλ. 

Αζηηθή εηαηξεία – εθπαηδεπηήξην: αξρηθά ηεξεί βηβιίν εζφδσλ – εμφδσλ 

(απινγξαθηθά βηβιία) θαη εθδίδεη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. ηε ζπλέρεηα ηεξεί 

ηα αλάινγα κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ βηβιία. 

Γεληθά, θάζε αζηηθή εηαηξεία, θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, εθφζνλ 

απνθηά εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αληηκεησπίδεηαη κε φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο φπσο θαη κία νκφξξπζκε εηαηξεία. 

 

Σήξεζε βηβιίωλ από λνκηθά πξόζωπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 

Σα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεξνχλ βηβιία κφλν γηα πξάμεηο 

πνπ ππάγνληαη ζε ΦΠΑ ή ζε θφξν εηζνδήκαηνο, ή αιιηψο φηαλ αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο απηή, ηεξνχλ 

ηνπιάρηζηνλ βηβιίν εζφδσλ – εμφδσλ (απινγξαθηθά ή αιιηψο Β’ θαηεγνξίαο βηβιία). 

 Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα ζσκαηείν εθδίδεη εθεκεξίδα θαη θαηαρσξεί ζε απηή 

δηαθεκίζεηο, ηφηε ην ζσκαηείν ππνρξενχηαη λα ηεξεί βηβιίν εζφδσλ – εμφδσλ θαζψο 

ηα έζνδα ησλ δηαθεκίζεσλ ππάγεηαη ζε ΦΠΑ. ην βηβιίν απηφ ζα παξαθνινπζεί 

κφλν ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηα έμνδα κε ΦΠΑ πνπ 

αλαινγνχλ ζε απηέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, εθφζνλ ηα έζνδα απφ ηηο δηαθεκίζεηο 

ππάγνληαη ζε ΦΠΑ, ζα εθπίπηεη θαη ν ΦΠΑ ησλ εμφδσλ πνπ αλαινγνχλ ζηηο 

δηαθεκίζεηο. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη μερσξηζηά απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ ηνπο. 
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 Πέξα από ηα αλωηέξα βηβιία πνπ ηεξνύληαη ππνρξεωηηθά, ηζρύεη όηη ηα 

λνκηθά πξόζωπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ηεξνύλ βηβιία, κε ηελ 

έλλνηα πνπ έρεη ν όξνο «βηβιία» ζηα ΔΛΠ, κόλνλ όηαλ πθίζηαληαη πξάμεηο 

πνπ ππάγνληαη ζε ΦΠΑ ή ζε θόξν εηζνδήκαηνο. Γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

απηέο ηεξνύλ ηνπιάρηζηνλ βηβιίν εζόδωλ – εμόδωλ. 

 

ζνλ αθνξά ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία (παξαζηαηηθά) γηα ζσκαηεία, ζπιιφγνπο, ελψζεηο 

πξνζψπσλ θαη γεληθά κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πξφζσπα, ελδεηθηηθά 

απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: 

 

Λνγηζηηθά ζηνηρεία εζόδωλ 

Απνδείμεηο εζόδωλ: ην παξαζηαηηθφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπλδξνκέο ησλ 

κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη ζηηο έθηαθηεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ησλ κειψλ. ηελ 

απφδεημε είζπξαμεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη: 

 Ζ εκεξνκελία έθδνζεο ή είζπξαμεο ηεο απφδεημεο 

 Σν νλνκαηεπψλπκν 

 Ζ δηεχζπλζε 

 Σν ΑΦΜ θαη ε Γ.Ο.Τ. ηνπ κέινπο 

 Αηηηνινγία πρ. πλδξνκή, έθηαθηε ζπλδξνκή, νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

Σηκνιόγηα: ην παξαζηαηηθφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εηζπξαηηφκελεο ρνξεγίεο ή  

επηρνξεγήζεηο απφ Ν.Π.Η.Γ. ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ννκηθά Πξφζσπα. ην ηηκνιφγην 

αλαγξάθεηαη:  

 Ζ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ 

 Ζ επσλπκία 

 Σν επάγγεικα 

 Ζ δηεχζπλζε 

 Σν ΑΦΜ θαη ε Γ.Ο.Τ. ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

 Αηηηνινγία 

 

Λνγηζηηθά ζηνηρεία εμόδωλ 

Απνδείμεηο Ληαληθώλ πλαιιαγώλ ή Απνδείμεηο Φνξνινγηθώλ Σακεηαθώλ 

Μεραλώλ (ΦΣΜ), Απόδεημε Παξνρήο Τπεξεζηώλ Ληαληθώο: Σα παξαζηαηηθά 
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απηά ιακβάλνληαη γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

ηηο απνδείμεηο εκπεξηέρεηαη ππνρξεσηηθά ν ΦΠΑ. 

Σηκνιόγην ή Σηκνιόγην Παξνρήο Τπεξεζηώλ: Σα παξαζηαηηθά απηά ιακβάλνληαη 

γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ή Τπεξεζηψλ. Βαζηθφ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη λα ηνληζηεί πσο 

φηαλ ηα παξαζηαηηθά απηά εκπεξηέρνπλ αμίεο άλσ ησλ 500 επξψ θαζαξή αμία (ρσξίο 

ΦΠΑ), ε εμφθιεζε ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ επηηαγήο ή ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ. 

Σίηινο Κηήζεο ή Σηκνιόγην Αγνξάο ή Απόδεημε Δπαγγεικαηηθήο Γαπάλεο ή 

πκθωλεηηθό ή Τπεύζπλε Γήιωζε: Σν παξαζηαηηθφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ θαηαβάιιεηαη ακνηβή ζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη πεξηζηαζηαθά 

απαζρνινχκελνο, απαζρνιείηαη επθαηξηαθά, δειαδή παξεπφκελα θαη φρη θαηά 

ζχζηεκα. Ζ επθαηξηαθή παξεπφκελε δξαζηεξηφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα, ηα νπνία θξίλνληαη απφ ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ.. Σέηνηα 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα απνηεινχλ θπξίσο ε ζπλέρεηα ή κε ηεο άζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ε χπαξμε ηδηαίηεξεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ε χπαξμε 

ηδηαίηεξνπ εμνπιηζκνχ θαη κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ 

θαη γεληθφηεξα εάλ ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νξγαλσκέλεο επηρείξεζεο.  

εκείσζε: επί ηεο ακνηβήο γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 20% πνπ απνδίδεηαη ζηε 

Γ.Ο.Τ. ελψ απνδίδεηαη θαη ραξηφζεκν ΟΓΑ 3,6 %. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζσκαηεία, νη ζχιινγνη, νη ελψζεηο πξνζψπσλ θαη γεληθά ηα 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πξφζσπα δελ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη νη δαπάλεο αθνξνχλ ζηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ 

ηνπο ηφηε δελ ππνρξενχληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4308/2014 – ΔΛΠ, 

αιιά ζηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ φπσο πξνβιέπεη ν Αζηηθφο Κψδηθαο θαη ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο. 

 

4.4. Θέκαηα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), ηνπ νπνίνπ νη δηαηάμεηο θσδηθνπνηήζεθαλ 

ζηελ Διιάδα κε ην λ.2859/2000, είλαη έλαο γεληθφο θφξνο θαηαλάισζεο πνπ 

επηβάιιεηαη ζηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ παξαγσγή& ηε 

δηαλνκή αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Σν θνηλφ ζχζηεκα ΦΠΑ εθαξκφδεηαη 

ζηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη πξνο θαηαλάισζε ζηελ 
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ΔΔ. Ο θφξνο ππνινγίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αμία πνπ πξνζηίζεηαη ζηα αγαζά ή 

ζηηο ππεξεζίεο ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αιπζίδαο δηαλνκήο. Ο ΦΠΑ 

βαξχλεη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή σο πνζνζηφ επί ηεο ηειηθήο ηηκήο ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο ππεξεζίαο. Απηή ε ηειηθή ηηκή είλαη ην άζξνηζκα ησλ αμηψλ πνπ πξνζηίζεληαη ζε 

θάζε ζηάδην παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. Ο ππνθείκελνο ζηνλ θφξν θαηαβάιιεη ζηε 

θνξνινγηθή αξρή ηνλ ΦΠΑ πνπ έρεη εηζπξάμεη γηα ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο αθνχ 

πξσηίζησο εθπέζεη ηνλ ΦΠΑ πνπ θαηέβαιιε ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ. 

 

Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΦΠΑ 

ηνλ ΦΠΑ ππφθεηληαη νη πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εμ επαρζνχο αηηίαο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα απηή, 

θαζψο θαη νη εηζαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ νπνηνλδήπνηε. ηηο 

θνξνινγεηέεο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη παξαδφζεηο αγαζψλ απφ ππνθείκελν ζην θφξν. Χο παξάδνζε αγαζψλ 

ζεσξείηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα δηαζέηεη θάπνηνο σο θχξηνο, 

ελζψκαην αγαζφ. 

 Οη ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζψλ πξνεξρφκελσλ απφ έλα θξάηνο κέινο 

ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο. Χο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ 

λνείηαη ε απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα δηαζέηεη θάπνηνο, σο θχξηνο θηλεηφ 

ελζψκαην αγαζφ πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ απνθηψληα, ζε θξάηνο κέινο άιιν 

απφ ην θξάηνο κέινο απφ ην νπνίν αλαρψξεζε ε απνζηνιή ηνπ αγαζνχ 

 Οη παξνρέο ππεξεζηψλ απφ ππνθείκελν ζην θφξν. Χο παξνρή ππεξεζηψλ 

λνείηαη θάζε πξάμε ε νπνία δελ απνηειεί παξάδνζε αγαζψλ. 

 Οη εηζαγσγέο αγαζψλ εθηφο ΔΔ (απφ ηξίηα εδάθε ή ρψξεο εθηφο ΔΔ). Χο 

εηζαγσγή αγαζψλ λνείηαη ε είζνδνο, ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, αγαζνχ πνπ δελ 

έρεη ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία. Δηζαγσγή αγαζψλ ζεσξείηαη επίζεο ε 

είζνδνο εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, αγαζνχ πνπ έρεη ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία 

θαη πξνέξρεηαη απφ ηξίην έδαθνο. 

 

Τπνθείκελα πξόζωπα ζην ΦΠΑ 

α) θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ ή αιινδαπφ ή έλσζε πξνζψπσλ, εθφζνλ 

αζθεί θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζεο, ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ή ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο 
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β) θάζε πξφζσπν ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί πεξηζηαζηαθά παξάδνζε ελφο θαηλνχξγηνπ 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ή κεηαθέξεηαη πξνο άιιν θξάηνο –κέινο. 

Γε ζεσξείηαη φηη αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νη 

κηζζσηνί θαη ινηπά θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο 

εμάξηεζεο, φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο εξγαζίαο ή ηελ ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 

επζχλε ηνπ εξγνδφηε. 

γ) θάζε πξφζσπν ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί επθαηξηαθά πξάμεηο ηνπο άξζξνπ 6, εθφζνλ 

κε δήισζε ηνπ εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ. 

Γεληθφηεξα, γηα λα ππαρζεί θάπνηνο ζην θφξν πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηηο εμήο 

ηδηφηεηεο: 

Α. λα είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή 

ηνπο κνξθή (αλψλπκε εηαηξίεο, νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο, ΗΚΔ, ΔΠΔ, 

ζπλεηαηξηζκνί, θνηλνπξαμίεο θιπ.) 

Β. λα αζθεί νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζεο, ηνλ επηδηωθόκελν ζθνπό (θεξδνζθνπηθό ή κε) θαη ην απνηέιεζκα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ (θέξδνο ή δεκία). 

Γ. λα ελεξγεί θαηά ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ κε ηξφπν αλεμάξηεην, πνπ 

ζεκαίλεη φηη γηα λα ππαρζεί θάπνηνο ζην θφξν δελ πξέπεη λα έρεη κε ηνλ εξγνδφηε ή 

ηνλ εληνιέα ηνπ ζρέζεηο κηζζσηήο εξγαζίαο ή νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή ζρέζε 

εμάξηεζεο. 

 

Πόηε ηα πξόζωπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα είλαη ππνθείκελα ζην ΦΠΑ 

 ηαλ ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πξφζσπα αζθνχλ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4, παξ.1 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ
8
, ηφηε 

είλαη ππνθείκελα ζην ΦΠΑ θαη έρνπλ θαη’ αξρήλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ινηπψλ ππνθείκελσλ ζην θφξν (ππνβνιή δειψζεσλ, 

έθπησζε θφξνπ εηζξνψλ θιπ.). Βεβαίσο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ – π.ρ. βάζεη άξζξνπ 22 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, νη 

νπνίεο πεξηπηψζεηο εμαξηψληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην είδνο ηεο 

ζπλαιιαγήο, δειαδή ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ή ηεο παξάδνζεο αγαζψλ. Ζ 

                                                 

8
Βιέπε ζέκα «Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα» ζει:74 
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απαιιαγή αθνξά κφλν ηηο ππεξεζίεο πνπ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα παξέρνπλ ή ηα 

αγαζά πνπ  παξαδίδνπλ θαη φρη απηά πνπ ιακβάλνπλ. 

 Αληίζεηα, φηαλ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα δελ αζθνχλ πξάμεηο πνπ ζεσξνχληαη 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κψδηθα, αιιά 

νη πξάμεηο πνπ δηελεξγνχλ εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπζηάζεθαλ 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο (θηιαλζξσπηθφ, πνιηηηζηηθφ θιπ.), ηφηε ηα 

πξφζσπα απηά δελ ζεσξνχληαη ππνθείκελα ζην θφξν γηα ηηο ελ ιφγσ πξάμεηο. 

Βεβαίσο ηα πξφζσπα απηά, αλ θαη κε ππνθείκελνη ζην θφξν, είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαζηνχλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πρ. ελδνθνηλνηηθή ζπλαιιαγή, ππφρξενη 

ζην θφξν. ε πεξίπησζε δε, πνπ δηελεξγνχλ παξάιιεια θαη θνξνινγεηέεο 

πξάμεηο, είλαη ππνθείκελνη ζην θφξν γηα ηηο πξάμεηο απηέο κε ηηο ππνρξεψζεηο 

θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ ζπλεπάγνληαη (ππνρξέσζε ππνβνιήο δειψζεσλ ΦΠΑ, 

ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ ή παξαδφζεσλ, δηαθαλνληζκφ παγίσλ θιπ.) 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη θαη πάιη λα ηνληζηεί φηη σο πξνο ην ΦΠΑ, ε θξίζε γηα 

ην ραξαθηεξηζκφ ελφο πξνζψπνπ σο κε θεξδνζθνπηθνχ ή φρη, ελαπφθεηηαη ζηνλ 

πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ κε βάζε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη δελ 

εμαξηάηαη απφ ην πψο απηνπξνζδηνξίδεηαη ην ελ ιφγσ πξφζσπν  ζην θαηαζηαηηθφ 

ηνπ. Βαζηθά θξηηήξηα γηα ηνλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζκφ είλαη ην είδνο ησλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ δηελεξγεί, ε δηαλνκή ή κε σθειεκάησλ νπνηαζδήπνηε κνξθέο ζηα κέιε ηνπ, ην 

θαηαζηαηηθφ, νη ζθνπνί ηνπ πξνζψπνπ απηνχ θιπ. Πάλησο ν πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΤ 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε φηη ν κε θεξδνζθνπηθφο ραξαθηήξαο ελφο πξνζψπνπ 

θαζνξίδεηαη θαηαξρήλ απφ  ηε λνκφηππε αλαγλψξηζε ηνπ σο ηέηνηνπ θαη ηελ 

θαηαρψξεζε απηνχ ζην βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ. Απφ εθεί θαη 

πέξα, ν κε θεξδνζθνπηθφο ραξαθηήξαο ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ πθίζηαηαη φηαλ απφ 

ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά δελ πξνθχπηεη ε νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαλνκή θεξδψλ 

πξνο ηα κέιε ηνπ. ρεηηθφ πξνο απηφ είλαη θαη ην άξζξν 106 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 

ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε πεξηνπζία ελφο ζσκαηείνπ πνπ δηαιχζεθε δελ δηαλέκεηαη 

πνηέ ζηα κέιε ηνπ. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο απφθαζεο ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ ν θνξνινγνχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη 

ελδηθνθαλή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Κ.Φ.Γ. (Ν.4174/2013) θαη ζηε 

ζπλέρεηα, εάλ δελ δηθαησζεί, λα πξνζθχγεη ζηα δηθαζηήξηα. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ θξίζε κηαο πξάμεο σο εκπνξηθή, θαζψο ε 

πξάμε θξίλεηαη ηειηθά απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΤ κε βάζε ηα πξαγκαηηθά 
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πεξηζηαηηθά. Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηνλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζκφ απνηειεί ε θχζε ηεο 

πξάμεο, δειαδή εάλ ε ελ ιφγσ πξάμε εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο ή 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 4, θαζψο θαη ε δηελέξγεηα ηεο λα κελ 

ζπλεπάγεηαη ζηξέβισζε ησλ φξσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, δειαδή λα κελ πξφθεηηαη γηα 

πξάμε ηαπηφζεκε πνπ αληαγσλίδεηαη άκεζα ηηο πξάμεηο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ππάγνληαη ζην θφξν.  

Σέινο, επί ησλ ππεξεζηψλ ή αγαζψλ πνπ ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

πξφζσπα ιακβάλνπλ απφ άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν, επηβάιιεηαη ΦΠΑ ζε θάζε 

πεξίπησζε (εθηφο αλ πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά ν Ν.2859/2000), ν νπνίνο θαη’ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ εθπίπηεη ή φρη απφ ην 

ΦΠΑ εθξνψλ. 

χλεζεο είλαη ην θαηλφκελν πνιιά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα λα κελ επηβάιινπλ θφξν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, επηθαινχκελα φηη 

απηέο δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν ζπζηάζεθαλ. Σν ζέκα 

απηφ ρξήδεη κεγάιεο πξνζνρήο, θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα εθδίδνληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο απφ ηε Γηνίθεζε νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ ηνλ γεληθφ 

θαλφλα, φηη δειαδή ηα ελ ιφγσ πξφζσπα είλαη ππνθείκελα ζην θφξν γηα ππεξεζίεο ή 

αγαζά πνπ παξέρνπλ, εθφζνλ ππνθξχπηεηαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά πξνο ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο. Δπεηδή ηα παξαπάλσ 

θξίλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν κε βάζε ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά, ελδερφκελε κε επηβνιή ΦΠΑ ζε ηέηνηα αγαζά ή ππεξεζίεο εκπεξηέρεη 

ηεξάζηηνπο θηλδχλνπο γηα ηα πξφζσπα απηά. 

 

Οηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (άξζ.4 ηνπ ΦΠΑ), ηελ νπνία είλαη 

απαξαίηεην λα αζθεί έλα πξφζσπν γηα λα ζεσξεζεί σο ππνθείκελν ζην θφξν, 

πεξηιακβάλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ παξαγσγνχ (βηνκεράλνπ, βηνηέρλε, ρεηξνηέρλε 

θ.ιπ.), ηνπ εκπφξνπ γεληθά (ρνλδξεκπφξνπ ή ιηαλνπσιεηή), θαζψο θαη ε 

δξαζηεξηφηεηα απηνχ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο. 

Οηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζπληζηνχλ επίζεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εμφξπμεο 

(κεηαιιεπηηθέο, ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο θ.ιπ.), νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αγξνηψλ, ησλ 

ειεπζεξηψλ επαγγεικάησλ, θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ελφο ελζψκαηνπ ή άπινπ 
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αγαζνχ, πνπ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εζφδσλ (εθκίζζσζε κεραλήκαηνο, 

εθκεηάιιεπζε δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ηερλνγλσζίαο θ.ιπ.). 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3697/2008 πνπ ηζρχνπλ απφ 

01/01/2007, ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 4 ηνπ θψδηθα ΦΠΑ θαη πξνζηίζεηαη λέα 

παξάγξαθνο 2 κε ηελ νπνία δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθ κέξνπο θνηλσλίαο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 

θαηαζθεπή αθηλήηνπ πξνο πψιεζε επί ηνπ θνηλνχ γεπέδνπ (νηθνπέδνπ ή 

αγξνηεκαρίνπ) εθφζνλ: 

Α) φινη νη θνηλσλνί δηελεξγνχλ θαη’ επάγγεικα θαηαζθεπή νηθνδνκψλ πξνο πψιεζε, 

Β) θάπνηνο ή θάπνηνη εθ ησλ θνηλσλψλ δηελεξγνχλ θαη’ επάγγεικα θαηαζθεπή 

νηθνδνκψλ πξνο πψιεζε, ελψ θάπνηνο ή θάπνηνη δελ δηελεξγνχλ ηέηνηεο πξάμεηο θαηά 

ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα, 

Γ) φινη ή θάπνηνη εθ ησλ θνηλσλψλ δηελεξγνχλ θαηά ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα 

θαηαζθεπή νηθνδνκψλ πξνο πψιεζε έζησ θαη εάλ δελ έρνπλ ππνβάιιεη δήισζε 

έλαξμεο ή κεηαβνιψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο απηή. 

Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο θξίζεθαλ αλαγθαίεο χζηεξα απφ ηελ επηβνιή ηνπ ΦΠΑ ζηα 

αθίλεηα πξνο απνθπγή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαη παξεξκελεηψλ. Σα αλαθεξφκελα ζηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο β’ θαη γ’ δελ έρνπλ εθαξκνγή εθφζνλ νη θνηλσλνί, νη νπνίνη 

δελ δηελεξγνχλ θαη’ επάγγεικα ή θαηά ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπή νηθνδνκψλ 

πξνο πψιεζε, απέθηεζαλ ην εκπξάγκαην δηθαίσκα ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξηλ 

ηελ 01/01/2006 ή ζηηο πεξηπηψζεηο απφθηεζεο κεηά ηελ 01/01/2006 κφλνλ εθφζνλ 

απηφ πξνέξρεηαη απφ θιεξνλνκηά ή γνληθή παξνρή. 

 

 

ΦΠΑ ζε πεξίπηωζε παξνρήο ππεξεζίαο ρωξίο αληάιιαγκα 

Καηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζ.2, ηεο παξ.1 ηνπ άξζ.3 θαη ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζ.4 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ε επηβνιή ΦΠΑ ζε νξηζκέλν πξφζσπν γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε απφ απηφ «νηθνλνκηθήο» 

δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη έλαληη ακνηβήο θαη 

ζπλεπψο, φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο ζπλίζηαηαη 

απνθιεηζηηθψο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ρσξίο αληάιιαγκα, δελ ππάξρεη βάζε γηα ηελ 

επηβνιή θνξνινγίαο θαη ε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ. Γηα 

παξάδεηγκα, εθφζνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλαπιίεο θ.ιπ. 
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πνπ δηνξγαλψλεη έλα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πξφζσπν ζε αίζνπζεο Γήκνπ ή 

ζε ρψξνπο ηξίησλ, δελ θαηαβάιιεηαη αληίηηκν (είζνδνο ειεχζεξε), δελ ηίζεηαη ζέκα 

επηβνιήο θφξνπ. 

Δμάιινπ, λαη κελ νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ πξνβιέπνπλ 

φηη επηβάιιεηαη, ππφ φξνπο, ΦΠΑ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ ή αγαζψλ ηεο 

επηρείξεζεο ή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ άλεπ αληαιιάγκαηνο απφ ππνθείκελν ζην 

θφξν, αιιά ε εθαξκνγή ηνπο πξνυπνζέηεη φηη νη πξάμεηο απηέο δηελεξγνχληαη απφ 

πξφζσπν πνπ είλαη ππνθείκελν ζε ΦΠΑ, δειαδή απφ αζθνχληα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία δελ κπνξεί βέβαηα λα ζπλίζηαηαη ζηηο ελ ιφγσ πξάμεηο. 

Δπνκέλωο, δελ εμνκνηώλεηαη κε παξνρή ππεξεζηώλ εμ επαρζνύο αηηίαο ε ρωξίο 

αληάιιαγκα παξνρή ππεξεζηώλ από ππνθείκελν ζην θόξν γηα ιόγνπο 

αλζξωπηζηηθνύο. 

 

Ση ζεωξείηαη ελδνθνηλνηηθή απόθηεζε αγαζώλ γηα ηα πξόζωπα κε 

θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ή γηα απαιιαζζόκελνπο ρωξίο δηθαίωκα έθπηωζεο 

Γηα ηελ χπαξμε ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο αγαζψλ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη εμήο 

πξνυπνζέζεηο: 

 Να πξφθεηηαη γηα αγαζά πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ Διιάδα απφ άιιν θξάηνο – 

κέινο 

 Ο απνθηψλ (αγνξαζηήο) λα είλαη ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν ή κε 

ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

ππνθείκελνπ ζην θφξν. 

Χο ππνθείκελν ζην θφξν ζεσξείηαη ην πξφζσπν πνπ ελεξγεί πξάμεηο 

θνξνινγεηέεο ή αθνξνιφγεηεο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ ή πξάμεηο 

απαιιαζζφκελεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 (ηαηξηθέο-λνζνθνκεηαθέο 

ππεξεζίεο, εθπαίδεπζε θ.α.), θαζψο θαη νη αγξφηεο ηνπ άξζξνπ 41. 

Χο κε ππνθείκελν ζην θφξν ΝΠΓΓ ζεσξείηαη ην πξφζσπν ην νπνίν, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζ.3, δελ ζεσξείηαη ππνθείκελν ζην θφξν, 

θαζψο θαη θάζε λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν δελ ζεσξείηαη φηη αζθεί νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα π.ρ. εθθιεζίεο, ζχιινγνη, πξεζβείεο, μέλεο απνζηνιέο θ.ιπ. 

 Ο πσιεηήο λα είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν ζε άιιν θξάηνο – κέινο, λα κελ 

απαιιάζζεηαη ιφγσ χςνπο αθαζάξηζησλ εζφδσλ ζηε ρψξα ηνπ, νχηε λα 
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πξαγκαηνπνηεί παξαδφζεηο αγαζψλ γηα ηηο νπνίεο ν ηφπνο θνξνινγίαο 

βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

 Ζ ζπλαιιαγή λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαρζή αηηία. Παξφηη φκσο θαη’ 

αξρήλ απαηηείηαη ε χπαξμε αληαιιάγκαηνο ζε ρξήκα ή είδνο, ππάξρνπλ 

νξηζκέλεο πξάμεηο, νη νπνίεο ππάγνληαη ζην θφξν αλ θαη δελ ππάξρεη 

αληάιιαγκα (απηνπαξάδνζε θ.ιπ.) 

 Ζ ζπλαιιαγή λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ηνπ πσιεηή φζν θαη ηνπ αγνξαζηή. 

 

Ση δελ ζεωξείηαη ελδνθνηλνηηθή απόθηεζε αγαζώλ γηα ηα πξόζωπα κε 

θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ή γηα απαιιαζζόκελνπο ρωξίο δηθαίωκα έθπηωζεο – 

ε εμαίξεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζ.11 ηνπ ΦΠΑ, δελ ζεσξείηαη 

ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, ε απφθηεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ: 

 Τπνθείκελν ζην θφξν πνπ ππάγεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ αγξνηψλ ηνπ 

άξζξνπ 41 

 Τπνθείκελν ζην θφξν πνπ πξαγκαηνπνηεί κφλν παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο 

ππεξεζηψλ, πνπ δελ ηνπ παξέρνπλ θαλέλα δηθαίσκα έθπησζεο θαη  

 Απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ην χςνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ απηψλ, ρσξίο ην ΦΠΑ, πνπ νθείιεηαη ζην θξάηνο – κέινο ηεο 

αλαρψξεζεο, ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο, δελ ππεξβαίλεη θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ 10.000 επξψ θαη θαηά ηελ 

ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ην ίδην πνζφ. 

Δθφζνλ φκσο ην επηζπκνχλ, ηα πξφζσπα ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ, 

κπνξνχλ κε δήισζε ηνπο λα επηιέμνπλ ηελ έληαμε ηνπο ζην θαζεζηψο θνξνιφγεζεο 

ησλ απνθηήζεσλ ηνπο, απφ άιιν θξάηνο κέινο σο «ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ» κε 

νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ επηινγή απηή 

γίλεηαη κε ππνβνιή δήισζεο, ε νπνία ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν πιήξεηο 

δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Ζ 

αλάθιεζε ζα ηζρχεη απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 
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Τπνρξεώζεηο ζε πεξίπηωζε ελδνθνηλνηηθήο απόθηεζεο 

χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξν 36 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ν ππνθείκελνο ζην θφξν ν 

νπνίνο ελεξγεί απνθιεηζηηθά πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ηνπ παξέρεηαη δηθαίσκα 

έθπησζεο, ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ ππφθεηληαη ζην θφξν θαη νη αγξφηεο ηνπ 

εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 41, εθφζνλ δηελεξγνχλ ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο 

αγαζψλ νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 11, ππνρξενχληαη: 

 Να ππνβάιινπλ ηηο δειψζεηο έλαξμεο εξγαζηψλ, κεηαβνιψλ – κεηάηαμεο, 

νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ θαη λα ιακβάλνπλ ΑΦΜ 

 Να ππνβάιινπλ δήισζε κε ηελ νπνία λα γλσζηνπνηνχλ ηε δηελέξγεηα 

θνξνινγεηέσλ ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ. Αλ δελ ην γλσζηνπνηνχλ ήδε 

απφ ηελ έλαξμε ηνπο, πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ εηδηθή έλδεημε ζην έληππν 

ηεο δήισζεο κεηαβνιψλ. Αληίζηνηρα, λα ππνβάιινπλ δήισζε κε ηελ νπνία 

λα γλσζηνπνηνχλ θαη ηελ παχζε ησλ θνξνινγεηέσλ ελδνθνηλνηηθψλ 

απνθηήζεσλ αγαζψλ. 

 Να ππνβάιινπλ ηε δήισζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 38. 

Πξφθεηηαη γηα ηε δήισζε ΦΠΑ κε ηελ νπνία ζα θαηαβάιιεηαη θαη ν ΦΠΑ πνπ 

αλαινγεί ζηηο θνξνινγεηέεο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο. Ζ δήισζε απηή 

ππνβάιιεηαη αλά θνξνινγηθή πεξίνδν θαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε ηνπ 

επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε απηήο. 

 Να ππνβάιινπλ ηνλ ελδνθνηλνηηθφ πίλαθα – δήισζε VIES (listing), ν νπνίνο 

ππνβάιιεηαη κέρξη ηηο 26 ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο 

θαη ηε δήισζε Intrastat, ε νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα 

ηεο ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο. 

 

Παξνρή ππεξεζηώλ από ζωκαηεία ή ελώζεηο πξνζώπωλ πξνο ηα κέιε ηνπο – 

απαιιαγή ΦΠΑ 

χκθσλα κε ην άξζξν 22 θαη ηελ πεξίπησζε ε’ ηεο παξ.1, απαιιάζζεηαη απφ ην 

ΦΠΑ ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ζσκαηεία ή ελψζεηο πξνζψπσλ (δελ πεξηιακβάλνληαη 

νη θνηλνπξαμίεο) πξνο ηα κέιε ηνπο, ηα νπνία κέιε αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα 

απαιιαζζφκελε απφ ην θφξν ή κε ππνθείκελε ζην θφξν, εθφζνλ νη ππεξεζίεο απηέο 

είλαη άκεζα αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο θαη παξέρνληαη 

έλαληη ζπλεηζθνξάο ζηα θνηλά έμνδα.  
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Με άιια ιφγηα κε ηε δηάηαμε απηή απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν νη ππεξεζίεο 

ηηο νπνίεο παξέρνπλ δηάθνξα ζσκαηεία ζηα κέιε ηνπο, ηα νπνία έλαληη ζπκκεηνρήο 

ζηα γεληθά έμνδα (π.ρ. ζπλδξνκέο) δέρνληαη ηηο ππεξεζίεο απηέο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

απαιιαζζφκελσλ απφ ην θφξν δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Π.ρ.  Ο «Ηαηξηθφο ζχιινγνο Θεζζαινλίθεο» πξαγκαηνπνηεί έλα ζπλέδξην θαη θαιεί 

μέλνπο εηδηθνχο γηαηξνχο νκηιεηέο. Γηα ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηηο απφςεηο 

ησλ νκηιεηψλ, ν ζχιινγνο εθδίδεη έλα ζρεηηθφ πεξηνδηθφ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη ηεο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ, επηβάιιεη 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο (ζπλεηζθνξά ζηα θνηλά έμνδα) ζε θάζε γηαηξφ έλα ρξεκαηηθφ 

πνζφ. Οη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ησλ γηαηξψλ πνπ παξέρνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεκηλαξίνπ θαη ε παξάδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πεξηνδηθνχ απφ ην ζχιινγν είλαη 

αθνξνιφγεηεο πξάμεηο, έζησ θαη εάλ γηα απηέο ν θάζε γηαηξφο θαηέβαιιε θάπνην 

ρξεκαηηθφ πνζφ. 

 

Απαιιαγή από ΦΠΑ ηδξπκάηωλ κε αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία ηωλ λέωλ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζ’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζ.22 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, 

απαιιάζζνληαη απφ ην ΦΠΑ ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε παξάδνζε αγαζψλ πνπ 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή άιινο νξγαληζκνχο ή 

ηδξχκαηα αλαγλσξηζκέλα απφ ην θξάηνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηηο ελ ιφγσ 

δηαηάμεηο ππάγνληαη ηα θέληξα λεφηεηαο, ηα πλεπκαηηθά θέληξα, ηα θέληξα πνπ 

βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνηερλίαο γηα ην γπλαηθείν αγξνηηθφ πιεζπζκφ θαη ηα 

ινηπά θέληξα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, εθφζνλ απηά ηα πξφζσπα αλαγλσξίδνληαη 

απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ή απφ άιιν αξκφδην δεκφζην θνξέα θαη νη 

δηελεξγνχκελεο απφ απηά πξάμεηο δελ είλαη ηέηνηαο κνξθήο θαη έθηαζεο, ψζηε κε ηελ 

απαιιαγή ηνπο λα επέξρεηαη ζηξέβισζε ησλ φξσλ αληαγσληζκνχ. 

Οκνίσο ζηηο ίδηεο απαιιαθηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηηο παξνρέο ππεξεζηψλ θαη ηηο ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο κε απηέο παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ δηελεξγνχλ (π.ρ. παξαδφζεηο 

ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ θ.ιπ.) ππάγνληαη νη δηάθνξνη θνξείο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ θαη πξνζηαζίαο ησλ λέσλ φπσο είλαη ην ΚΔ.Θ.Δ.Α. 

(Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ), νη ηδξπφκελνη απφ ην ΚΔ.Θ.Δ.Α. 

ζπκβνπιεπηηθνί ζηαζκνί θαη θέληξα ζσκαηηθήο απνηνμίλσζεο, νη ζεξαπεπηηθέο 

Κνηλφηεηεο, ηα θέληξα θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη άιιεο αλάινγεο κνλάδεο θαη ν 
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Ο.ΚΑ.ΝΑ (Οξγαληζκφο Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ) πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη εηδηθφηεξα απφ ην Γξαθείν γηα ην πξφβιεκα ρξήζεο 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ 

 

Απαιιαγή ΦΠΑ εζόδωλ πνπ απνθηώληαη από επθαηξηαθνύ ραξαθηήξα 

εθδειώζεηο 

ηελ πεξ. ηε’ ηνπ άξζ.22 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, αλαθέξεηαη φηη απαιιάζζνληαη ηνπ ΦΠΑ 

ηα έζνδα απφ επθαηξηαθνχ ηχπνπ εθδειψζεηο, πνπ νξγαλψλνπλ ηα λνκηθά πξφζσπα 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε, εθφζνλ απηέο δελ 

μεπεξλνχλ ηηο δχν θαη’ αλψηαην φξην αλά έηνο (ΠΟΛ.1071/08.03.1995). 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο απαιιαγήο, ζχκθσλα κε ηελ 

Π.6786/640/7.10.1986, ε απαιιαγή απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη ηεο παξάδνζεο αγαζψλ πνπ ελεξγνχληαη απφ ηα πξφζσπα απηά 

παξέρεηαη ζηα πξφζσπα πνπ ηε δηθαηνχληαη, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΤ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη έγθξηζε 

απηνχ.  ηελ αίηεζε θαη ηελ αληίζηνηρε έγθξηζε ηνπ εθφξνπ αλαγξάθεηαη, θαηά 

πεξίπησζε, ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ, 

ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε απαιιαγή απφ ην θφξν. Ο έθνξνο εγθξίλεη ηελ απαιιαγή κεηά 

απφ έιεγρν φηη ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ (λνκφηππνο 

ζχζηαζε, επηδησθφκελνο ζθνπφο θ.η.ι.). 

 

Παξνρή ππεξεζηώλ από αζιεηηθά λνκηθά πξόζωπα κε θεξδνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα 

χκθσλα κε ην άξζ.22 θαη ηελ πεξ. ηδ’ ηεο παξ.1 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, απαιιάζζεηαη 

απφ ην ΦΠΑ «ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ αζιεηηζκφ ή ηε 

ζσκαηηθή αγσγή απφ λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζε πξφζσπα 

πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ ή ηε ζσκαηηθή αγσγή».  

Να ηνληζηεί φηη ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, απφ ην ΦΠΑ 

απαιιάζζνληαη κόλν νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ αζιεηηθά λνκηθά πξφζσπα κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, δειαδή ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, ζε πξφζσπα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ ή ηε ζσκαηηθή αγσγή. 

πλεπψο, νη ππεξεζίεο (ζέακα, άζθεζε θ.ιπ.) πνπ παξέρνληαη απφ 

θεξδνζθνπηθά αζιεηηθά ζσκαηεία ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν, αλεμάξηεηα κε ηνλ εάλ 
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αζρνιείηαη ή φρη κε ηελ αζιεηηζκφ ή ηε ζσκαηηθή αγσγή, ή ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα αζιεηηθά ζσκαηεία ζε πξφζσπα πνπ 

δελ αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ ή ηελ αζιεηηθή αγσγή, δελ απαιιάζζνληαη απφ ην 

ΦΠΑ.  

Παξαδείγκαηα: 

 Σα εηζηηήξηα πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε αγψλσλ, είηε ζε απηνχο 

ζπκκεηέρνπλ Π.Α.Δ. είηε εξαζηηερληθά ζσκαηεία, φκηινη θ.ιπ., βαξχλνληαη 

πάληνηε κε ΦΠΑ. 

 Αλ έλα αζιεηηθφ ζσκαηείν παξαρσξεί γηα πξφζθαηξε ρξήζε ζηνπο αζιεηέο – 

κέιε ηνπο αγαζά φπσο ξαθέηεο, κπάιεο θ.ιπ. γηα ηελ άζιεζε ηνπο, ηφηε απηά 

ηα αγαζά ζεσξνχληαη αθνξνιφγεηεο πξάμεηο. 

 Αλ έλα αζιεηηθφ ζσκαηείν πσιεί αγαζά φπσο ηα παξαπάλσ ζε νπνηνλδήπνηε, 

ηφηε νη πξάμεηο απηέο ζεσξνχληαη θνξνινγεηέεο. 

 Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα αζιεηηθά ζσκαηεία φπσο ρξήζε 

πξνπνλεηεξίσλ – απνδπηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ, παξνρή νδεγηψλ & 

ζπκβνπιψλ απφ ηνλ πξνπνλεηή ζηνπο αζιεηέο – κέιε ηνπο, απνηεινχλ 

αθνξνιφγεηε παξνρή ππεξεζηψλ. 

Αληηζέησο, φηαλ ε παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ πξφζσπα θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα πξνο αζινχκελνπο έλαληη ακνηβήο (π.ρ. εθκάζεζε ηέληο θ.ιπ.) απνηειεί 

θνξνινγεηέα πξάμε. Έηζη, θνξνινγεηέα πξάμε απνηειεί θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

γπκλαζηηθήο γεληθά (γπκλαζηήξηα), κε ή ρσξίο ρξήζε κεραλεκάησλ, απφ 

νπνηνλδήπνηε θαη λα παξέρνληαη. Δπνκέλσο, νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο γπκλαζηηθήο 

ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη απφ 

γπκλαζηήξην πνπ έρεη ηππηθά ην ραξαθηήξα ηνπ ζσκαηείνπ έλαληη θαηαβνιήο 

ακνηβήο ππφ ηε κνξθή ζπλδξνκήο ησλ γπκλαδφκελσλ πξνζψπσλ – κειψλ, 

αλεμάξηεηα αλ ε ακνηβή – ζπλδξνκή θαηαβάιιεηαη πεξηνδηθά ή εθάπαμ.  

 

 Αζιεηηθά ζωκαηεία πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γπκλαζηηθήο ζηα κέιε ηνπο 

έλαληη ζπλδξνκήο ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο απηέο θαη επνκέλωο ν ραξαθηήξαο ηνπ ζωκαηείνπ είλαη 

απιά θαη κόλν ηππηθόο. 
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Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο φηη ε κίζζσζε επθαηξηαθά νξγαλσκέλσλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ζηαδίσλ, γπκλαζηεξίσλ, γεπέδσλ θ.ιπ. πνπ δηαζέηνπλ φξγαλα 

θαη εγθαηαζηάζεηο άζιεζεο (απνδπηήξηα, θεξθίδεο θ.ιπ.), ππάγεηαη ζε ΦΠΑ. 

πκπεξαζκαηηθά, γηα λα κπνξνχλ ηα αζιεηηθά ζσκαηεία  λα ηχρνπλ ηεο 

απαιιαγήο, νη ππεξεζίεο απηέο πξέπεη λα παξέρνληαη απφ νξγαληζκφ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, λα ζπλδένληαη ζηελά κε ηνλ αζιεηηζκφ, λα είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη λα έρνπλ σο 

πξαγκαηηθνχο απνδέθηεο πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ. Αληηζέησο, νη 

ππεξεζίεο πνπ δελ πιεξνχλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη, ηδίσο, απηέο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηνπο αζιεηηθνχο νκίινπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο π.ρ. ε παξνρή ζπκβνπιψλ 

ζε ζέκαηα marketingθαη εμαζθαιίζεσο ρνξεγηψλ, δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ ηεο 

επίκαρεο απαιιαγήο. Δπίζεο, δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ ηεο ελ ιφγσ απαιιαγήο νη 

ππεξεζίεο πνπ έρνπλ θαη’ νπζίαο σο ζθνπφ λα απνθνκίζεη ν νηθείνο νξγαληζκφο 

πξφζζεηα έζνδα απφ πξάμεηο πνπ αληαγσλίδνληαη επζέσο ηηο πξάμεηο εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζηνλ ΦΠΑ. 

Γεληθόηεξα νη πξνϋπνζέζεηο  απαιιαγήο από ην ΦΠΑ ηωλ ππεξεζηώλ πνπ 

παξέρνληαη από πξόζωπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα είλαη νη εμήο: 

 Σν λνκηθφ πξφζσπν λα κελ έρεη θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα 

Γεληθά, ν κε θεξδνζθνπηθφο ραξαθηήξαο ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ θαζνξίδεηαη 

θαηαξρήλ απφ ηε λνκφηππε αλαγλψξηζε ηνπ σο ηέηνηνπ θαη ηελ θαηαρψξεζε απηνχ 

ζην βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ. Απφ εθεί θαη πέξα, ν κε 

θεξδνζθνπηθφο ραξαθηήξαο ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ φζν απφ ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά δελ πξνθχπηεη νπνηνπδήπνηε είδνπο δηαλνκή θεξδψλ πξνο ηα κέιε ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ηα δηελεξγνχληα απηέο ηηο πξάμεηο λνκηθά πξφζσπα δελ πξέπεη λα έρνπλ 

σο ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή επηδίσμε ηνπ θέξδνπο, ηα ελδερφκελα δε θέξδε ηνπο δελ 

πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα δηαλέκνληαη άκεζα ή έκκεζα, αιιά λα δηαηίζεληαη γηα 

ηε δηαηήξεζε ή ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ζθνπνχ ηνπο. 

Δπηπιένλ, σο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πξφζσπν ν λφκνο αλαθέξεη κφλν λνκηθά 

πξφζσπα θαη  φρη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά πξφζσπα), ν θεξδνζθνπηθφο  ή κε 

ραξαθηήξαο ηνπο πξνθχπηεη απφ ηε ζπζηαηηθή ηνπο πξάμε (θαηαζηαηηθφ), νη δε 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ΓΤΟ ζρεηηθά 

κε ην εάλ είλαη ζχκθσλεο ή κε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπο. 
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 Οη πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ λα κελ πξνθαινχλ ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ 

Οη παξνρέο ππεξεζηψλ θαη νη παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα λνκηθά 

πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ θαη πξννξίδνληαη θπξίσο γηα λα εληζρχζνπλ ηα 

έζνδα ηνπο απνθιείνληαη απφ ηελ απαιιαγή ΦΠΑ, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξάμεηο πνπ 

αληαγσλίδνληαη άκεζα ηηο  πξάμεηο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη θαλνληθά 

ζην ΦΠΑ πρ. φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ νη αζιεηηθέο εθδειψζεηο απφ 

ζσκαηείν κε εηζηηήξην θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γπκλαζηηθήο. 

Δπνκέλσο, κε ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο ΦΠΑ δελ πξέπεη λα επέξρεηαη 

ζηξέβισζε ησλ φξσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα ηίζεληαη θνξνινγηθά ζε 

κεηνλεθηηθφηεξε ζέζε νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ φκνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ χπαξμε ή κε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ απφ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα θαη απφ 

ινηπέο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο απφ ηα πξφζσπα απηά ζηνλ θαηαλαισηή είλαη παλνκνηφηππεο ή παξφκνηεο 

θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο ίδηεο αλάγθεο ηνπ.  Γηα λα ειεγρζεί απηφ, ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή ν 

ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο. Γηα παξάδεηγκα, νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ 

κηα επηρείξεζε κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη κε πςειήο ηερλνινγίαο πξνζσπηθφ 

δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ πξφζσπν κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε πεξίπησζε απαιιαγήο 

ηνπ δεχηεξνπ πξνζψπνπ απφ ην θφξν (έγγξ. 1091109/14.6.2016). 

ε θάζε πεξίπησζε, ε εμέηαζε ηνπ θαηά πφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

ππαγσγήο ζηηο απαιιαθηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ζπληζηά 

ζέκα ε έξεπλα ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηε ΓΟΤ πνπ αλήθεη ην ελδηαθεξφκελν 

πξφζσπν. 

 

 Πξνϋπνζέζεηο  απαιιαγήο από ην ΦΠΑ ηωλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη 

από πξόζωπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα: 

 Σν λνκηθό πξόζωπν λα κελ έρεη θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα 

 Οη πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ λα κελ πξνθαινύλ ζηξέβιωζε ηνπ 

αληαγωληζκνύ 
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Γηάζεζε ηεο ρξήζεο δηαθόξωλ αζιεηηθώλ ρώξωλ ζε ζωκαηεία θαη ηδηωηηθά 

εθπαηδεπηήξηα από Γήκνπο 

Πνιηηηζηηθφο θαη Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ, θαζίζηαηαη θαηαξρήλ, ππνθείκελν 

ζην θφξν πξφζσπν γηα ηηο πξάμεηο πνπ δελ δηελεξγεί θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ σο δεκφζηα εμνπζία ή εθφζνλ απηέο νη πξάμεηο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ 

θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο. Απφ εθεί θαη πέξα, είλαη εξεπλεηέν ην θαηά πφζνλ 

νξηζκέλεο απφ ηηο αλ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ ή θαηά πφζν ζπληξέρεη ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1049/2010, ην δηθαίσκα ρξήζεο αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξνπφλεζε ή ηε δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε αζιήκαηνο ή 

αζιεηηθνχ γεγνλφηνο (αγψλεο) ππάγνληαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ κέρξη θαη 

ηηο 22/04/2010 ελψ απφ ηηο 23/04/2010 έσο θαη ζήκεξα ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ 

ζπληειεζηή ΦΠΑ, ήηνη ζήκεξα 24%. 

 

Απαιιαγή ΦΠΑ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπλ λνκηθά πξόζωπα κε θεξδνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα, έλαληη ζπλδξνκήο, ζηα κέιε ηνπο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 22 θαη ηελ πεξίπησζε ηε’ ηεο παξ.1 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, 

απαιιάζζεηαη ηνπ ΦΠΑ ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε ζηελά ζπλδεφκελε κε απηέο 

παξάδνζε αγαζψλ πξνο ηα κέιε ηνπο, έλαληη θαηαβνιήο ζπλδξνκήο, απφ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπιινγηθνχ 

ηνπο ζπκθέξνληνο ζθνπνχο θηιαλζξσπηθνχο, πνιηηηθνχο, θηινζνθηθνχο, 

ζπλδηθαιηζηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο εθφζνλ δελ νδεγνχλ ζε ζηξέβισζε ησλ φξσλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Με ηε δηάηαμε απηή, απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν φιεο νη ππεξεζίεο θαη ηα 

ζπλαθή κε απηέο αγαζά πνπ παξέρνπλ ηα πξφζσπα απηά έλαληη ζπλδξνκήο ζηα κέιε 

ηνπο. Έηζη, φιεο νη ζπλδξνκέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε πνιηηηθά, ζπλδηθαιηζηηθά, 

θηιαλζξσπηθά θ.ιπ. ζσκαηεία ή ελψζεηο απφ ηα κέιε ηνπο, θαζψο θαη ηα 

παξαδηδφκελα απ’ απηέο αγαζά απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν π.ρ.  δηαλνκή εληχπσλ 

κε εηδηθά ζέκαηα απφ ζσκαηείν ζηα κέιε ηνπ έλαληη ακνηβήο ή δηαλνκή ηξνθίκσλ 

απφ ζξεζθεπηηθφ ζσκαηείν ζηα κέιε ηνπ έλαληη κηα ζπκβνιηθήο ηηκήο. Αληηζέησο 

φκσο, εάλ έλα ζξεζθεπηηθφ ζσκαηείν αλνίμεη θαηάζηεκα πψιεζεο ηξνθίκσλ ζηα 

κέιε ηνπ, έζησ θαη ζε ρακειέο ηηκέο, νη πσιήζεηο απηέο δελ είλαη δπλαηφ λα 
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απαιιαγνχλ απφ ην ΦΠΑ, δηφηη ε ελέξγεηα απηή πξνζδίδεη ζηα πξφζσπα απηά ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ ππνθείκελνπ ζην θφξν. 

Δπηπιένλ, ε εθκεηάιιεπζε θπιηθείσλ – κπαξ θ.ιπ. πνπ βξίζθνληαη κέζα 

ζηνπο ρψξνπο πνπ ζηεγάδνληαη ηα παξαπάλσ πξφζσπα, φηαλ είλαη κηζζσκέλα ζε 

δηάθνξα άιια πξφζσπα πνπ ηα εθκεηαιιεχνληαη , απνηειεί θνξνινγεηέα πξάμε ζην 

πξφζσπν ηνπ κηζζσηή. 

Δλλνείηαη φηη, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, φηαλ νη πξάμεηο απηέο 

νδεγνχλ ζε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, εμαηξνχληαη απφ ηελ ελ ιφγσ απαιιαγή. 

Γηα ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν ησλ πξάμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη παξαδφζεσλ 

αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα ελ ιφγσ ζσκαηεία ή ελψζεηο, ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλάηαη ε πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο ηεο κε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ππφ 

ηελ έλλνηα φηη, νη ίδηεο πξάμεηο εάλ πξαγκαηνπνηνχλην απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν ζα 

ζπληζηνχζαλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζα ππάγνληαλ ζε ΦΠΑ. 

Π.ρ.  ε εθκεηάιιεπζε πξαηεξίσλ πψιεζεο αγαζψλ, βηβιηνπσιείσλ, πεξηπηέξσλ θ.ιπ. 

απφ θηιαλζξσπηθά θ.ιπ. ζσκαηεία, δελ ππάγεηαη ζηηο ελ ιφγσ απαιιαθηηθέο 

δηαηάμεηο, δηφηη ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Κψδηθα ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα πξφζσπα απηά αζθνχλ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη πξέπεη λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο ΦΠΑ. Ζ κε ππαγσγή ηέηνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ΦΠΑ πιήηηεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη δεκηνπξγεί αληζφηεηεο σο 

πξνο ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ππνθείκελσλ ζην θφξν πνπ επηδηψθνπλ 

ζθνπνχο θεξδνζθνπηθνχο γηα φκνηεο πξάμεηο. 

 

4.5. Γηαηάμεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
 

Δηζαγωγηθέο έλλνηεο- νξηζκνί 

 

Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ 

ξπζκίδεηαη βάζεη ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν.4172/2013), ν νπνίνο 

πξφζθαηα ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.4447/23.12.2016 θαη ξπζκίδεη ηε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο: 

α) ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

β) ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη  
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Γ) ησλ θάζε είδνπο λνκηθψλ νληνηήησλ 

Ννκηθό πξόζωπν είλαη θάζε επηρείξεζε ή εηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ή 

έλσζε επηρεηξήζεσλ ή εηαηξεηψλ κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα (άξζ.2,λ.4172/2013) 

Ννκηθή νληόηεηα είλαη θάζε κφξθσκα εηαηξηθήο ή κε νξγάλσζεο αλεμαξηήησο 

λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη θεξδνζθνπηθνύ ή κε ραξαθηήξα πνπ δελ είλαη θπζηθφ 

ή λνκηθφ πξφζσπν, φπσο ηδίσο ζπλεηαηξηζκφο, νξγαληζκφο, ππεξάθηηα ή εμσρψξηα 

εηαηξεία, θάζε κνξθήο εηαηξεία ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, θάζε κνξθήο θαηαπίζηεπκα ή 

εκπίζηεπκα ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, θάζε κνξθήο ίδξπκα ή 

ζωκαηείν ή νπνηνδήπνηε κφξθσκα παξφκνηαο θχζεο, θάζε κνξθή πξνζσπηθήο 

επηρείξεζεο ή νπνηαδήπνηε νληφηεηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θάζε κνξθήο θνηλή 

επηρείξεζε, θάζε κνξθήο εηαηξείαο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ή πεξηνπζίαο ή δηαζήθεο ή 

θιεξνλνκίαο ή θιεξνδνζίαο ή δσξεάο, θάζε θχζεο θνηλνπξαμία, θάζε κνξθήο 

εηαηξεία αζηηθνχ δηθαίνπ, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εηαηξείεο, θνηλσλίεο αζηηθνχ 

δηθαίνπ (άξζ.2,λ.4172/2013). 

Φόξνο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ είλαη ν θφξνο 

πνπ επηβάιιεηαη εηεζίσο ζηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη 

λνκηθέο νληφηεηεο. (άξζ.44, λ.4172/2013). 

Τπνθείκελα πξόζωπα ζην θόξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην άξζξν 45 ηνπ 

λ.4172/2013 είλαη ηα εμήο: 

α) νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, 

β) νη πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, 

γ) ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη 

ηα θάζε είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξχκαηα, κε εμαίξεζε κφλν ηα θάζε είδνπο έζνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ηα νπνία 

δελ απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ, δ) ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ,  

ε) θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, 

ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, ζη) θνηλνπξαμίεο  

δ) νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζε κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο.  

ηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ ηεξνχλ 

απινγξαθηθά βηβιία εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ 

λ.4172/2013. 
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Απαιιαζζόκελα από ην θόξν εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ 

λ.4172/2013 είλαη ηα εμήο πξφζσπα: 

 α) νη θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ απφ 

θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. ηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

δελ πεξηιακβάλνληαη νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, εθηφο απφ απηέο ζηηο νπνίεο ην 

θξάηνο ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο 

εθαηφ(100%) 

β) ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

γ) νη εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη νη νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ 

επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ), πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ εκεδαπή ή ζε 

άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ. 

δ) νη δηεζλείο νξγαληζκνί, ππφ ηνλ φξν φηη ε απαιιαγή απφ ην θφξν πξνβιέπεηαη 

βάζεη δηεζλνχο ζπκβάζεσο πνπ έρεη θπξσζεί ζηελ εκεδαπή ή ηειεί ππφ ηνλ φξν ηεο 

ακνηβαηφηεηαο, 

ε) ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α. Δ. ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία πνπ ην δηέπεη 

 ζη) Οη ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη νη ζρνιηθέο εθνξείεο κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

Φνξνινγηθή Μεηαρείξηζε λνκηθνύ πξνζώπνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 

Σα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ κε 

εμαίξεζε ηα θάζε είδνπο έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο 

εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ηα νπνία δελ απνηεινχλ αληηθείκελν επηβνιήο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο ηέηνησλ εζφδσλ, φπσο νη εηζθνξέο (ζπλδξνκέο) 

θαη ηα δηθαηψκαηα εγγξαθήο ησλ κειψλ ηνπο, ηα έζνδα απφ εξάλνπο, θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο, ρνξεγίεο ηδησηψλ ή επηρεηξήζεσλ, δσξεέο ηξίησλ, ιαρεηνθφξνπο 

θιεξψζεηο, έζνδα απφ δηαθεκίζεηο πνπ θαηαρσξνχληαη ζε πεξηνδηθά πνπ εθδίδνληαη 

θαη δηαλέκνληαη κφλν ζηα κέιε ηνπο δσξεάλ, θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηε δηάζεζε 

θπιιαδίσλ θαη ινηπψλ εληχπσλ πλεπκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ Ηεξψλ Μνλψλ 

(ζρεηηθή ε Γλκδ  ΝΚ 389/2000). Αληηζέησο, ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα παξαπάλσ 
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πξφζσπα απφ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία δελ εληάζζεηαη ζηελ άζθεζε ηνπ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ ηνπο, απνηεινχλ αληηθείκελν θνξνινγίαο, έζησ θαη αλ 

δηαηίζεληαη γηα ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ, δεδνκέλνπ φηη 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4172/2013 , ηνλίδεηαη φηη « 

[…]κόλν ηα θάζε είδνπο έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίωμε ηεο 

εθπιήξωζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπο δελ απνηεινύλ αληηθείκελν θόξνπ» (ζρεηηθή ε Γλκδ  

ΝΚ 383/1973). 

Σα παξαθάησ πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, δελ έρνπλ θαη 

απηνηειή θνξνινγηθή ππνρξέσζε, αιιά ηα εηζνδήκαηα ηνπο θνξνινγνχληαη ζην 

φλνκα ησλ πξνζψπσλ, ηελ πεξηνπζία ησλ νπνίσλ πξνζαπμάλνπλ, κε βάζε ηελ 

πξνβιεπφκελε, γηα ηα πξφζσπα απηά θνξνινγηθή κεηαρείξηζε: 

 Σα θιεξνδνηήκαηα πνπ απνηεινχλ θεθάιαηα απηνηεινχο δηαρείξηζεο θαη 

ζηεξνχληαη λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη ε πεξηνπζία ηνπο πεξηέξρεηαη ζηα 

λνκηθά πξφζσπα ππέξ ησλ νπνίσλ έρεη θαηαιεθζεί. 

 Οη εηδηθνί ινγαξηαζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ζπληζηψληαη γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο νη 

νπνίνη δελ απνηεινχλ απηνηειή λνκηθά πξφζσπα θαη ε πεξηνπζία ηνπο 

πεξηέξρεηαη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

  

Σα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ αλήθνπλ ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (πεξ. α’ ηνπ άξζ. 46 ηνπ 

λ.4172/2013), απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, κε εμαίξεζε ηα εηζνδήκαηα 

ηνπο απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, ήηνη ηα εηζνδήκαηα απφ 

κεξίζκαηα, ηφθνπο, δηθαηψκαηα (royalties)
9
, αθίλεηε πεξηνπζία, ππεξαμία απφ 

                                                 

9
Ο φξνο «δηθαηψκαηα» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη σο αληάιιαγκα γηα ηε ρξήζε ή ην 

δηθαίσκα ρξήζεο, ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο επί ινγνηερληθνχ, θαιιηηερληθνχ ή 

επηζηεκνληθνχ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ηειενπηηθψλ ηαηληψλ, 

καγλεηνηαηληψλ γηα ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο θαη αλαπαξαγσγήο βηληενθαζεηψλ, ινγηζκηθνχ γηα 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ή πξνζσπηθή ρξήζε, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, εκπνξηθψλ ζεκάησλ […] 

ηελ εθκίζζσζε βηνκεραληθνχ, εκπνξηθνχ ή επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη 

ινηπψλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ (άξζ.38, λ.4172/2013) 
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κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηίηισλ ηα νπνία θνξνινγνχληαη βάζεη ησλ 

άξζξσλ 36,37,38,39,41 θαη 42 ηνπ Ν.4172/2013 αληίζηνηρα. 

 

 Σα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ 

δηθαίνπ ηα νπνία ζπζηάζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο ζωκαηεία θαη ηδξύκαηα, ππόθεηληαη 

ζην θόξν εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπωλ (γηα ηα θνξνινγηθά έηε από 

01/01/2014) γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνύλ από δξαζηεξηόηεηα ε νπνία 

δελ ζπληζηά άζθεζε ηεο κε θεξδνζθνπηθήο απνζηνιήο ηνπο, έζηω θαη αλ 

απηά δηαηίζεληαη γηα ηελ εθπιήξωζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ζθνπνύ ηνπο. 

Μόλν ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ επηδίωμε ηεο 

εθπιήξωζεο ηνπ ζθνπνύ ηνπο δελ απνηεινύλ αληηθείκελν θνξνινγίαο. 

 

χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1044/10.02.2015 (πεξ. β’ παξ.2 άξζ.45), γίλεηαη ν εμήο 

δηαρσξηζκφο: 

Έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά 

ηελ επηδίωμε ηνπ ζθνπνύ θαη δελ 

απνηεινύλ αληηθείκελν θνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη από 

δξαζηεξηόηεηα ε νπνία δελ ζπληζηά 

άζθεζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ζθνπνύ 

ηνπο (αθόκε θαη αλ δηαηίζεληαη γηα ηνλ 

ζθνπό απηό) θαη θνξνινγνύληαη κε ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο 

 Δηζθνξέο – ζπλδξνκέο κειψλ 

 Γηθαηψκαηα εγγξαθήο κειψλ 

 Έζνδα απφ εξάλνπο 

 Έζνδα απφ θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο 

 Έζνδα απφ ρνξεγίεο ηδησηψλ ή 

επηρεηξήζεσλ 

 Γσξεέο ηξίησλ 

 Έζνδα απφ ιαρεηνθφξνπο 

θιεξψζεηο 

 Έζνδα απφ δηαθεκίζεηο πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζε πεξηνδηθά πνπ 

 Δηζφδεκα απφ θεθάιαην (ηφθνη, 

κεξίζκαηα, δηθαηψκαηα, εηζφδεκα 

απφ αθίλεηε πεξηνπζία) 

 Δηζφδεκα απφ ππεξαμία 

κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ 

(κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

κεηαβίβαζε ηίηισλ) 

 πλδξνκέο ηξίησλ – κε κέιε 

 Έζνδα απφ ηελ έθδνζε θαη 

πψιεζε πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ θαη 

εληχπσλ ζε ηξίηνπο – κε κέιε 

 Έζνδα απφ δηαθεκίζεηο πνπ 
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εθδίδνληαη κφλα ζηα κέιε ηνπο 

δσξεάλ 

 Έζνδα απφ ηε δηάζεζε θπιιαδίσλ 

θαη ινηπψλ εληχπσλ πλεπκαηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ησλ Ηεξψλ Μνλψλ 

θαηαρσξνχληαη ζηα παξαπάλσ 

πεξηνδηθά, βηβιία θαη έληππα 

 Έζνδα απφ δηαθεκίζεηο ζε 

θαλέιεο αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ 

 Έζνδα απφ δίδαθηξα απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ ζρνιείσλ 

θαη εξγαζηεξίσλ
10

 

 Έζνδα απφ πψιεζε εηθφλσλ 

 Έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

μελψλσλ θαη ξαδηνθσληθψλ 

ζηαζκψλ απφ ηηο Ηεξέο Μνλέο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε δηαπίζησζε ηνπ εάλ ηα έζνδα 

πξνέξρνληαη ή φρη απφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ ησλ πην πάλσ 

πξνζψπσλ αλάγεηαη, σο ζέκα πξαγκαηηθφ, ζηελ ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο, ε νπνία θξίλεη επί ηνπ ηεηαγκέλνπ ζθνπνχ ηνπο θαη γηα ηνλ 

ηξφπν θηήζεο θαη δηάζεζεο ησλ εζφδσλ ηνπο. 

ια ηα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη ηφζν ζε λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο 

νληφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ηελ θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε απηά πνπ δελ έρνπλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο ζηελ 

Διιάδα αιιά δηαηεξνχλ ζηελ Διιάδα κφληκε εγθαηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη εηζφδεκα 

πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή είλαη ην εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πνπ αζθείηαη ζηελ εκεδαπή κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο. ηελ έλλνηα ηεο κφληκεο 

εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεηαη θαη ε άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα 

καο κέζσ γξαθείνπ ή παξαξηήκαηνο, απφ αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο 

νληφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

 

                                                 

10
Σα έζνδα απφ δίδαθηξα απφ ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ ζρνιείσλ θαη εξγαζηεξίσλ θνξνινγνχληαη 

εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ απνηειεί ηνλ θχξην κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ ηνπο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ε δξαζηεξηφηεηα απηή απνηειεί ηνλ θχξην κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ ηνπο, ηα παξαπάλσ έζνδα δελ 

απνηεινχλ αληηθείκελν θνξνινγίαο, θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ εθπιήξσζε ηνπ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ ηνπο. 
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 Όηαλ ηα παξαπάλω πξόζωπα απνθηνύλ έζνδα (κε εμαίξεζε κόλν ηα θάζε 

είδνπο έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ εθπιήξωζε ηνπ ζθνπνύ 

ηνπο), ηόηε απηά ηα έζνδα – ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ θέξδνπο από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ξπζκίδεηαη βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ 

ΚΦΔ (λ.4172/2013). 

 

 

Κέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

χκθσλα κε ην λ.4172/2013 θαη ην άξζ. 47, σο θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο 

κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ, ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. 

 ηα έζνδα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έζνδα 

απφ ηελ πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ην πξντφλ ηεο 

εθθαζάξηζήο ηεο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

 Όια ηα έζνδα πνπ απνθηνύλ ηα λνκηθά πξόζωπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 45, δειαδή […] 

 Σα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή θαη ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξχκαηα, κε εμαίξεζε 

κφλν ηα θάζε είδνπο έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο 

εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ηα νπνία δελ απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ 

(πεξ.γ’) 

 Κνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξείεο, 

ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα (πεξ. ε’) 

ζεωξνύληαη έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα θάζε 

θνξνινγηθφ έηνο γίλεηαη κε βάζε ηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν νπνίνο 

ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Φ.Α.. είηε βάζεη ηνπ πίλαθα θνξνινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εθαξκφδεη Γ.Λ.Π. 
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ε θάζε πεξίπησζε, ην θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ππνινγίδεηαη κε αθαίξεζε ησλ εμφδσλ απφ ηα έζνδα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ηεξνχκελα ινγηζηηθά βηβιία. 

 

 

Φνξνινγηθή Μεηαρείξηζε ηεο αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο 

 

Με βάζε ηελ ΠΟΛ.1118/27.05.20163, σο αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο ή ειεπζέξηα επαγγέικαηα ησλ αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ, 

ππνθείκελν ζε θφξν ζεσξείηαη κφλν απηφ πνπ πξνέξρεηαη απφ θαζαξά εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ηελ άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο (π.ρ. ηέιεζε δεκνζίσλ 

ζεακάησλ, έθδνζε εθεκεξίδσλ, πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ελνίθηα, ηφθνη 

θαηαζέζεσλ θ.ιπ.). 

 Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο νη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο βαξχλνληαη 

κε δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ δξαζηεξηφηεηα (θιάδν) γηα ηελ νπνία θνξνινγνχληαη. Οη 

δαπάλεο φπσο π.ρ. ην ελνίθην, ε θαηαλάισζε ξεχκαηνο, νη κηζζνί ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ηνπ ινγηζηεξίνπ θ.ιπ., πξέπεη λα κεξίδνληαη ζε κέξε αλάινγα ησλ αθνξνιφγεησλ 

εζφδσλ θαη ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία. 

 Πεξαηηέξσ, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο 

εηαηξείαο, απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία αθαηξνχληαη νη 

δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηε θνξνινγεηέα δξαζηεξηφηεηα ηεο αζηηθήο κε 

θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο, θαζψο θαη απφ ηηο ππφινηπεο δαπάλεο απηέο πνπ κε βάζε 

ηνλ παξαπάλσ κεξηζκφ αληηζηνηρνχλ επί ησλ θνξνινγεηέσλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ. 

 ζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο  πνπ κε βάζε ηνλ παξαπάλσ κεξηζκφ αληηζηνηρνχλ 

επί ησλ κε θνξνινγεηέσλ εζφδσλ, απηέο θαιχπηνληαη απφ ηα έζνδα απηά, σζηφζν, 

κφλν θαηά ην κέξνο πνπ ηπρφλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα έζνδα απηά ζα ζπκκεηέρνπλ 

ζην απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. Γειαδή, 

αλ νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ επί ησλ αθνξνιφγεησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο είλαη 

κηθξφηεξεο απφ ηα έζνδα απηά, ελλνείηαη δελ ζα ιακβάλνληαη θαζφινπ ππφςε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηεο εηαηξείαο. 

Γηα ηε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ φζσλ εθηέζεθαλ παξαπάλσ, παξαηίζεηαη ην 

αθφινπζν παξάδεηγκα (παξ. 5 ΠΟΛ.1118/2013):  
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Έζησ ε αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία «Φ» κε θνξνινγεηέα αθαζάξηζηα 

έζνδα 21.000 επξψ, έζνδα απφ ζπλδξνκέο - εγγξαθέο 2.000 επξψ, δαπάλεο 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 15.000 επξψ θαη ινηπέο θνηλέο δαπάλεο 26.000 επξψ. 

 

 

 

 

Μεξηζκφο δαπαλψλ κε βάζε θνξνινγνχκελα θαη αθνξνιφγεηα αθαζάξηζηα έζνδα: 

26.000 Υ 2.000/23.000 = 2.261 επξψ  

26.000 Υ 21.000/23.000 = 23.739 επξψ  

 

Πξνζδηνξηζκφο θεξδψλ ή δεκηψλ: 

Αθαζάξηζηα Έζνδα θνξνινγεηέα (21.000) - Γαπάλεο (15.000 + 23.739 = 38.739 ) = 

Εεκία απφ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 17.739 επξψ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, επεηδή ηα αθνξνιφγεηα έζνδα απφ ζπλδξνκέο - εγγξαθέο (2.000 

επξψ) είλαη κηθξφηεξα απφ ην πνζφ ησλ δαπαλψλ πνπ αλαινγνχλ ζ' απηά (2.261 

επξψ), ζπλεπψο κφλν ε δηαθνξά ησλ 261 επξψ ζα πξνζηεζεί ζηε δεκηά πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο, δειαδή,  

χλνιν Εεκηψλ 17.739 + 261 = 18.000 επξψ. 

 Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηεο ΠΟΛ.1031/07.02.2001, ραξαθηεξηζηηθφ 

ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηηο αζηηθέο Με θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εηαηξείεο απφ ηηο 

απιέο αζηηθέο, είλαη ε κε δηαλνκή σθειεκάησλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηα κέιε ηνπο. 

 

Φνξνινγηθή αληηκεηώπηζε ηωλ δαπαλώλ ηωλ αζηηθώλ Με Κεξδνζθνπηθώλ 

Δηαηξεηώλ ζε πεξίπηωζε πνπ απνθηνύλ έζνδα από δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ κηα αζηηθή εηαηξεία απνθηά εηζφδεκα απφ δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο, 

Έζνδα Γαπάλεο 

Φνξνινγεηέα αθαζάξηζηα έζνδα   21.000 Δκπνξηθήο Γξαζηεξηφηεηαο       15.000 

πλδξνκέο – Δγγξαθέο                   2.000 Κνηλέο Γαπάλεο                          26.000 

ΤΝΟΛΟ                                     23.000 ΤΝΟΛΟ                                   41.000 
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ζα ιεθζνχλ ππφςε νη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ θάζε δξαζηεξηφηεηα δειαδή νη δαπάλεο 

πνπ κπνξνχλ λα εμεηδηθεπζνχλ αλά θιάδν πνπ βαξχλνπλ, ελψ θνηλέο δαπάλεο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα εμεηδηθεπζνχλ επηκεξίδνληαη κε βάζε ηα ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα 

πξνο ηα έζνδα ηνπ θιάδνπ απηνχ. 

Σα αλσηέξσ ζεσξνχληαη φηη ηζρχνπλ γεληθά γηα ηα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα, φηαλ αζθνχλ επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο εκπνξηθνχ 

ραξαθηήξα θαη εθκεηαιιεχζεσο γηα ησλ νπνίσλ ηα έζνδα θνξνινγνχληαη, πέξαλ ηνπ 

θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ ηνπο. 

 

 

Ο κε θεξδνζθνπηθόο ραξαθηήξαο ηεο αζηηθήο εηαηξείαο 

Γηα λα έρεη κηα εηαηξεία ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε Με θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

δελ αξθεί, φπσο είλαη επλφεην, ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο σο «κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα» αιιά απαηηείηαη: 

 Ο κε θεξδνζθνπηθφο ραξαθηήξαο απηήο λα πξνθχπηεη ηφζν απφ ην θείκελν 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ζθνπφο θαη ινηπνί φξνη), φζν θαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήδε έρεη κέρξη ζήκεξα 

πξνβεί, απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα πξφζσπα πξνο ηα νπνία 

παξέρνληαη νη ππεξεζίεο 

 Να κε δηαλέκνληαη θέξδε ζηα κέιε ηεο 

 Να κελ ακείβνληαη ηα κέιε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ εηαηξεία 

είηε κε εμαξηεκέλε ζρέζε είηε κε αλεμάξηεηε, θαζψο θαη 

 Ζ θαηαβνιή κηζζνχ ή ακνηβήο ζηα κέιε ηεο κπνξεί λα είλαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή δηαλνκήο θεξδψλ 

 Να νξίδεηαη ζαθψο φηη ε πεξηνπζία κεηά ηε δηάιπζε δίλεηαη γηα θνηλσθειείο 

ζθνπνχο θαη δελ πεξηέξρεηαη ζηα κέιε ή ζε άιινπο ηξίηνπο 

 Γεληθά νη ζθνπνί πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο αζηηθήο εηαηξείαο 

πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά θνηλσθειείο θαη λα κελ ππάξρεη παξάιιειε 

εμππεξέηεζε άιισλ ζθνπψλ. 

 

Γηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ηα λνκηθά πξόζωπα ΜΚ ραξαθηήξα 

χκθσλα κε ηα άξζξν 68 ηνπ ΚΦΔ, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ θαη γηα ηα ΝΠ Με 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα: 
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 Σα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ 

ειεθηξνληθά φια ηα εηζνδήκαηά ηνπο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε  

 Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ έθηνπ κήλα απφ ην 

ηέινο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, ε δήισζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε 

έλα (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή. 

 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

θαη ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 31 

θαη 32 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, θαηφπηλ έθπησζεο: α) ηνπ 

θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε, β) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε, γ) ηνπ θφξνπ 

πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. (…) 

 Ζ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη ζε έμη (6), θαη' αλψηαην φξην, ηζφπνζεο 

κεληαίεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία 

εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη νη ππφινηπεο πέληε (5) κέρξη ηελ ηειεπηαία 

εξγάζηκε εκέξα ησλ πέληε (5) επφκελσλ κελψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο 

λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ιπζεί ή έρνπλ ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε ε θαηαβνιή 

ηνπ θφξνπ γίλεηαη εθάπαμ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο. 

 

Πξνθαηαβνιή ηνπ θόξν εηζνδήκαηνο γηα ηα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 

λνκηθά πξόζωπα θαη ηηο αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο 

Με βάζε ηε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα θαη ηνπο 

ινηπνχο ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΚΦΓ, βεβαηψλεηαη πξνθαηαβνιή 

πνζνχ ίζνπ κε εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη γηα ην θφξν πνπ 

αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

 

 Πξνθαηαβνιή θόξνπ 100%ηνπ θόξνπ πνπ αλαινγεί ζην εηζόδεκα ηνπ 

δηαλπόκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. 
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Σν παξαπάλσ πνζνζηφ κεηψλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) γηα ηα λέα λνκηθά 

πξφζσπα θαηά ηα ηξία (3) πξψηα νηθνλνκηθά έηε απφ ηε δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ 

ηνπο. Ζ κείσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κεηαηξνπή ή ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε 

λφκνπ. 

 Ζ βεβαίσζε απηή γίλεηαη έλαληη ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηνπ 

δηαλπφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δήισζε ή νξηζηηθφο 

ηίηινο, ν θαηαβιεηένο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφξν πνπ πξνθχπηεη απφ 

ζηνηρεία ηνπ εγγχηεξνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

 

Φνξνινγηθή αλακόξθωζε – Έληππν Δ3 

χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1235/24.11.2011 (πεξ. 4 παξ. Α’), δελ ππάξρεη ππνρξέωζε 

ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακόξθωζεο γηα Ν.Π.Γ.Γ. (ηεξνί λανί, 

ζρνιεία, ζωκαηεία & ηδξύκαηα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα). 

Βάζεη ηεο ΠΟΛ.1074/01.04.2015 (θεθ. Α’ πεξ. 3β’), εηδηθά γηα ηα λνκηθά 

πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ην έληππν Δ3 ππνβάιιεηαη κόλν εθόζνλ 

ζπληξέρεη πεξίπηωζε. 

Δπηπιένλ, ε ΠΟΛ.1042/16.03.2016ζηελ πεξίπησζε 8, αλαθέξεη φηη φηαλ ηα 

λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ εηζόδεκα από 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, ηόηε ππνρξενύληαη θαη ζηε ζπκπιήξωζε ηνπ 

εληύπνπ Δ3. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ 

εηζφδεκα κφλν απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, δελ ζα 

αλαγξάθνπλ πνζά ζην έληππν Δ3. ηελ πεξίπησζε απηή εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο (θαηάζηαζε απνδνζέλησλ θαη νθεηιφκελσλ 

θφξσλ εηζνδήκαηνο θαη έκκεζσλ θφξσλ) ζα νξηζηηθνπνηνχλ ην έληππν Δ3 ρσξίο λα 

αλαγξάθνπλ πνζά.  

 

Φνξνινγηθόο πληειεζηήο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1, άξζ.58 ηνπ Ν.4172/2013, ηα θέξδε απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζώο θαη ηα λνκηθά πξόζωπα ηεο 

πεξίπηωζεο γ' ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνύλ απινγξαθηθά θνξνινγνύληαη κε 
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ζπληειεζηή είθνζη ελλέα ηνηο εθαηό (29%). Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ νη ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ β', δ', ε', ζη' θαη δ' ηνπ 

άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 29%. 

Ζ πεξίπησζε δ’ ηνπ άξζξνπ 45 αθνξά αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο 

εηαηξείεο. 

 Δπνκέλωο, όια ηα λνκηθά πξόζωπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο κε 

θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, όηαλ έρνπλ θέξδε από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, θνξνινγνύληαη κε ζπληειεζηή 29%. 

 

εκείσζε: Με ηνπο λ.4387/2016 θαη 4386/2016, επήιζαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε 

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. Οη αιιαγέο απηέο νη 

νπνίεο εθαξκφδνληαη γεληθά γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ην θνξνινγηθφ 

έηνο 2016 θαη επφκελα. χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ λφκνπο, ν θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη φιεο ηηο λνκηθέο νληφηεηεο αλέξρεηαη ζε 

29%. 

 

Έληππν Ν – Ννκηθά πξόζωπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 

Σν έληππν θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο είλαη εληαίν γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη 

λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία 

ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) ή ηνλ ηξφπν 

ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ (κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. ή ηα Δ.Λ.Π.). 

Παξ’ φια απηά, θαηά ηελ ππνβνιή κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ ηεο 

δήισζεο δελ επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ θσδηθψλ θαη πηλάθσλ, αιιά ζα 

ζπκπιεξψλνληαη κφλν απηνί πνπ αθνξνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα λνκηθά πξφζσπα ή 

λνκηθέο νληφηεηεο κε βάζε ηελ εμήο θαηεγνξηνπνίεζε: 

α) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε απινγξαθηθά βηβιία 

β) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε δηπινγξαθηθά βηβιία 

γ) Ννκηθά πξόζωπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 

δ) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. 

ηνλ θσδηθφ 471 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ 

πνπ απνηεινχλ εηζξνέο θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. ζπλδξνκέο θαη εγγξαθέο 
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ησλ κειψλ, ρνξεγίεο ή δσξεέο πξνο ηηο εηαηξείεο θ.ιπ.) θαη ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ 

ΠΟΛ.1059/18.03.2015 δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη 

ζπλεπψο δελ θνξνινγνχληαη. 

Σαπηφρξνλα φκσο θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ.1070/2016, ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2021 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο», 

κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηα πην πάλσ πνζά, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη εθηθηή ε εθθαζάξηζε ησλ ελ ιφγσ λνκηθψλ νληνηήησλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο. 

 

Φνξνινγηθόο πληειεζηήο ηωλ εηζνδεκάηωλ από αθίλεηε πεξηνπζία 

ζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ 

απνθηνχλ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

πεξίπησζεο γ’ ηνπ άξζξνπ 45, ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο, θαζψο θαη ηα 

αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαηεξνχλ κφληκε 

εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 

ηνπ άξζξνπ 39 (βιέπε ππνζεκείσζε 11ζει: 34) θαη επνκέλσο εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηεο ΠΟΛ.1069/2015. 

ηελ έλλνηα ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα αιινδαπνχ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη αλσηέξσ 

δηαηάμεηο, πεξηιακβάλνληαη ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα κέζσ γξαθείνπ, παξαξηήκαηνο 

θ.ιπ. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζην ελ ιφγσ εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ ηα παξαπάλσ ΝΠ 

πεξηιακβάλεηαη θαη απηφ πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ 

παξαρψξεζε ρξήζεο αθηλήηνπ ή γεο. 

Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο γηα ην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ ΝΠ 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ξπζκίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4172/2013 θαη ηεο ΠΟΛ. 1069/2015.Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα 

λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζψο 

θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο γ' ηνπ άξζξνπ 45 (λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

θάζε είδνπο ηδξχκαηα) πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία θνξνινγνύληαη γηα ην 
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εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία κε ζπληειεζηή είθνζη ελλέα ηνηο εθαηό (29%) 

(αιιαγή κε ηνλ λ.4386/2016), θαζόζνλ ηα ελ ιόγω έζνδα ζεωξνύληαη έζνδα από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Δηδηθά νη ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ β' 

(πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή), δ' 

(ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ), ε' (θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο 

θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ 

αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα), ζη' (θνηλνπξαμίεο) θαη δ' (ινηπέο λνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ.4172/2013) ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά 

βηβιία, θνξνινγνχληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 29. 

 

Φνξνινγηθή Μεηαρείξηζε ηωλ εζόδωλ από δίδαθηξα πνπ απνθηνύλ ηα 

λνκηθά πξόζωπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ δηθαίνπ 

Ζ αλαθνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα έζνδα (δίδαθηξα) απφ ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ σο πεξίπησζε εζφδσλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ απνηεινχλ επηδίσμε ηεο 

εθπιήξσζεο ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ ηδησηηθνχ 

εθπαηδεπηεξίνπ δελ είλαη ν θχξηνο ζθνπφο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα αιιά κηα παξεκπίπηνπζα δξαζηεξηφηεηα πνπ απηφ έρεη αλαπηχμεη. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1123/18.6.2015, νξίδεηαη φηη ηα έζνδα απφ 

δίδαθηξα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δεκνζίνπ 

ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο ζσκαηεία θαη 

ηδξχκαηα), κε θχξην ζθνπφ ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο, δελ απνηεινχλ αληηθείκελν 

θφξνπ, θαζφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ κε 

θεξδνζθνπηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζθνπνχ ηνπο. 

Π.ρ. Φηιαλζξσπηθφ ίδξπκα κε ζθνπφ ηε κέξηκλα θαη ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ 

κε γλσζηαθέο, λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί παξάιιεια 

θαη έλαλ παηδηθφ ζηαζκφ γηα πγηή παηδηά θαη εηζπξάηηεη δίδαθηξα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θαζψο θαη απηφ ελφο εθθιεζηαζηηθνχ ηδξχκαηνο κε ζθνπφ ηελ παξνρή έκπξαθηεο 

αξσγήο θαη ζπκπαξάζηαζεο ζε παηδηά θαη λένπο θαη θαζνδήγεζεο απηψλ ζηα πιαίζηα 

ηελ ειιελνξζφδνμεο παξάδνζεο θαη πνιηηηζκνχ, ην νπνίν έρεη ηδξχζεη θαη ιεηηνπξγεί 

ηδησηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν. Δπνκέλσο, ηα δίδαθηξα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ζην πξψην 

παξάδεηγκα θαη ηα δίδαθηξα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην δεχηεξν, είλαη αληηθείκελα 
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θφξνπ θαζψο πξφθεηηαη γηα παξεκπίπηνπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη φρη γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ ηνπο. 

 

 

 Δηζόδεκα Ν.Π. Με Κεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα - Εεκία κεηαθεξόκελε 

θνξνινγηθά 

Δηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ (πεξ. γ’ αξζ.45 Ν.4172/2013) δελ έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68
11

, θαζφζνλ ζε θακία πεξίπησζε ηα 

ππφςε λνκηθά πξφζσπα δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ, 

ηα εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνχληαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 47, ζπκςεθηδφκελνπ κφλν ηνπ 

παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 64. 

Δπνκέλσο, ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα φηαλ ζα ζπκπιεξψλνπλ ηνπο πίλαθεο 

3Α1ηνπ εληχπνπ Ν, θαηά πεξίπησζε, σο αθαζάξηζην πνζφ ζα θαηαρσξνχλ ην κηθηφ 

πνζφ κε ηελ πξνζζήθε κφλν ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, ζπκπιεξψλνληαο 

παξάιιεια ην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ηα λνκηθά πξφζσπα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο 

γηα αθίλεηα απφ ηα νπνία δελ απνθηνχλ εηζφδεκα (π.ρ. θελά) θαη 

δεδνκέλνπ φηη φια ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ζεσξνχληαη σο έζνδα απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (παξ. 2 άξζ.47 ηνπ λ.4172/2013), ηφηε νη 

δαπάλεο απηέο εθπίπηνπλ απφ ην κεδεληθφ εηζφδεκα απφ αθίλεηε 

πεξηνπζία
12

 κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 

                                                 

11
Παξ.3 άξζ.68 Ν.4172/2013: Δηδηθά γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία απφ 

εκεδαπή ή αιινδαπή ζπγαηξηθή ηεο κε έδξα ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φηαλ δελ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48, απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ εθπίπηεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε 

σο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, θαζψο θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ κεξίζκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή 

παξαθξαηήζεθε είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν, ε επηπιένλ δηαθνξά επηζηξέθεηαη. 

 

12
Παξ.1 άξζ.39 Ν.4172/2013: Δηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία ζεκαίλεη ην εηζφδεκα ζε ρξήκα ή ζε είδνο, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθκίζζσζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο γεο θαη αθηλήησλ. 

Δηδηθφηεξα ην εηζφδεκα απηφ πξνθχπηεη απφ: α) Δθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο γεο ή 

αθηλήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηηξίσλ, θαηαζθεπψλ θαη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπο. 

β) Δθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο κεηαιιείσλ, ιαηνκείσλ, δαζηθψλ θαη αγξνηηθψλ εθηάζεσλ 
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39
13

. Απνηέιεζκα ηεο έθπησζεο ησλ σο άλσ δαπαλψλ είλαη φηη 

δεκηνπξγείηαη δεκία κεηαθεξφκελε θνξνινγηθά ζηα επφκελα πέληε (5) 

θνξνινγηθά έηε πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζηεί κε ηα κειινληηθά θέξδε απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ππφςε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή εζφδσλ θαη αλ πξνέξρνληαη απηά. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ 

θαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα. 

 Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζηελ έλλνηα ησλ 

δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ πεξηιακβάλνληαη κφλν απηέο γηα ηηο νπνίεο 

βαξχλεηαη ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ θαη φρη ηπρφλ δαπάλεο πνπ 

βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή ή ηνλ παξαρσξεζηνχρν, αληίζηνηρα (π.ρ. δαπάλεο 

γηα χδξεπζε, ειεθηξηζκφ θ.ιπ.) 

 ζνλ αθνξά ζηε ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο ησλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ πνπ ζπζηάζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή (πεξ. γ’ άξζ.46), 

απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ 

νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, 

εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ζε ηξηάληα (30) ηζφπνζεο εηήζηεο 

                                                                                                                                            

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ιηβάδηα, θαιιηεξγήζηκεο γαίεο, βνζθήζηκεο γαίεο, θαζψο θαη θάζε είδνπο θαηαζθεπέο 

ή εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή θάησ απφ απηή, φπσο ηα ηρζπνηξνθεία, νη ιίκλεο, νη 

δεμακελέο, νη πεγέο θαη ηα θξέαηα. γ) Δθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο απφ ηελ παξαρψξεζε 

ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάζε είδνπο δηαθεκηζηηθψλ επηγξαθψλ. δ) Δθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ή παξαρψξεζε 

ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε αθίλεηα. 

13
Παξ.3 άξζ.39 ηνπ Ν.4172/2013: Οη αθφινπζεο δαπάλεο εθπίπηνπλ κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Αλ ν 

εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν εθπίπηεη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) γηα δαπάλεο 

επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο ή άιιεο πάγηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ αθηλήηνπ. β) Αλ ν εθκηζζσηήο 

ή ν παξαρσξψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηα θάζε είδνπο ηδξχκαηα νη θάζε είδνπο δαπάλεο 

εθπίπηνπλ ζε πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%). Δηδηθά γηα ην Άγην ξνο ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο γηα 

ηηο δαπάλεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%). γ) Αλ ν εθκηζζσηήο ή ν 

παξαρσξψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εθπίπηνπλ ζε πνζνζηφ 

εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%), νη δαπάλεο επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο, θαζψο θαη νη πάγηεο θαη 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. δ) Σν κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ππεθκίζζσζεο. ε) Οη δαπάλεο 

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη έξγσλ απνμήξαλζεο ειψλ ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%). ζη) Σν πνζφ ηεο 

απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεη, βάζεη λφκνπ, ν εθκηζζσηήο ζην κηζζσηή γηα ηε ιχζε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο ηνπ 

αθηλήηνπ.  
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δφζεηο, αξρήο γηλφκελεο απφ ηελ ρξήζε κέζα ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν 

δηαθξάηεζεο ησλ νκνιφγσλ (ΠΟΛ.1088/2016) 

 

πγθεληξωηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηώλ – πξνκεζεπηώλ (ΜΤΦ). Τπνβνιή 

θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ γηα δηαζηαύξωζε πιεξνθνξηώλ 

 

χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1022/2014 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο, θάζε θπζηθφ πξφζσπν 

κε εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θάζε λνκηθό πξόζωπν θαη λνκηθή 

νληόηεηα κε εμαίξεζε ηηο ππνθείκελεο ζην εηδηθφ ζπληαγκαηηθφ θαζεζηψο Ηεξέο 

Μνλέο ηνπ Αγίνπ ξνπο, θαζψο θαη νη αγξφηεο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 41 ηνπ 

Κψδηθα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), ππνβάιιεη θαηαζηάζεηο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, 

πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, γηα ηα εθδνζέληα θαη ηα ιεθζέληα θνξνινγηθά ζηνηρεία, 

απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ, ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν έθδνζεο 

απηψλ (κεραλνγξαθηθά ή ρεηξφγξαθα). 

Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά θάζε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, 

αλεμάξηεηα ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) 

ή ηεο απαιιαγήο απφ απηά, θαζψο θαη ηεο ππαγσγήο ή κε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Φ.Π.Α. 

(ππνθείκελνη πνπ δηελεξγνχλ θνξνινγεηέεο ή απαιιαζζφκελεο πξάμεηο κε ή ρσξίο 

δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ Φ.Π.Α. εηζξνψλ θ.ιπ.). Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή 

εμαηξνχληαη ηα έζνδα νπ αθνξνχλ ζηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπ Ν.Π. θαζψο θαη 

ζηηο έθηαθηεο εληζρχζεηο κειψλ ή άιισλ ηδησηψλ. 

Πεξηιακβάλνληαη, ζπλεπψο, φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο 

νληφηεηεο, αλεμαξηήησο θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, φπσο Α.Δ., Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., 

Ο.Δ., Δ.Δ., δεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ., ζσκαηεία, ηδξχκαηα, ινηπά κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα πξφζσπα θ.ιπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο απνηππψλνληαη φια ηα 

παξαζηαηηθά πνπ έρνπκε ιάβεη θαη έρνπκε εθδψζεη αλεμαηξέησο πνζνχ (παιηφηεξα 

ίζρπε κφλν γηα πνζά άλσ ησλ 300€ θαζαξή αμία), ζε άιινπο θνξείο πνπ έρνπλ ηελ 

ίδηα ππνρξέσζε. 
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Οη θαηαζηάζεηο απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο α’, β’ θαη γ’
14

 ηεο 

ΠΟΛ.1022/2014 πνπ αθνξνχλ ηα εκεξνινγηαθά έηε 2016 θαη επφκελα, ππνβάιινληαη 

κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο απφ ην εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ 

αθνξνχλ. 

Οη θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο δ’ πνπ αθνξνχλ ηα εκεξνινγηαθά έηε 2016 

θαη επφκελα, ππνβάιινληαη κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο απφ ην 

εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ αθνξνχλ. 

 

 Σα ζωκαηεία θαη γεληθά ηα λνκηθά πξόζωπα κε θεξδνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα ππνρξενύληαη ζηελ ππνβνιή ηωλ πγθεληξωηηθώλ 

θαηαζηάζεωλ πειαηώλ – πξνκεζεπηώλ αλεμάξηεηα ηεο θαηεγνξίαο ηωλ 

ηεξνύκελωλ βηβιίωλ ή ηεο απαιιαγήο από απηά, θαζώο θαη ηεο 

ππαγωγήο ή κε ζην Φ.Π.Α. 

Ζ ππνβνιή ηωλ θαηαζηάζεωλ απηώλ γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζω ηνπ 

Taxisnet θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο απηώλ είλαη κέρξη ηέιε Φεβξνπαξίνπ 

ηνπ επόκελνπ έηνπο από ην εκεξνινγηαθό έηνο πνπ αθνξνύλ. 

 

 

  

                                                 

14
Οη θαηαζηάζεηο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, σο εμήο: Πεξ. 

α’: απφ ηνπο εθδφηεο,  ηξηκεληαίσο αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ ηνπο (απινγξαθηθά ή 

δηπινγξαθηθά) ή ηεο απαιιαγήο ηνπο απφ ηελ ηήξεζε απηψλ, θαζψο θαη ηεο ππνρξέσζεο ή κε ππνβνιήο 

πεξηνδηθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α. θαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην ηξίκελν πνπ αθνξνχλ 

Πεξ. β’: απφ ηνπο ιήπηεο, ππφρξενπο ππνβνιήο πεξηνδηθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α., πνπ ηεξνχλ: βα) δηπινγξαθηθά 

βηβιία, ηξηκεληαίσο, κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην ηξίκελν πνπ αθνξνχλ ββ) απινγξαθηθά βηβιία, 

ηξηκεληαίσο, κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ην ηξίκελν πνπ αθνξνχλ. Πεξ. γ’: απφ ηνπο ιήπηεο, κε 

ππφρξενπο ππνβνιήο πεξηνδηθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α., ην δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη ηνπο αγξφηεο, θπζηθά 

πξφζσπα, πνπ εληάζζνληαη είηε ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., νη νπνίνη φκσο δελ αζθνχλ άιιε δξαζηεξηφηεηα 

γηα ηελ νπνία ππνρξενχληαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ, είηε ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α., κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ 

κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Πεξ. δ’: δ) απφ ηνπο εθδφηεο θαη ηνπο ιήπηεο θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ (εθθαζαξίζεσλ) πνπ ε έθδνζή ηνπο πξνβιέπεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξψηνπ κήλα ηνπ επφκελνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο, κε βάζε ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 

επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, πνπ αθνξνχλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

 

5.1. Δηζαγωγή  
 

Σν πέκπην θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη κηα κειέηε 

πεξίπησζεο ηεο ζχζηαζεο ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ ζηελ Διιάδα κε ζηφρν 

λα παξνπζηάζεη κε απινπζηεπηηθφ θαη πξαθηηθφ ηξφπν ηα βήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη επηηπρήο. 

 

5.2. Μειέηε Πεξίπηωζεο – ύζηαζε ζωκαηείνπ 
 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνινπζεί είλαη βαζηζκέλε ζηε ζχζηαζε ελφο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ κε ζηφρν ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 

Αξρηθά, κπνξεί λα λνείηαη αιιά είλαη πνιχ βαζηθφ λα γλσξίδνπκε φηη φηαλ 

πξφθεηηαη λα ηδξχζνπκε έλαλ ηέηνηνλ νξγαληζκφ, ην πην ζεκαληηθφ απφ φια είλαη λα 

βξεζνχλ ηα θαηάιιεια άηνκα. Πξφθεηηαη γηα ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα δηέπνληαη απφ εζηθέο αξρέο, απφ κεγάιε φξεμε γηα εζεινληηθή εξγαζία θαη 

απφ έληνλε επηκνλή.  

Απφ ηελ ίδξπζε ελφο ηέηνηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία 

θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ, ν δξφκνο είλαη καθξχο. Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν νη 

άλζξσπνη νη νπνίνη ην απνηεινχλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ φηη 

απαηηεί θφπν θαη ζπζίεο. Θα πξέπεη φινη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηε θχζε ηνπ 

ζσκαηείνπ θαη γηα ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ ηνπ, θαζψο θαη γηα ην γεγνλφο φηη έλα 

ζσκαηείν δελ είλαη θαη δελ πξέπεη λα ζπκίδεη ζε ηίπνηα ηελ έλλνηα ηεο επηρείξεζεο. Ο 

θαζέλαο ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, πνπ ζπλήζσο απνζθνπεί ζε 

έλα θαιχηεξν αχξην γηα ηνλ ηφπν ηνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηνλ θφζκν, πξέπεη λα 

εξγάδεηαη εζεινληηθά θαη λα κελ επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ηνπ θέξδνπο. Απηφ είλαη πνπ 

θαζηζηά έλα ζσκαηείν, κε θεξδνζθνπηθφ. Δπνκέλσο, αλ ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη 

άλζξσπνη θαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, πεξλάκε ζηελ πξάμε. 

Απφ ηελ ζηηγκή ινηπφλ πνπ βξεζνχλ ηα κέιε, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20), κεηά ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί πνηνο ζα είλαη ν ζθνπφο ηνπ 

ζσκαηείνπ απηνχ. Αξρηθά, ζίγνπξα δελ ζα είλαη μεθάζαξν πνηεο ζα είλαη νη 
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δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζεί. Γη’ απηφ ην ιφγν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζηα θαηαζηαηηθά ησλ ζσκαηείσλ νη ζθνπνί πνπ αλαθέξνληαη θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη δελ επηθεληξψλνληαη ζπγθεθξηκέλα ζε θάπνηεο απφ 

απηέο. 

Δθφζνλ ινηπφλ, απνθαζηζηεί θαη ν ζθνπφο ή νη ζθνπνί ηνπ ζσκαηείνπ, ην 

ακέζσο επφκελν βήκα είλαη ε επαθή κε έλα λνκηθφ ζχκβνπιν. Ζ ζπκβνιή ελφο 

δηθεγφξνπ ζηε ζχζηαζε ηνπ ζσκαηείνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαζψο απηφο 

είλαη ν θαηάιιεινο άλζξσπνο γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηεο ηδξπηηθήο 

πξάμεο θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ απαξαίηεησλ λνκηθψλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη 

θαηά ηελ αίηεζε ζην Πξσηνδηθείν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εγγξαθή ηνπ ζσκαηείνπ 

ζην εηδηθφ δεκφζην βηβιίν, ήηνη σκαηείν, ην νπνίν ηεξείηαη ζην πξσηνδηθείν ηεο 

έδξαο ηνπ. 

Θα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ζην ζεκείν απηφ, φηη νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο 

θέξνπλ θαη ην θφζηνο ησλ παξάβνισλ ζπλ ην θφζηνο ηεο ακνηβήο ηνπ δηθεγφξνπ. 

Δθφζνλ ινηπφλ ζπζηαζνχλ ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ν δηθεγφξνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάζεζε ηνπο ζην Πξσηνδηθείν θαζψο θαη γηα ηελ δεκνζίεπζε 

ηεο εγγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ. 

Πέξα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηελ ηδξπηηθή πξάμε πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζην 

Πξσηνδηθείν πξέπεη λα θαηαηεζεί ην πξαθηηθφ ίδξπζεο ηνπ ζσκαηείνπ, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ε πξνζσξηλή δηνίθεζε ηνπ θαζψο θαη ηα ηδξπηηθά κέιε. Σν πξαθηηθφ 

απηφ ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο ππνγξαθέο ησλ κειψλ θαζψο θαη νλνκαηεπψλπκν, 

παηξψλπκν, δηεχζπλζε, αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο θαη ΑΦΜ ησλ κειψλ. ε 

μερσξηζηφ έγγξαθν, ζηνλ πίλαθα κειψλ πξνζσξηλήο δηνίθεζεο, ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη κφλν ηα πέληε κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη λα θέξεη ηηο ππνγξαθέο ηνπο 

(πξναηξεηηθφ). 

Μφιηο γίλνπλ νη παξαπάλσ ελέξγεηεο θαη πξαγκαηνπνηεζεί ε ίδξπζε ηνπ 

ζσκαηείνπ, ην επφκελν βήκα είλαη λα γίλεη θαη ε έλαξμε ηνπ ζηελ εθνξία πνπ αλήθεη 

ε έδξα ηνπ. Απφ εδψ θαη πέξα, αλαιακβάλεη έλαο ινγηζηήο – θνξνηερληθφο. Ζ 

βνήζεηα ελφο ινγηζηή είλαη πνιχηηκε θαζψο ζηελ εθνξία κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε 

πνιιά πξνβιήκαηα, πνπ κφλν έλαο εηδηθφο κπνξεί λα επηιχζεη. 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ πνιινί πνπ 

ππνζηεξίδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα φηη εθφζνλ απηά ηα πξφζσπα ζπζηήλνληαη κφλν γηα 

κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ, δελ έρνπλ θαη ππνρξέσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ 
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είλαη έλα ηειείσο ιαλζαζκέλν επηρείξεκα θαη δελ έρεη θακία ππφζηαζε. Πέξα απφ ηε 

λνκηθή ππφζηαζε, ηα ζσκαηεία θαη θάζε είδνπο λνκηθφ πξφζσπν, θεξδνζθνπηθνχ ή 

κε ζθνπνχ, ππνρξεψλεηαη λα πξνβεί ζε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο. πλεπψο, ηα 

ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα απνθηήζνπλ θαη θνξνινγηθή ππφζηαζε. 

Χο έδξα ηνπ ζσκαηείνπ, ζα πξέπεη λα νξηζηεί έλαο ρψξνο πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο. Απηφο ν ρψξνο κπνξεί λα είλαη έλα 

θαηάζηεκα ή έλα γξαθείν. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα αλαιχακε ηε ζχζηαζε ελφο 

αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, ν ρψξνο απηφο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ έλα γήπεδν, έλα ζηάδην ή 

γεληθφηεξα νπνηνπδήπνηε είδνπο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Μφιηο βξεζεί ν ρψξνο πνπ εμππεξεηεί ην ζσκαηείν ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί 

θαη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζε πεξίπησζε κίζζσζεο ηνπ ή ην δσξεάλ 

παξαρσξεηήξην ζε πεξίπησζε δσξεάλ παξαρψξεζεο.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε, φπνπ ην ζσκαηείν ελνηθηάδεη ην ρψξν, ν εθκηζζσηήο 

ζπληάζζεη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην – ην ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ taxisnet, δειψλνληαο ηνλ ρψξν απηφ σο επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη 

επηιέγνληαο ην πεδίν ηνπ «Τπφ ζχζηαζε Ννκηθφ Πξφζσπν». Σν ζσκαηείν δελ έρεη 

απνθηήζεη πξνο ην παξφλ ΑΦΜ. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζα πξέπεη λα ηζεθάξεη ην 

πεδίν απηφ, λα δειψζεη ηελ επσλπκία ηνπ ζσκαηείνπ, ην ΑΦΜ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ (ηνπ πξνέδξνπ), φπσο αθξηβψο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Δλ ζπλερεία, ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ην είδνο ηεο κίζζσζεο, ε νπνία είλαη 

επαγγεικαηηθή, ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο θαη ην ζπλνιηθφ κεληαίν κίζζσκα. 
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Δάλ ην αθίλεην πξνζθέξεηαη γηα ρξήζε απφ θάπνηνλ ζπγγελή ελφο εθ ησλ κειψλ ηνπ 

ζσκαηείνπ ή απφ θάπνηνλ πνπ επηζπκεί λα ζπλεηζθέξεη ζην έξγν ηνπ ζσκαηείνπ, θαη 

πάιη ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ην κηζζσηήξην βάδνληαο σο ζπλνιηθφ κεληαίν κίζζσκα, 

έλα ειάρηζην πνζφ ην νπνίν φκσο δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξν ηνπ ηξία ηηο εθαηφ 

(3%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ δηά δψδεθα (πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί 

ην κίζζσκα ζε κεληαία βάζε). Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη δελ πθίζηαηαη ζπγγέλεηα 

φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα. Ζ ζπγγέλεηα πθίζηαηαη κφλν ζε θπζηθά 

πξφζσπα θαη πάιη φκσο κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη πξφθεηηαη γηα θαηνηθίεο κέρξη 200 

ηκ. πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θχξηα θαηνηθία πξνο αληφληεο (π.ρ. γνλείο, 

παππνχδεο θ.ιπ.) ή θαηηφληεο (ηέθλα θ.ιπ.). 

Γσξεάλ παξαρσξεηήξην ζπλαληνχκε πνιιέο θνξέο ζηε ζχζηαζε αζιεηηθψλ 

ζσκαηείσλ φπνπ ν εθάζηνηε δήκνο παξαρσξεί θάπνηνλ δεκφζην ρψξν πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνπνηεζεί απφ ην ζσκαηείν.  

Παξαηήξεζε: ζε πεξίπησζε δσξεάλ παξαρσξεηεξίνπ απφ δήκν, ζην παξαρσξεηήξην 

λα κελ αλαγξάθεηαη ε θξάζε «πξνζσξηλή παξαρψξεζε» θαζψο ππάξρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηελ εθνξία, ζρεηηθά κε ηελ έδξα ηνπ 

ζσκαηείνπ. 

Δπίζεο, ζηηο παξαηεξήζεηο θαιφ ζα ήηαλ λα αλαγξάθεηαη φηη πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο έδξα ηνπ ηάδε κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ. 

Δλ ζπλερεία, πξέπεη λα δεισζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ. ην είδνο επηιέγνπκε 

γξαθείν.  
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Με βάζε ινηπφλ ηελ έδξα, θαζνξίδεηαη θαη ε εθνξία ζηελ νπνία ππάγεηαη ην 

ζσκαηείν. Δάλ δελ είκαζηε ζίγνπξνη ζρεηηθά κε ηελ εθνξία ζηελ νπνία ππάγεηαη ην 

ζσκαηείν, ηειεθσλνχκε ζε θάπνηα ΓΟΤ θαη δειψλνληαο ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζσκαηείνπ, καο ελεκεξψλνπλ απηνί γηα ην πνπ ππάγεηαη. 

Δπεηδή φκσο ζηελ πξάμε δελ είλαη φια ηφζν θαζνξηζκέλα θαη πνιιέο θνξέο 

δηαθέξεη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απφ εθνξία ζε εθνξία, θαη επεηδή ε ίδξπζε ελφο 

ζσκαηείνπ δελ είλαη θαη ην πην ζχλεζεο θαηλφκελν, ζα ήηαλ εχινγν, πξηλ 

απεπζπλζνχκε ζηε ΓΟΤ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε έλαξμε ηνπ ζσκαηείνπ, λα 

ηειεθσλήζνπκε θαη λα ξσηήζνπκε γηα ηελ δηαδηθαζία ζχζηαζεο ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ 

πξνθεηκέλνπ λα πάκε νξγαλσκέλνη κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Ζ έλαξμε ζηε ΓΟΤ πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία επηθχξσζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο αθξηβψο ηζρχεη θαη γηα φια ηα 

λνκηθά πξφζσπα. Δάλ μεπεξάζνπκε ηελ πξνζεζκία, βεβαηψλεηαη πξφζηηκν ηεο ηάμεο 

ησλ εθαηφ επξψ πιένλ ραξηφζεκν.  

Σελ έλαξμε ζηε ΓΟΤ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ θάλεη ν ινγηζηήο. Δπεηδή 

φκσο είλαη απαξαίηεηε θαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

ζσκαηείνπ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα είλαη παξφλ, απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε 

επηθπξσκέλε απφ ηελ αζηπλνκία, ηα ΚΔΠ (Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ) ή 

νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα αξρή. 

Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηε ΓΟΤ, ζην 

ηκήκα Μεηξψν, είλαη ηα εμήο: 

 Σν θαηαζηαηηθφ (θσηνηππεκέλν θαη φρη πξσηφηππν θαζψο ζα ην θξαηήζεη ε 

εθνξία ζην αξρείν ηεο) 

 Σε δηαηαγή εγγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ απφ ην Πξσηνδηθείν (θσηνηππεκέλε) 

 Σελ ηδξπηηθή πξάμε (θσηνηππεκέλε) 



109 

 

 Σν έληππν Μ3 

 Σν έληππν Μ7 

 Σν κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή ην δσξεάλ παξαρσξεηήξην (εάλ ζηελ εθνξία 

δεηεζεί θαη ε απνδνρή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζα αλαθέξεηε ην γεγνλφο φηη ην 

λνκηθφ πξφζσπν είλαη ππφ ζχζηαζε θαη δελ ηνπ έρεη απνδνζεί αθφκε ν ΑΦΜ. 

Μφιηο γίλεη ε έλαξμε θαη απνδνζεί ν ΑΦΜ, ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζα 

ζπληαρζεί πιένλ ζην ΑΦΜ ηνπ ζσκαηείνπ. Δπνκέλσο, ζηελ εθνξία πάκε κε 

ην αληίγξαθν πνπ καο δίλεη ν εθκηζζσηήο ηνπ αθηλήηνπ). 

 Σε δεκνζίεπζε ηεο ίδξπζεο ηνπ ζσκαηείνπ ζηελ εθεκεξίδα 

 Σν πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ εθινγή ηεο πξνζσξηλήο 

Γηνίθεζεο 

 Αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ – 

πξνέδξνπ 

 Δμνπζηνδφηεζε επηθπξσκέλε, ζε πεξίπησζε κε θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ 

πξνέδξνπ 

 Σν Μ3 είλαη έλα έληππν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν 

ζπκπιεξψλεηαη γηα ηελ Έλαξμε / Μεηαβνιή Δξγαζηψλ Με Φπζηθνχ 

Πξνζψπνπ (Ννκηθά Πξφζσπα ή Δλψζεηο Πξνζψπσλ). 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην Μ3 αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

 

 

ην πεδίν Γ.Ο.Τ. ζπκπιεξψλνπκε ηελ εθνξία ζηελ νπνία ππάγεηαη ην ζσκαηείν π.ρ. 

ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο θαη ζεκεηψλνπκε κε Υ ην πεδίν ΔΝΑΡΞΖ 
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Σν πεδίν Α.Φ.Μ. ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Μεηξψνπ ζηε ΓΟΤ κφιηο 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο έλαξμεο. ηελ Δπσλπκία ζπκπιεξψλνπκε ηελ 

επσλπκία ηνπ ζσκαηείνπ, αθξηβψο φπσο αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. ην πεδίν 

Σίηινο ζπκπιεξψλνπκε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν, αλ ππάξρεη, φπσο αθξηβψο αλαγξάθεηαη 

ζην θαηαζηαηηθφ, θαη ζηε Μνξθή Με Φπζηθνχ Πξνζψπνπ γξάθνπκε Με 

Κεξδνζθνπηθφ σκαηείν. 

 

ηελ πεδίν Ζκεξνκελία Έλαξμεο, αλαγξάθνπκε ηελ εκεξνκελία επηθχξσζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. Σν ζσκαηείν πθίζηαηαη ζαλ νληφηεηα απφ ηελ εκεξνκελία 

επηθχξσζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη φρη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έλαξμεο 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε ΓΟΤ. ηνλ Αξηζκφ Καηαζηαηηθνχ αλαγξάθνπκε ηνλ αξηζκφ 

κεηξψνπ ηνπ θαη ζηελ Αξρή Δπηθχξσζεο, ηελ αξκφδηα αξρή πνπ ην επηθχξσζε π.ρ. 

Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο 

 

Σν κφλν πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί εδψ είλαη ην πεδίν Πξνέιεπζε Έλαξμεο ζην 

νπνίν αλαγξάθνπκε Πξψηε Έλαξμε. 
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Δδψ ζπκπιεξψλνπκε ηα ζηνηρεία ηεο δηεχζπλζεο ηεο έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ, φπσο 

αθξηβψο αλαγξάθνληαη ζην κηζζσηήξην ζπκβφιαην. ην Σειέθσλν πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζνπκε νπσζδήπνηε έλα ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, θαη αο κελ είλαη ηνπ 

ζσκαηείνπ πνπ ινγηθά αθφκα δελ ππάξρεη. Μπνξνχκε λα αλαγξάςνπκε ην 

πξνζσπηθφ ηειέθσλν ηνπ Πξνέδξνπ. 

 

ηελ Καηεγνξία Βηβιίσλ ζεκεηψλνπκε ην πεδίν Με Τπφρξενη. Ζ Ζκ/λία Λήμεο 

Γηαρεηξηζηηθήο Πεξηφδνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ Ζκ/λία Λήμεο Πξψηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Πεξηφδνπ θαη είλαη 31/12/2017 (αλ πξφθεηηαη γηα έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζην 

έηνο 2017). 
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ηελ Τπαγσγή ΦΠΑ, επηιέγνπκε ην πεδίν ρη. ηηο Δλδνθνηλνηηθέο πλαιιαγέο 

επηιέγνπκε Γελ αζθεί θαη ζηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο, ρη. 

Πξνζνρή! 

ζνλ αθνξά ην ζέκα ππαγσγήο ή κε ζην θαζεζηψο ΦΠΑ, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα. ε πεξίπησζε πνπ ην θαηαζηαηηθφ αλαθέξεη κέζα ζε 

άιιεο θαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε 

θαζεζηψο ΦΠΑ φπσο π.ρ. παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ ή δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ 

θαη ζεκηλαξίσλ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα δεηεζεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ππαρζεί ην ζσκαηείν είηε λα κπεη ην ζσκαηείν ζε θαζεζηψο 

ΦΠΑ, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ην ζσκαηείν δελ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο δχν επθαηξηαθέο εθδειψζεηο αλά έηνο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε 

ηνπ ζθνπνχ ηνπ. Γηα απηφ είλαη πνιχ βαζηθφ πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, λα ζπκβνπιεπηνχκε θαη έλαλ ινγηζηή γηα ηα ζέκαηα ηνπ ΦΠΑ. 

 

Δδψ αλαγξάθνπκε ηνπο ΚΑΓ (Κσδηθνί Άζθεζεο Γξαζηεξηφηεηαο) κε θσδηθφ θαη ηελ 

πιήξε πεξηγξαθή ηνπο θαη αλαθέξνπκε πνηα είλαη ε θχξηα θαη πνηα ε δεπηεξεχνπζα 

δξαζηεξηφηεηα (αλ ππάξρεη). Αθξηβψο απφ δίπια ζεκεηψλνπκε ην πεδίν Έλαξμε. 

Σέινο, ππνγξάθεηαη ην έληππν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζσκαηείνπ. 
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Σν Μ7 είλαη θαη απηφ έληππν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε 

δήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνχκελνπ. 

 

ην ΑΦΜ ζπκπιεξψλεηαη ην ΑΦΜ ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ θαη 

αθξηβψο απφ θάησ ην Ολνκαηεπψλπκν ηνπ, φπσο αθξηβψο αλαγξάθεηαη ζηελ 

αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα. 

 

ην πεδίν Δπσλπκία  αλαγξάθεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζην Δίδνο 

ρέζεο, Νφκηκνο Δθπξφζσπνο. Σν Απνδεηθηηθφ Έγγξαθν είλαη ην θαηαζηαηηθφ κε 

φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ε Δθδνχζα Αξρή ην Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο.  

Δθφζνλ ζπκπιεξσζνχλ φια ηα αλσηέξα έληππα θαη γίλνπλ δεθηά απφ ηε 

ΓΟΤ, ν ππάιιεινο θαηαρσξεί ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ θαη απνδίδεη 

ηνλ ΑΦΜ θαη ηα έληππα ηεο έλαξμεο. 

Δπφκελν βήκα είλαη ε αίηεζε γηα θιεηδάξηζκν, ε νπνία γίλεηαη ειεθηξνληθά 

κε ην ΑΦΜ θαη ηελ επσλπκία ηνπ ζσκαηείνπ, επηιέγνληαο Αίηεζε γηα Ννκηθφ 

Πξφζσπν. Μφιηο γίλεη ε αίηεζε, ν πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ κπνξεί λα παξαιάβεη ηνλ 

θιεηδάξηζκν απφ ην ηκήκα Μεηξψν ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ. Έλα δελ παξεπξίζθεηαη ν 

ίδηνο, εμνπζηνδνηεί θάπνηνλ άιινλ λα ηνλ παξαιάβεη αληί απηνχ. 
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 Σέινο, εθφζνλ πιένλ ην ζσκαηείν δηαζέηεη ΑΦΜ, πξέπεη λα θηηάμεη ηε 

ζθξαγίδα ηνπ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(επσλπκία, ΑΦΜ, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, ΓΟΤ). θξαγίδνληαο ινηπφλ φια ηα βηβιία 

ηνπ θαη ηα κπινθ ησλ απνδείμεσλ, κπνξεί πιένλ λα αξρίζεη λα εηζπξάηηεη θαη ηηο 

ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1. πκπεξάζκαηα 

 
Ζ εξγαζία απηή αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηε ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ Με Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ ζηελ Διιάδα, μεθηλψληαο παξαζέηνληαο ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ. Μέζα απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο 

θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο, δφζεθε ε φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε εξκελεία ηνπ 

λνκνζεηηθνχ θαη θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο. Σν 

πιένλ ζίγνπξν είλαη φηη ηα πξφζσπα απηά παξνπζηάδνπλ πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο αιιά 

θαη δηαθνξέο κε άιιεο κνξθέο λνκηθψλ πξνζψπσλ, γεγνλφο ην νπνίν πξνζδίδεη θαη 

έληνλν ελδηαθέξνλ.  

Οη Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί κπνξεί λα είλαη έλαο φξνο ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη, ή ηνπιάρηζηνλ αθνχγεηαη, εληνλφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

Διιάδα. Παξ’ φια απηά ν φξνο απηφο πθίζηαηαη εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη φηη νη 

νξγαληζκνί απηνί αληηκεησπίδνληαη κε παξφκνην ηξφπν αλά ηνλ θφζκν. 

ηελ Διιάδα, αθφκε ππάξρεη ζχγρπζε θαη παξαπιεξνθφξεζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. Δάλ φκσο θάπνηνο δηαβάζεη κε πξνζνρή, 

ζπλνρή θαη ζπλέπεηα ηνπο λφκνπο ζα δηαπηζηψζεη φηη ζηε ρψξα καο πθίζηαηαη έλα 

αξθεηά νινθιεξσκέλν θνξνινγηθφ πιαίζην γηα ηα πξφζσπα απηά. ίγνπξα φκσο ην 

ζέκα απηφ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαζψο εχθνια κπνξνχλ λα παξεξκελεπηνχλ νη 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα Με Κεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πξφζσπα. 

πκπεξαζκαηηθά, νη ΜΚΟ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξε θαη πξνζεθηηθή 

κεηαρείξηζε. ζνλ αθνξά ηε ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπο, 

απαηηείηαη δηαξθήο πξνζνρή θαζψο ηα πξφζσπα απηά δελ δηαηεξνχλ εθ’ φξνπ δσήο 

ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα ηνπο. Σν εάλ είλαη ή φρη κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί εμαξηάηαη πάληνηε απφ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Καη φπσο έρεη 

πνιιαπιψο ηνληζηεί, κπνξεί έλαο ΜΚΟ λα είλαη θνξναπαιιαγκέλνο απφ ηελ θχξηα 

κε θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ, αιιά λα πξέπεη λα θνξνινγεζεί γηα θάπνηεο 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ εμππεξεηνχλ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

ζπζηάζεθε.  
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6.2. Πεξηνξηζκνί 
 

Οη ΜΚΟ ζίγνπξα είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν ελδηαθέξνλ, 

φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε. Παξ’ φια απηά είλαη θαη έλα ζέκα ην νπνίν 

παξνπζηάδεη πνιιά θελά απφ άπνςε έξεπλαο θαη βηβιηνγξαθίαο ζηελ Διιάδα αιιά 

θαη γεληθφηεξα ζηνλ θφζκν. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ εκπεηξηθήο κειέηεο 

ήηαλ πεξηνξηζκφο γηα ηε δηπισκαηηθή απηή αιιά ζίγνπξα πξνηείλεηαη γηα κειινληηθή 

έξεπλα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

1. Τπόδεηγκα Καηαζηαηηθνύ ωκαηείνπ 

 
Άξζξν 1 επσλπκία 

ηελ πφιε «…», ζήκεξα «...»ηδξχεηαη κε ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ σκαηείν 

Αλζξσπηζηηθφ, Με Κεξδνζθνπηθφ, κε ηελ επσλπκία «…» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «…». 

ε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ην 

ζσκαηείν ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαπάλσ επσλπκία. 

Σν ζσκαηείν είλαη Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε. 

Άξζξν 2 έδξα 

Χο έδξα ηνπ ζσκαηείνπ νξίδεηαη ε «…». Ζ δηεχζπλζε απηή κπνξεί λα αιιάμεη ζηα 

φξηα ηεο έδξαο ρσξίο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Σν ζσκαηείν κπνξεί λα 

δηαηεξεί παξαξηήκαηα ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Άξζξν 3 ζθνπνί θαη ζεκειηψδεηο αξρέο 

Ο ζθνπφο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη κε θεξδνζθνπηθφο θαη ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηε 

δεκηνπξγία, πινπνίεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλζξσπηζηηθήο δξάζεο, θαζψο 

θαη ζηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο «…». 

Δηδηθφηεξα: «…» 

Άξζξν 4 κέζα δξάζεο – πξαγκαηνπνηήζεσο ησλ ζθνπψλ 

Μεηαμχ άιισλ ηα κέζα δξάζεο ηνπ ζσκαηείν είλαη: ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, ππνζηήξημε θνηλσληθψλ νξγαληζκψλ, ζπλεξγαζίεο 

κε θνηλσληθνχο θνξείο «…». Σν ζσκαηείν αλαπηχζζεη ζπλεξγαζία κε πξφζσπα ή κε 

αληίζηνηρνπο θνξείο (άιιεο ΜΚΟ, ΝΠΗΓ, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θ.ιπ.) «…». 

Άξζξν 5 αλεμαξηεζία ζσκαηείνπ 

Σν σκαηείν έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 

δηέπεηαη κφλν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

πεξί σκαηείσλ. Γε δέρεηαη θακία παξέκβαζε ή επηξξνή θαη δξα αλεμάξηεηα απφ 

θπβεξλήζεηο, θφκκαηα, πνιηηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο «…». 

Άξζξν 6 πφξνη ηνπ ζσκαηείνπ 

Οη πφξνη πξνέξρνληαη απφ: ζπλδξνκέο κειψλ, έθηαθηεο εληζρχζεηο απηψλ ή ηξίησλ 

πξνζψπσλ, απφ πφζα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, απφ 

ππνζηεξηθηηθά ρξεκαηηθά θνλδχιηα πξνεξρφκελα απφ επξσπατθνχο ή δηεζλείο 

νξγαληζκνχο «…». 
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Άξζξν 7 κέιε ηνπ ζσκαηείνπ 

Σα κέιε δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά θαη επίηηκα. 

Τπνςήθην ηαθηηθφ κέινο κπνξεί λα είλαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν άλσ ησλ 18 εηψλ, 

είηε θαηνηθεί κφληκα ζηελ Διιάδα είηε φρη, ην νπνίν έρεη δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα 

θαη πιεξνί ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζνληαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ. 

Γηα ηελ είζνδν ηαθηηθνχ κέινπο απαηηείηαη αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ κέινπο πξνο ην Γ 

θαη απνδνρή απηνχ απφ ην Γ θαηά ηελ απφιπηε θαη αλεμέιεγθηε εμνπζία ηνπ. 

Δπίηηκν κέινο κπνξεί λα είλαη θάζε πξφζσπν πνπ ζπλέβαιε κε εμαηξεηηθφ ηξφπν ζηελ 

πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ. Δπίηηκα κέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ, εθηφο απφ 

ηα θπζηθά πξφζσπα θαη Οξγαλψζεηο, ΝΠΗΓ, ΝΠΓΓ, ΜΚΟ θ.ιπ. Σα επίηηκα κέιε 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο ζην σκαηείν. «…» 

Άξζξν 8  αξηζκφο κειψλ 

Ο αξηζκφο ησλ κειψλ είλαη απεξηφξηζηνο. 

Σν σκαηείν κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη εθφζνλ ηα ηαθηηθά κέιε δελ είλαη 

ιηγφηεξα απφ είθνζη (20). 

Άξζξν 9 θσιχκαηα εγγξαθήο θαη ιφγνη απνθιεηζκνχ κέινπο 

Γελ εγγξάθεηαη κέινο ηνπ σκαηείνπ φπνηνο ζηεξήζεθε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ 

δηθαησκάησλ, θαζψο θαη φπνηνο θαηαδηθάζηεθε ακεηάθιεηα θαη θαθνχξγεκα. Γε 

γίλνληαη δεθηά θαη, εθφζνλ έρνπλ εγγξαθεί, δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ κέιε 

νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο κε δξάζε θαη ζηφρνπο πνπ αληηβαίλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

σκαηείνπ. Γηαγξάθνληαη αθφκε, κε απφθαζε ηνπ Γ κέιε πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπο γηα πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ ή άιιν φθεινο «…». 

Άξζξν 10 ππνρξεψζεηο κειψλ  

Σα ηαθηηθά κέιε ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο ζην σκαηείν 

χςνπο «..» επξψ.  

Σα ηαθηηθά κέιε ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηαθηηθά ηηο ζπλδξνκέο ηνπο, λα 

κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

σκαηείνπ «…». 

Άξζξν 11 δηθαηψκαηα ησλ κειψλ 

ια ηα κέιε ηνπ ζσκαηείνπ έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα «…» 

Άξζξν 12 απνρψξεζε κέινπο 

Κάζε κέινο δηθαηνχηαη λα απνρσξήζεη απφ ην ζσκαηείν κε έγγξαθε δήισζε ηνπ 

πξνο ην Γ, αθνχ θαηαβάιιεη ηε ζπλδξνκή νιφθιεξνπ ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν 
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γίλεηαη ε απνρψξεζε θαη ηπρφλ άιιεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην 

σκαηείν «…» 

Άξζξν 13 δηαγξαθή κέινπο 

Με απφθαζε ηνπ Γ δηαγξάθεηαη απφ κέινο ηνπ ζσκαηείνπ θάζε κέινο ην νπνίν δελ 

ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην ζσκαηείν, παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ή επηδίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηβαίλνπλ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ζσκαηείνπ «…». 

Άξζξν 14 Γεληθή πλέιεπζε 

Ζ Γ απνηειείηαη απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ, πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ηακεηαθέο νθεηιέο ηνπο. Ζ Γ απνηειεί ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ ζσκαηείνπ 

ηθαλφ λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ζέκαηα πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ 

νξγάλνπ. πλέξρεηαη είηε ηαθηηθά κηα θνξά ην ρξφλν είηε έθηαθηα χζηεξα απφ 

απφθαζε ηνπ Γ ή αλ δεηεζεί απφ 1/5 ησλ κειψλ κε έγγξαθε αίηεζε πνπ 

απεπζχλεηαη ζην Γ. Ζ σο άλσ αίηεζε πεξηέρεη ηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπδεηεζνχλ. Οη έθηαθηεο Γ πξέπεη λα ζπγθαινχληαη κέζα ζε είθνζη κέξεο απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. «…» 

Ζ Γ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ηα κηζά ηαθηηθά κέιε (κε εθπιεξσκέλεο ηηο ηακεηαθέο νθεηιέο). 

Δάλ δελ ππάξρεη απαξηία ζπγθαιείηαη μαλά κεηά απφ νθηψ εκέξεο θαη ζπλεδξηάδεη 

έγθπξα αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξεπξηζθφκελσλ κειψλ «..». 

ιεο νη απνθάζεηο ηεο Γ ιακβάλνληαη κε θαλεξή πιεηνςεθία, εθηφο αλ πξφθεηηαη 

γηα πξνζσπηθά δεηήκαηα ή γηα εθινγή κειψλ Γ ή αλ ην δεηήζεη ην 1/3 ησλ 

παξφλησλ κειψλ θαη δηεμάγεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία. 

ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο ζπλέιεπζεο 

πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ν απνινγηζκφο ηνπ Γ, ε εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γ 

«…». 

Οη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη κε ηελ κέξηκλα ηξηκεινχο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο «..». ε 

εθνξεπηηθή επηηξνπή θξνληίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο εθινγέο, 

ζην ηέινο δε ηεο ςεθνθνξίαο θάλεη θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ θαη αλαθεξχζζεη ηνπο 

επηηπρφληεο. Δθινγηθφ ζχζηεκα νξίδεηαη ην πιεηνςεθηθφ. Γηα φια απηά ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθφ «…». 
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Άξζξν 15 δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

Σν ζσκαηείν δηνηθείηαη απφ ην Γ ην νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε ηαθηηθά κέιε (5) 

θαη δχν αλαπιεξσκαηηθά κέιε (2). 

Γελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ κέιε ηνπ Γ φζνη θαηέρνπλ νπνηαδήπνηε απνθαζηζηηθήο 

ζεκαζίαο ζέζε ζηελ ηεξαξρία νπνηνπδήπνηε θφκκαηνο ή πνιηηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο 

νξγάλσζεο «…». 

Ζ ζεηεία ηνπ Γ νξίδεηαη «…» (ηξηεηήο, πεληαεηήο θ.ιπ.). Σα κέιε ηνπ Γ είλαη 

ειεχζεξα επαλεθιέμηκα. 

Άξζξν 16 αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γ 

Γηα ηελ πξφηεξε γλψζε θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο ησλ κειψλ ηνπ Γ, νη 

ππνςήθηνη θαινχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ απεξρφκελνπ Γ ηε 

βνχιεζε ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία (εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

απφ ην Γ). 

Ζ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γ δηεμάγεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη ηα κέιε ηνπ 

ζσκαηείνπ εθιέγνπλ ηα αηξεηά κέιε ζεκεηψλνληαο ην ςεθνδέιηην. Ζ φιε δηαδηθαζία 

ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηξηκεινχο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο πνπ εθιέγεηαη απφ ηε Γ. 

«…» ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε αλάκεζα ζε απηνχο πνπ 

ηζνςήθεζαλ. 

ζνη εθιέγνληαη γηα ηα Γ ζπγθξνηνχληαη ζε ζψκα θαη θαηαλέκνπλ κεηαμχ ηνπο ηηο 

αξκνδηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ. Με κπζηηθή 

ςεθνθνξία ην Γ εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη 

ηνλ Σακία. 

Άξζξν 17 Διεγθηηθή επηηξνπή 

Ζ ειεγθηηθή επηηξνπή εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ καδί κε ην Γ 

θαη απνηειείηαη απφ δχν κέιε θαη έλαλ αλαπιεξσηή ηνπο. Ζ ειεγθηηθή επηηξνπή 

ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα βηβιία ηνπ σκαηείνπ, θαη ζπληάζζεη 

ζρεηηθή έθζεζε πνπ ηελ ζέηεη ππφςε θαηά ηελ εκέξα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κειψλ. 

Άξζξν 18Πξφεδξνο – αξκνδηφηεηεο 

Ο Πξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Δθπξνζσπεί ην ζσκαηείν ελψπηνλ θάζε δηνηθεηηθήο, δηθαζηηθήο, θνξνινγηθήο 

ή άιιεο αξρήο, ελψπηνλ θάζε ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζε φιεο 

ηηο δηθαηνπξαμίεο θαη εθδειψζεηο 
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 πγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ, ζηηο νπνίεο θαη πξνεδξεχεη. πγθαιεί κε 

απφθαζε ηνπ Γ ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο Γ 

 Καηεπζχλεη θαη παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο ηνπ Γ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Γ θαη ηνπ Γ 

 Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηνπ 

ζσκαηείνπ, ιακβάλνληαο θάζε κέηξν πξνο εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

ζσκαηείνπ 

 Αλνίγεη, δηαθηλεί θαη θιείλεη νπνηνλδήπνηε ινγαξηαζκφ ηνπ ζσκαηείνπ ζε 

νπνηαδήπνηε ηξάπεδα θαη αλεμαξηήησο πνζνχ 

 Δλεξγεί θάζε άιιε πξάμε πνπ δελ αλαηίζεηαη ζε άιιν φξγαλν ηνπ ζσκαηείνπ 

«…» 

ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γ, πξνεδξεχεη θαηά ζεηξά ν Αληηπξφεδξνο, ν Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο. 

Άξζξν 19Αληηπξφεδξνο 

Ο αληηπξφεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ζηα ελ γέλεη 

θαζήθνληα ηνπ 

 Αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή 

παξαίηεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηαλ ν αληηπξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ, ηνλ 

αληηθαζηζηά άιινο κέινο ηνπ Γ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ «…». 

Άξζξν 20 Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Αλαιακβάλεη ηελ εηζήγεζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ 

 Σεξεί ην αξρείν ηνπ σκαηείνπ θαη ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ηνπ Γ θαη ησλ 

Γ 

 Σεξεί ην κεηξψν κειψλ 

 Φξνληίδεη γηα ηελ αιιεινγξαθία ηνπ σκαηείνπ 

 Φπιάεη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζθξαγίδεη ηα έγγξαθα «…» 

ηαλ ν Γξακκαηέαο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ, ηνλ 

αληηθαζηζηά άιινο κέινο ηνπ Γ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ. 

Άξζξν 21 Σακίαο 

Ο ηακίαο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 
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 Σεξεί ηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ ζσκαηείνπ, ηηο απνδείμεηο κε ηηο νπνίεο 

εηζπξάηηνληαη νη ζπλδξνκέο ησλ κειψλ θαη ηα δηάθνξα έζνδα θαη ελεξγεί 

πιεξσκέο. 

 Μεξηκλά γηα ηελ θαηάζεζε ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα ζε ινγαξηαζκφ ηνπ 

ζσκαηείνπ ηα εηζπξαηηφκελα ρξήκαηα 

 Πξνβαίλεη ζε εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ζην Γ θαη ζηε Γ ηνπ εηήζηνπ 

απνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ σκαηείνπ 

 ην ηέινο θάζε έηνπο ζπληάζζεη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ σκαηείνπ «…» 

ηαλ ν Σακίαο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ, ηνλ 

αληηθαζηζηά άιινο κέινο ηνπ Γ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ. 

Άξζξν 22  ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ 

Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε απφθαζε ηεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο 

Γ ηνπ σκαηείνπ. Γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ 

ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ ηαθηηθψλ κειψλ πνπ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ ζηε Γ 

ηαθηηθψλ κειψλ. 

Άξζξν 23 βηβιία ηνπ ζσκαηείνπ 

Σα βηβιία πνπ ηεξεί ππνρξεσηηθά ην σκαηείν είλαη: 

 Μεηξψν κειψλ. ε απηφ θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ 

σκαηείνπ 

 Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γ 

 Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γ 

 Βηβιίν εηζπξάμεσλ – πιεξσκψλ «…» 

Άξζξν 24 δηάιπζε ζσκαηείνπ 

Σν σκαηείν κπνξεί λα δηαιπζεί κε απφθαζε ηεο Γ ηνπ σκαηείνπ. Γηα ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ ηαθηηθψλ 

κειψλ πνπ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ε πιεηνςεθία 

ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ ζηε Γ.. ηαθηηθψλ κειψλ. ε πεξίπησζε 

δηάιπζεο ηνπ ζσκαηείνπ, ε Γ απνθαζίδεη ηε δηάζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ 

ζηνηρείσλ ζε άιιν κε θεξδνζθνπηθφ θνξέα, ν νπνίνο ππεξεηεί παξεκθεξείο ζθνπνχο. 

«…» Πξνβιέπεηαη ξεηά φηη νπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ σκαηείνπ δελ 

κπνξνχλ πνηέ λα δηαλεκεζνχλ ζηα κέιε ηνπ. «…» 
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Άξζξν 25 ηζρχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ –Σειηθή δηάηαμε 

Σν θαηαζηαηηθφ απηφ απνηειείηαη απφ «αξηζκφο άξζξσλ» άξζξα, δηαβάζηεθε θαη 

εγθξίζεθε απφ ηα ηδξπηηθά κέιε θαη ζα ηζρχεη απφ ηελ θαηαρψξηζή ηνπ ζην 

ηεξνχκελν Γεκφζην Βηβιίν ηνπ Δηξελνδηθείνπ. 

Απφ θάησ αθνινπζεί ιίζηα κε ηα ηδξπηηθά κέιε, ε νπνία πεξηέρεη φλνκα, επψλπκν, 

παηξψλπκν θαη ππνγξαθή. 

 

2. Τπόδεηγκα Αίηεζεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ζωκαηείνπ 

 
Ο «…» (γίλεηαη αλαθνξά ζηα πέληε κέιε ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο κε ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπο, ηε δηεχζπλζε ηνπο θαη ηνλ ΑΦΜ ηνπο) , νη νπνίνη ελεξγνχλ ππφ 

ηελ ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηεο πξνζσξηλήο δηνηθήζεσο ηνπ ππφ ζχζηαζε ζσκαηείνπ κε 

ηελ επσλπκία «…» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «…». 

Με ην απφ «εκεξνκελία» πξαθηηθφ ίδξπζεο, ζπζηήζεθε ζσκαηείν κε έδξα θαη 

επσλπκία ηηο πξναλαθεξζείζεο θαη θαηαξηίζζεθε γηα ην ιφγν απηφ, ην απφ 

«εκεξνκελία» θαηαζηαηηθφ ην νπνίν απνηειείηαη απφ «αξηζκφο» άξζξα θαη έρεη 

εγθξηζεί θαη ππνγξαθεί απφ φια ηα ηδξπηηθά κέιε. Με ηελ ίδηα ηδξπηηθή πξάμε 

εθιέρζεθε πξνζσξηλή δηνίθεζε. 

Ο ζθνπφο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη κε θεξδνζθνπηθφο θαη ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηε 

δεκηνπξγία, πινπνίεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλζξσπηζηηθήο δξάζεο «…» 

Δηδηθφηεξα [απαξηζκνχκε ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο] 

Δπεηδή ηεξήζεθαλ φιεο νη λφκηκεο δηαηππψζεηο θαη επηζπλάπηνπκε ζηελ αίηεζε: 

Α) ηελ απφ «εκεξνκελία» ζπζηαηηθή πξάμε ππνγεγξακκέλε απφ ηα ηδξπηηθά κέιε 

πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηνπ πξνζσξηλνχ Γ 

Β) ην απφ «εκεξνκελία» θαηαζηαηηθφ κε ηηο ππνγξαθέο ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ 

Γ) ηνλ απφ «εκεξνκελία» πίλαθα ησλ κειψλ ηνπ Γ. 

 

Εεηνχκε 

 

Να γίλεη δεθηή ε αίηεζε θαη λα δηαηαρζεί εγγξαθή ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία  

«…» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «…»ζην βηβιίν ζσκαηείσλ πνπ ηεξείηαη ζην «…», λα 

επηθπξσζεί ην απφ «εκεξνκελία» θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη λα δηαηαρζνχλ νη λφκηκεο 

δεκνζηεχζεηο. 
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3. Δζληθό Μεηξών ειιεληθώλ θαη μέλωλ ΜΚΟ 
 

Με ηελ απφθαζε 39487/16, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 8 επηεκβξίνπ 2016 απφ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, απνθαζίζηεθε ε χζηαζε 

Δζληθνχ Μεηξψνπ ειιεληθψλ θαη μέλσλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα δηεζλνχο πξνζηαζίαο, κεηαλάζηεπζεο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο. 

Άξζξν1- ύζηαζε Μεηξώνπ 

Σν Δζληθφ Μεηξψν ζα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε: 

 ηνηρεία ηνπ Φνξέα (επσλπκία θνξέα, γεσγξαθηθή εκβέιεηα 

δξαζηεξηνπνίεζεο θ.ιπ.) 

 ηνηρεία ζχζηαζεο (λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα) 

 Φνξνινγηθά ζηνηρεία 

 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία (ζηνηρεία απνινγηζκνχ /ηζνινγηζκνχ-πξνυπνινγηζκνχ 

θ.ιπ.) 

 ηνηρεία λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ζηελ Διιάδα 

 Παξερφκελεο ππεξεζίεο (Χθεινχκελνη/ νκάδεο ζηφρνο/ ηνκείο 

δξαζηεξηνπνίεζεο θ.ιπ.) 

 Τιηθνηερληθή ππνδνκή 

 Απαζρνινχκελν ακεηβφκελν /εζεινληηθφ πξνζσπηθφ θαη ρξνληθφ δηάζηεκα 

 παξακνλήο θαη απαζρφιεζεο 

 Γξάζεηο θνξέα (απνινγηζκφο έξγνπ δπν πξνεγνχκελσλ εηψλ, ζην νπνίν ζα 

αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ: ιεηηνπξγία δνκψλ/ είδνο/ νλνκαζία/ αξηζκφο 

εμππεξεηνχκελσλ/ θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ππεξεζίεο παξνρήο κέζα απφ δνκέο, 

δξάζεηο πνπ πινπνίεζε ν θνξέαο ηα δχν πξνεγνχκελα έηε, αξηζκφο ελεξγεηψλ 

πνπ πινπνηήζεθαλ αλά θαηεγνξία δξάζεο/ ηίηινπο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ, 

σθεινχκελνη, ζπλεξγαζίεο κε θνξείο, ηξέρνπζεο παξεκβάζεηο). 

Σν ελ ιφγσ κεηξψν ζα επηθαηξνπνηείηαη γηα ηπρφλ αιιαγέο, ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Οη 

ειιεληθέο θαη μέλεο ΜΚΟ, ππνρξενχληαη ακειιεηί λα ελεκεξψλνπλ γηα ζρεηηθέο 

αιιαγέο/κεηαβνιέο, ηδίσο ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ή ηελ απνρψξεζε απφ ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα ή απφ ην πεδίν δξάζεσλ. 
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Άξζξν 2 - Καηεγνξίεο θνξέωλ πξνο εγγξαθή 

ην Μεηξψν, κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ νη θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο: Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) κε Κεξδνζθνπηθνχ 

Υαξαθηήξα θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, φπσο: 

• σκαηεία θαη χιινγνη 

• Δηδηθψο αλαγλσξηζκέλνη θνξείο (κε εηδηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε) 

• Κνηλσθειή ηδξχκαηα, 

• Αζηηθέο εηαηξείεο Με θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

• Παξαξηήκαηα μέλσλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. 

Άξζξν 3 - Πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο 

Πξνθεηκέλνπ νη θνξείο απηνί λα εγγξαθνχλ ζην σο άλσ κεηξψν απαηηείηαη λα 

πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: 

1. Να δηαζέηνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ λφκηκα 

δεκνζηεπκέλν θαηαζηαηηθφ/λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

2. ην θαηαζηαηηθφ ηνπο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ: 

 Κνηλσληθνχ θαη Αλζξσπηζηηθνχ Υαξαθηήξα 

 Γηεζλνχο Πξνζηαζίαο 

 Μεηαλάζηεπζεο ή 

 Κνηλσληθή Έληαμεο 

Άξζξν 4 – Γηαδηθαζία εγγξαθήο 

Οη θαηεγνξίεο ησλ θνξέσλ πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην Μεηξψν, νθείινπλ λα 

ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε εγγξαθήο κέζσ ηεο ζρεηηθήο δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ, ππνβάιινληαο ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 

θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 

Γηα ηελ εγγξαθή θαη απφδνζε αξηζκνχ κεηξψνπ θαζψο θαη δηαγξαθή απφ ην κεηξψν 

ηεο παξνχζεο εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο 

Κνηλσληθήο Έληαμεο. 

Ζ εγγξαθή ησλ θνξέσλ ζην Δζληθφ Μεηξψν, ζα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, 

ηφζν γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο φζν θαη γηα ηε ζπλαθφινπζε πηζηνπνίεζή ηνπο 

θαη ηελ επξχηεξε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Σα αιινδαπά έγγξαθα απαηηείηαη λα είλαη 

επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε εγγξαθήο κεηαμχ άιισλ ζπκπιεξψλεηαη ε εζληθφηεηα ηεο 

ΜΚΟ, ην έηνο ίδξπζεο, ε επσλπκία, ν δηαθξηηηθφο ηίηινο, ν ζθνπφο θαη ε απνζηνιή 

ηεο, ε λνκηθή ηεο ππφζηαζε (Ν.Π.Η.Γ. Φηιαλζξσπηθφ σκαηείν, Ν.Π.Η.Γ. σκαηείν 

Δηδηθψο Αλαγλσξηζκέλν, Ν.Π.Η.Γ. Δθθιεζηαζηηθφ Ίδξπκα, Αζηηθή Δηαηξεία, Αζηηθή 

Δηαηξεία Με θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, σκαηείν – χιινγνο, Ίδξπκα, Ν.Π.Γ.Γ.) , 

Α.Φ.Μ., Γ.Δ.ΜΖ. (εάλ ππάξρεη ππνρξέσζε εγγξαθήο), αξηζκφο εγγξαθήο 

Πξσηνδηθείνπ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θαη ηα ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
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