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ΘΕΜΑ:   Φορολογικές υποχρεώσεις σχολικών επιτροπών 
ΣΧΕΤ :    Το από 26.04.2004 έγγραφό σας. 

 
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας 

γνωρίζουμε ότι: 

1. Όπως έχει γίνει δεκτό με το αριθμ. Πρωτ. 1047198/10588/Β0012/Π.Δ./08.06.2004 

έγγραφό μας, οι Σχολικές Επιτροπές απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος 

σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 

2238/1994. Όμως υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έως τις 10 

Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 107 



του ν. 2238/1994. Το έντυπο της δήλωσης έχει κωδικό Φ.01.012 και συνοδεύεται 

υποχρεωτικά με αναλυτική κατάσταση εσόδων-εξόδων. Με την ανωτέρω δήλωση 

αποδίδεται χαρτόσημο 3% επί των εισοδημάτων από οικοδομές που ενδεχόμενα 

έχουν και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. 

2. Ειδικότερα για το οικονομικό έτος 2004, έγινε δεκτή με την αριθμ. πρωτ. 

1069482/5274-20/0016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 29 

του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α’/149/04.08.2004), η παράταση της παραλαβής 

δηλώσεων χωρίς την επιβολή κυρώσεων μέχρι 24 Σεπτεμβρίου 2004, ενώ για τα 

παρελθόντα οικονομικά έτη δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης. 

3. Σε περίπτωση μη υποβολής της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος επιβάλλεται 

αυτοτελές πρόστιμο από εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ μέχρι χίλια εκατόν 

εβδομήντα (1.170) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/97. 

Το πρόστιμο αυτό μειώνεται στο 1/3 κατά τη διοικητική επίλυση διαφοράς 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 του πιο πάνω νόμου. 

4. Σε περίπτωση που οι Σχολικές Επιτροπές απασχολούν προσωπικό, μισθωτούς ή 

ελεύθερους επαγγελματίες, υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο εισοδήματος 

από μισθωτές υπηρεσίες ή από ελευθέρια επαγγέλματα με βάση τις διατάξεις των 

άρθρων 57 και 58 του ν. 2238/1994 αντίστοιχα, ο οποίος αποδίδεται στη ΔΟΥ της 

έδρας της Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 3 

του άρθρου 59 του ίδιου νόμου. Τέλος, οι Σχολικές Επιτροπές υποχρεούνται να 

παρακρατούν σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 55, 

φόρο κατά την καταβολή ή έκδοση σχετικής πληρωμής 8% σε περίπτωση 

παροχής υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια λοιπών αγαθών (πλην υγρών 

καυσίμων και τσιγάρων όπου η παρακράτηση είναι 1%). Η απόδοση του φόρου 

γίνεται με μηνιαίες δηλώσεις με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60. 

 

Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
1. Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, αναφορικά με το εάν οι Σχολικές Επιτροπές 

υποχρεούνται ή όχι σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., σας γνωρίζουμε ότι, τα 

πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., κατηγορία στην οποία εντάσσονται 

και οι Σχολικές Επιτροπές, υποχρεούνται να υποβάλλουν τριπλότυπες 

συγκεντρωτικές καταστάσεις, για κάθε συναλλαγή που αφορά την εκπλήρωση του 



σκοπού τους για την οποία εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των € 300, 

το κάθε ένα από αυτά. 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1081/28-7-

2004, οι εν λόγω καταστάσεις, με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν  κατά 

το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία που σχετίζεται με τον λήγοντα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 

του υπόχρεου, ως εξής: 

 

- Μέχρι της 30η Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2,3 

- Μέχρι της 7η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4,5,6 

- Μέχρι της 14η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7,8,9 

- Μέχρι της 21η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0. 

 

2. Αναφορικά με τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ. , οι 

Σχολικές Επιτροπές, ως πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του κώδικα αυτού, 

για κάθε παράδοση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας που πραγματοποιούν 

υποχρεούνται στην έκδοση και υποβολή των στοιχείων που ορίζονται ρητά από 

τον Κ.Β.Σ. (άρθρο 11 και 12), όπως και στη διαφύλαξη των στοιχείων που 

εκδίδουν ή λαμβάνουν για συναλλαγές που πραγματοποιούν για όσο διάστημα 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ίδιου Κώδικα. 

 

 

 

 

       Ακριβές Αντίγραφο    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας           ΒΑΣ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

 

 

 

 


