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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 11 Οκτωβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 Αρ. Φύλλου 3576

Αριθμ. ΠΟΛ. 1147
 

Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας
Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (N. 2859/2000, ΦΕΚ Α΄ 248/7.11.2000), όπως ισχύουν µετά την
τροποποίησή τους µε το άρθρο 7 του N. 4474/2017 (ΦΕΚ Α΄ 80/7.6.2017).

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β΄ 3696/15.11.2016) «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονοµικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

3. Την ανάγκη ορισµού της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για την οµαλή και οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπουν την
απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ των υποκειµένων στο φόρο που διαθέτουν αγαθά άνευ ανταλλάγµατος στο χώρο της Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Δηµόσιας Εκπαίδευσης για την αντιµετώπιση του παιδικού υποσιτισµού.

4. Ότι, η απόφαση αυτή, δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Καθορίζουµε τους όρους και τη διαδικασία για τη µη καταβολή ΦΠΑ από τους υποκειµένους στο φόρο που διαθέτουν άνευ ανταλλάγµατος
είδη σίτισης κυριότητας τους στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Δηµόσιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο καταπολέµησης του
παιδικού υποσιτισµού, ως ακολούθως:

`Αρθρο 1

Για την εφαρµογή της παρούσας, νοούνται ως:

α. Δωρητές, οι επιχειρήσεις υποκείµενες στο ΦΠΑ, οι οποίες παραδίδουν άνευ ανταλλάγµατος είδη σίτισης κυριότητας τους για την
καταπολέµηση του παιδικού υποσιτισµού.

β. Αποδέκτες των ειδών σίτισης, το Υπουργείο Έρευνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι τα διανέµουν περαιτέρω άνευ ανταλλάγµατος για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των µαθητών
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Δηµόσιας Εκπαίδευσης.

`Αρθρο 2

1) Ο δωρητής, οφείλει να αποστείλει στον αρµόδιο για τη Φορολογία Εισοδήµατος Προϊστάµενο Δ.Ο.Υ. επικυρωµένο αντίγραφο της τριµερούς
σύµβασης δωρεάς για τη συµµετοχή σε προγράµµατα σίτισης µαθητών που έχει συναφθεί µεταξύ αυτού και του Υπουργείου Έρευνας,
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός προθεσµίας τριάντα
ηµερών από την υπογραφή αυτής. Στη σύµβαση πρέπει να αναγράφονται:

• Τα στοιχεία του δωρητή υποκείµενου (Επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ).

• Περιγραφή των ειδών σίτισης που παραδίδονται.

• Η ποσότητα ανά είδος που παραδίδεται.

• Η αξία της δωρεάς.

• Η διάρκεια της σύµβασης.

• Η περιοδικότητα (ανά ηµέρα, εβδοµάδα κλπ) των παραδόσεων.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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• Στοιχεία σχολείου/ων που παραδίδονται.

Ως σύµβαση δωρεάς νοείται οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο περιλαµβάνονται τα προαναφερόµενα στοιχεία και είναι υπογεγραµµένο από τον
δωρητή, το Υπουργείο Έρευνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.

2) Στην περίπτωση διακοπής της δωρεάν διάθεσης, ο δωρητής οφείλει να γνωστοποιήσει στην ως άνω αρµόδια ΔΟΥ τη διακοπή αυτή
αποστέλλοντας επικυρωµένο αντίγραφο συµφωνητικού λύσης της σύµβασης δωρεάς, υπογεγραµµένο από τον ίδιο, το Υπουργείο Έρευνας,
Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντός τριάντα ηµερών από την
υπογραφή του.

Στο συµφωνητικό λύσης της σύµβασης δωρεάς πρέπει να αναφέρονται:

• Τα στοιχεία του δωρητή υποκείµενου (Επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ).

• Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σύµβασης δωρεάς που λύεται.

• Περιγραφή των ειδών σίτισης που παύουν να παραδίδονται.

• Η ποσότητα ανά είδος που δεν θα παραδοθεί.

• Η συνολική αξία της µη πραγµατοποιηθείσας δωρεάς.

• Η ηµεροµηνία από την οποία διακόπτεται η δωρεάν παράδοση των ειδών σίτισης.

Ως συµφωνητικό λύσης νοείται οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τη διακοπή της δωρεάν διάθεσης και περιλαµβάνει τα προαναφερόµενα
στοιχεία, υπογεγραµµένο επίσης από τον δωρητή και τους αποδέκτες.

Τα παραπάνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση διακοπής της δωρεάς.

3) Στην περίπτωση τροποποίησης των όρων και των στοιχείων της δωρεάς της παραγράφου 1, ο δωρητής οφείλει να αποστείλει στην ίδια ως
άνω αρµόδια ΔΟΥ επικυρωµένο αντίγραφο της τροποποίησης υπογεγραµµένης από τον ίδιο και τους αποδέκτες ή επικυρωµένο αντίγραφο της
τυχόν νέας σύµβασης δωρεάς που αντικαθιστά την αρχική εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής τους.

Η τροποποίηση πρέπει να αναγράφει όλες τις αλλαγές που αφορούν στα υποχρεωτικά στοιχεία της ήδη υπάρχουσας σύµβασης δωρεάς, που
γνωστοποιούνται στη ΔΟΥ σύµφωνα µε την παράγραφο 1 της παρούσας.

`Αρθρο 3
 Μεταβατικές διατάξεις -Έναρξη ισχύος

1. Η προθεσµία γνωστοποίησης στον αρµόδιο για τη Φορολογία Εισοδήµατος Προϊστάµενο Δ.Ο.Υ. της σύµβασης δωρεάς ειδών σίτισης που
τυχόν έχει ήδη υπογραφεί µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας και αφορά στη σχολική περίοδο 2017-2018 ορίζεται σε 30 ηµέρες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 
 Η Υφυπουργός

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


