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29 Νοεµβρίου 1996
΄Ολους τους λειτουργούς,

Πολιτιστικές Υπηρεσίες
Σύµφωνα µε την παράγραφο (xiv) του Πρώτου Μέρους του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Ν.246/90
εξαιρούνται από το φόρο οι:
Παροχές υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και οι στενά συνδεόµενες µε
αυτές παραδόσεις αγαθών που πραγµατοποιούνται από οργανισµούς πολιτιστικού
χαρακτήρα, που τυγχάνουν αναγνώρισης από τον ΄Εφορο.
Οι «υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα» περιλαµβάνουν:
• τις υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό από βιβλιοθήκες, αρχεία και κέντρα φύλαξης
εγγράφων,
• την είσοδο σε µουσεία, πινακοθήκες, µνηµεία, ιστορικούς χώρους, βοτανικούς και
ζωολογικούς κήπους,
• τις θεατρικές, µουσικές, χορογραφικές και κινηµατογραφικές παραστάσεις, και
• την οργάνωση εκθέσεων και διαλέξεων.
Παράλληλα µε τις υπηρεσίες αυτές εξαιρείται και η τυχόν παράδοση αγαθών που
συνδέεται στενά µε αυτές, όπως π.χ. η πώληση οδηγών, προγραµµάτων, φωτογραφιών
κ.λ.π. στους επισκέπτες των µουσείων, αρχαιολογικών χώρων κ.λ.π.
Ο πολιτιστικός χαρακτήρας ενός οργανισµού εξακριβώνεται από την αναφορά στο
καταστατικό του των πολιτιστικών σκοπών που επιδιώκει. Πολιτιστικοί σκοποί είναι ιδίως
η καλλιέργεια, η προαγωγή και η διάδοση των γραµµάτων, της µουσικής του χορού, του
θεάτρου, του κινηµατογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα,
καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση ιδιωτικών µουσείων, όπως τέχνης, φυσικής
ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.
Οργανισµοί πολιτιστικού χαρακτήρα
µπορούν να αναγνωριστούν ότι παρέχουν
εξαιρούµενες πολιτιστικές υπηρεσίες, αν πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
(α)

Να είναι µη κερδοσκοπικοί, δηλ. να µην επιτρέπεται να διανέµουν κέρδη στα µέλη
τους.

(β)

Η διοίκηση και η διαχείριση τους να ασκείται ουσιαστικά χωρίς µισθό από
πρόσωπα που δεν έχουν άµεσο ή έµµεσο συµφέρον από τις δραστηριότητες του
οργανισµού.
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Η εξαίρεση των υπηρεσιών του οργανισµού να µη δηµιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης
του ανταγωνισµού σε βάρος εµπορικών επιχειρήσεων που είναι υποκείµενες στο
φόρο.

∆εν εξαιρούνται από το φόρο µε βάση αυτή τη διάταξη:
• οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από φυσικά πρόσωπα ή οργανισµούς
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. εταιρείες περιορισµένης ευθύνης - Λτδ)
• οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης (φορολογούνται µε
βάση την παράγραφο 13 του Παραρτήµατος IV).
Η αναγνώριση του Εφόρου δίνεται µε επιστολή προς τον οργανισµό, γι΄ αυτό οι
ενδιαφερόµενοι πρέπει να συµβουλεύονται να απευθύνονται στον Κλάδο Πολιτικής των
Κεντρικών Γραφείων της Υπηρεσίας.
Η προηγούµενη εγκύκλιος Α.73 αποσύρεται.

(Μ. Μιλτιάδου)
για ΄Εφορο Φ.Π.Α.
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