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ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις ζτεηικά με ηην επιβολή ηοσ ηέλοσς επιηηδεύμαηος ηοσ άρθροσ 

31 ηοσ ν.3986/2011 ζε ζτολικούς ζσνεηαιριζμούς ηοσ άρθροσ 46 ηοσ ν.1566/1985. 

 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.3986/2011, νη 

επηηεδεπκαηίεο θαη νη αζθνύληεο ειεπζέξην επάγγεικα, εθόζνλ ηεξνύλ βηβιία Β΄ ή Γ΄ 

θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.Σ. (λπλ ηήξεζε αξρείσλ κε ην απινγξαθηθό ή δηπινγξαθηθό ζύζηεκα), 

ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή εηήζηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο, ην νπνίν νξίδεηαη γηα ηα λνκηθά 

πξόζσπα ζε νθηαθόζηα (800) ή ρίιηα (1000) επξώ εηεζίσο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε 

ηνλ πιεζπζκό ηεο πόιεο ζηελ νπνία αζθείηαη ε εκπνξηθή επηρείξεζε. Τα σο άλσ πνζά 

επηβάιινληαη γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2013 θαη επόκελα. 
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2. Όπσο έρεη δηεπθξηληζηεί από ηε Γηνίθεζε, από ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη όηη 

ην ηέινο επηηεδεύκαηνο δελ επηβάιιεηαη ζηα λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα (δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ), πνπ απνηεινύζαλ ππνθείκελα θόξνπ κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994 ή απνηεινύλ ππνθείκελα θόξνπ κε 

βάζε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο πεξ.γ΄ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 (ζρεη. ηα αξηζ. 

πξση. Γ12Β 1048354 ΔΞ 2014/18.3.2014, ΓΔΑΦ Β 1102518 ΔΞ 2015/23.7.2015 θαη ΓΔΑΦ 

1106959 ΔΞ 2018/11.7.2018 έγγξαθά καο, θαζώο θαη ε ΠΟΛ.1075/2017 εγθύθιηόο καο).  

3. Με ην από 5.8.2011 ππεξεζηαθό καο ζεκείσκα πξνο ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ησλ κνξθώλ κε θπζηθώλ 

πξνζώπσλ γηα ηελ επηβνιή ηέινπο επηηεδεύκαηνο, δηεπθξηλίζζεθε όηη ην ελ ιόγσ ηέινο 

επηβάιιεηαη ζηνπο ζπλεηαηξηζκνύο, ελώ από απηό εμαηξνύληαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

λνκηθώλ πξνζώπσλ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (γηα παξάδεηγκα, ζσκαηείν, ίδξπκα, 

ζύιινγνο, ινηπά Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα).    

4. Δμάιινπ, κε ην αξηζ. πξση. ΓΔΑΦ Β 1071868 ΔΞ 2015/26.5.2015 έγγξαθό καο 

δηεπθξηλίζηεθε όηη ζηα λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ηεο 

πεξ.γ΄ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 δελ πεξηιακβάλνληαη πεξηνξηζηηθά κόλν ηα 

ζσκαηεία ή ηα ηδξύκαηα, αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ινηπά λνκηθά πξόζσπα ή 

λνκηθέο νληόηεηεο ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ απνδεδεηγκέλα επηδηώθνπλ κε θεξδνζθνπηθό 

ζθνπό θαη κε ηελ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ εληάζζνληαη ζε θάπνηα άιια θαηεγνξία 

πξνζώπσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 (π.ρ. αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, 

θνηλσλία, ζπλεηαηξηζκόο, θ.ιπ.). 

5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.1566/1985 νξίδεηαη, κεηαμύ άιισλ, 

όηη ν ζρνιηθόο ζπλεηαηξηζκόο είλαη ζεζκόο θνηλσληθήο δσήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ειεύζεξε 

έλσζε ησλ καζεηώλ. Έρεη σο ζθνπό ηελ δηαπαηδαγώγεζε ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηηο 

αξρέο ηεο αιιεινβνήζεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επζύλεο, ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλεμάξηεηεο ζθέςεο θαη δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο, θαζώο θαη ηε γλώζε ζπιινγηθώλ 

κνξθώλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  

Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ θαζνξίδνληαη κε 

απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (λπλ Υπνπξγνύ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ) (παξ.3).  

6. Καη’ εμνπζηνδόηεζε ησλ ππόςε δηαηάμεσλ εθδόζεθε ε αξηζ. πξση. 

Φ3/1085/Γ1/1456/2-12-1997 (Β΄ 1107) Υπνπξγηθή Απόθαζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ, κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη, κεηαμύ 
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άιισλ, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε, ηα κέιε θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο ησλ ζρνιηθώλ 

ζπλεηαηξηζκώλ.       

7. Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ όηη, όπσο πξνθύπηεη από 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.1566/1985, νη ζρνιηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζπζηήλνληαη σο 

ειεύζεξε έλσζε ησλ καζεηώλ, ζθνπόο ησλ νπνίσλ είλαη ε δηαπαηδαγώγεζε ησλ καζεηώλ 

ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ηεο αιιεινβνήζεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο θνηλσληθήο επζύλεο θ.ιπ., 

αιιά θαη ελ γέλεη ε εκπέδσζε ησλ αξρώλ ηεο ζπιινγηθόηεηαο, ζπλάγεηαη όηη πξνέρεη ν κε 

θεξδνζθνπηθόο ραξαθηήξαο ηνπο, αλεμάξηεηα από ηελ ππνρξέσζε ζύζηαζήο ηνπο κε ηε 

κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ, ε νπνία απνξξέεη από ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηνπο 

δηέπεη. Καηά ζπλέπεηα, ηα ελ ιόγσ πξόζσπα γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο απνηεινύλ λνκηθά 

πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ζηα νπνία δελ επηβάιιεηαη ην 

ηέινο επηηεδεύκαηνο ηνπ λ.3986/2011. Αθόκε, επηζεκαίλεηαη όηη ηα ελ ιόγσ πξόζσπα 

έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, θαζόζνλ δελ απαιιάζζνληαη από απηήλ.  

Τέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε κε νξζήο απεηθόληζεο ησλ ελ ιόγσ 

πξνζώπσλ ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ (ήηνη, γηα παξάδεηγκα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνύ αληί ηνπ ζρνιηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ), γηα ηε ζρεηηθή δηόξζσζε, ηα ελ ιόγσ 

πξόζσπα ζα ππνβάινπλ ζε ππάιιειν ηνπ Τκήκαηνο ή Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο θαη 

Μεραλνγξαθηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Γ.Ο.Υ. δήισζε κεηαβνιήο, ρσξίο ηελ επηβνιή 

θπξώζεσλ.  

 

 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ. 

        ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

4. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Δ΄ 

        (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄, (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄, Ζ΄ Θ, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄,    

      ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄  

2. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη  Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, 

Αζήλα    

3. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

4. Γξαθείν θαο Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.  

2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

4. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

5. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο  

6. Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο 

7. Γηεύζπλζε Διέγρσλ 
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