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ΟΕΦΕ
Θέμα: επείγουσες και αναγκαίες διευκρινίσεις στο θέμα της επιβολής ΦΠΑ 23% στα κξγ
και στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης
Με την ΠΟΛ 1160/2015 με θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ80Α 716.7.2015) που αφορά
«επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον
Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης (Ε.Μ.Σ.) » δημιουργούνται ορισμένα εύλογα ερωτήματα
που η απάντησή τους είναι άκρως αναγκαία προκειμένου τόσο οι συνδικαλιστικοί
φορείς, οι ενώσεις γονέων και κηδεμόνων, τα πολιτικά κόμματα και οι βουλευτές να
γνωρίζουν για ποιο πράγμα ακριβώς μιλάνε, τα όποια περιθώρια διαβουλεύσεων και να
μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις λόγω άγνοιας, ανακριβών δηλώσεων ή
εσκεμμένης απόκρυψης της πραγματικότητας και δημιουργίας ψευδαισθήσεων.
Στην ανωτέρω ΠΟΛ στις παραγράφους 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19 εξειδικεύεται η
ρύθμιση για την εξαίρεση των κξγ, φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και εκμάθησης
ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους φορείς εκπαίδευσης που απαλλάσσονται από το
ΦΠΑ.
Γνωρίζετε πολύ καλά τη θέση μας ότι η εν λόγω εξαίρεση αποτελεί παραβίαση της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το ΦΠΑ. Έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει τη σχετική
επιχειρηματολογία μας επιφυλασσόμενοι και για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια.
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή και ψήφιση του εν λόγω νόμου
έχουν γίνει επαφές τόσο με το Υπουργείο σας όσο και με κόμματα, με βουλευτές όλων
των κομμάτων. Σε όλες αυτές τις επαφές υπήρξε η διάχυτη εντύπωση ότι το Υπουργείο
εμμένει στην επιβολή του φόρου αλλά συζητά πρόθυμα την τυχόν καθιέρωση μειωμένου
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Λυκαβηττού 2 & Ακαδημίας, 106 71 Αθήνα, τηλ. 2103636052, 2103640792 – Fax: 2103642359
http: www.palso.gr e-mail: palsofed@palso.gr

συντελεστή. Η εντύπωση δεν δόθηκε μόνο σε εμάς αλλά και σε πληθώρα βουλευτών που
ενημερώθηκαν και ερωτήθηκαν.
Όμως στην παράγραφο 16 της ανωτέρω ΠΟΛ το υπουργείο σας δηλώνει ότι οι
κοινοτικές διατάξεις (παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου) δεν επιτρέπεται η υπαγωγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης (αυτών που
εξαιρούνται από την απαλλαγή) σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
Αν αυτή είναι η δηλωμένη βούλησή σας αλλά και η υποχρέωσή σας από την
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αναρωτιόμαστε γιατί δεν γίνεται ξεκάθαρο από τις υπηρεσίες
σας, τους εκπροσώπους των κομμάτων και τους απλούς βουλευτές ότι οι επιλογές που
υπάρχουν είναι ή απαλλαγή (0%) από το ΦΠΑ ή επιβολή του ανώτερου συντελεστή του
23%.
Η άμεση και τεκμηριωμένη απάντησή σας είναι άκρως αναγκαία προκειμένου να
μην παραπλανούνται και εν συνεχεία να παραπλανούν τους φορείς οι αντιπρόσωποι των
πολιτικών μας θεσμών.
Η ανάγκη άμεσης απάντησης προκύπτει από την απλή και εύλογη σκέψη ότι αν οι
επαφές με το κράτος και τους πολιτικούς φορείς εν γένει είναι μάταιες, εμείς έχουμε
υποχρέωση να κινηθούμε πιο δυναμικά τόσο κοινωνικά όσο και νομικά.
Με εκτίμηση,
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