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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 13
27 Νοεµβρίου 1996
΄Ολους τους λειτουργούς,

Αθλητισµός
Σύµφωνα µε την παράγραφο (xiii) του Πρώτου Μέρους του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Ν.246/90
εξαιρούνται από το φόροι οι:
Παροχές υπηρεσιών συνδεόµενες στενά µε τον αθλητισµό ή τη σωµατική αγωγή
και προσφερόµενες από οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα
ασχολούµενα µε τον αθλητισµό ή τη σωµατική αγωγή, που τυγχάνουν αναγνώρισης
από τον ΄Εφορο.
Για να ισχύσει η εξαίρεση πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
(α)

Οι υπηρεσίες να συνδέονται στενά µε τον αθλητισµό ή τη σωµατική αγωγή. Τέτοιες
υπηρεσίες είναι η χρήση προπονητηρίων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, η
παροχή οδηγιών από προπονητές, η παράδοση αθλητικού υλικού (µπάλες,
ρακέτες κ.τ.λ.) για πρόσκαιρη χρήση κ.α.

(β)

Οι υπηρεσίες να προσφέρονται από οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
δηλ. που δεν επιτρέπεται να διανέµουν κέρδη στα µέλη τους. Μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα είναι οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης,
τα σωµατεία, τα ιδρύµατα και οι λέσχες.

(γ)

Οι λήπτες των υπηρεσιών να είναι πρόσωπα ασχολούµενα µε τον αθλητισµό ή τη
σωµατική αγωγή, δηλ. αθλούµενοι και όχι απλώς φίλαθλοι.

(δ)

Οι υπηρεσίες και τα πρόσωπα που τις παρέχουν να τύχουν αναγνώρισης από τον
΄Εφορο.

Μέχρι σήµερα έχουν αναγνωριστεί ότι εξαιρούνται από το φόρο οι εξής υπηρεσίες:
•
•

τα δικαιώµατα εγγραφής που καταβάλλουν οι διαιτητές και οι προπονητές
ποδοσφαίρου στη σχολή της Κ.Ο.Π.
τα δικαιώµατα έκδοσης ταυτότητας ποδοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστών που
εισπράττουν η Κ.Ο.Π. και η Κ.Ο.Κ.
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•
•
•

οι υπηρεσίες του Κ.Ο.Α. σε αθλούµενους που διαθέτουν ταυτότητα αθλητή ή
ταυτότητα Α.Γ.Ο. (Αθλητισµός για ΄Ολους)
τα έσοδα των ακαδηµιών ποδοσφαίρου και καλαθόσφαιρας των αθλητικών
σωµατείων και λεσχών
επιθεωρήσεις νέων γηπέδων από τη Κ.Ο.Π.

(Μ. Μιλτιάδου)
για ΄Εφορο Φ.Π.Α.
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