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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015

Προς: Κυρία Κατερίνα Σαββαΐδου, Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα
10184, ggde@mofadm.gr

ΘΕΜΑ (Ορθή ανακοινοποίηση): Εφαρμογή του αφορολόγητου στο επίδομα βιβλιοθήκης στα μέλη
ΔΕΠ - Συγγραφικά δικαιώματα συγγραφέων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι/λειτουργοί.
Σχετικά: α. Έγγραφό σας ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015 (11-5- 2015) β. Έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας
Εισοδήματος, Τμήμα Α, της ΓΓΔΕ Δ12Α 1158176 ΕΞ 2013/17-10-2013
Αξιότιμη Κυρία Γενική Γραμματέα,
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ θα ήθελε να θέσει υπόψη σας τα ακόλουθα επείγοντα θέματα
που αφορούν στη δήλωση εισοδημάτων μελών ΔΕΠ στη φορολογική δήλωση του 2015, και παρακαλεί
για την όσο είναι δυνατόν άμεση διευθέτησή τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία υποβολής
των δηλώσεων είναι εν εξελίξει:
Θέμα 1ο : Εφαρμογή του αφορολόγητου στο επίδομα βιβλιοθήκης
Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας των Πανεπιστημίων ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο το έγγραφο σας
ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015 (11-5-2015) με το οποίο δίνονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ
1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος βιβλιοθήκης από 1/1/2014 και εφεξής. Συγκεκριμένα:
α. είτε το χαρακτηρίζουν ως «Εισόδημα εκτός συντάξεων απαλλασσόμενο από φόρο και εισφορά
στο σύνολο του» (Κωδικός 19 του ηλεκτρονικού αρχείου φόρου μισθωτών υπηρεσιών) με
αποτέλεσμα οι αποδοχές του επιδόματος να εμφανίζονται στο κωδικό 617 της δήλωσης
(«Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά»).
β. είτε δεν το αναγράφουν καθόλου στις βεβαιώσεις αποδοχών, εφαρμόζοντας κατά γράμμα την
οδηγία σας ότι «..δεν αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.». Στην περίπτωση αυτή,
αφαιρούνται οι ακαθάριστες αποδοχές και οι κρατήσεις του επιδόματος από τα συνολικά ποσά.
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γ. είτε, τέλος, τα περισσότερα ιδρύματα δεν έχουν προβεί ακόμη σε καμία ενέργεια για τη
διόρθωση των βεβαιώσεων αποδοχών, αναμένοντας διευκρινήσεις από την υπηρεσία σας.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ σας καλεί να εκδώσετε το συντομότερο δυνατό νέες οδηγίες
στις οικονομικές υπηρεσίες των ιδρυμάτων στις οποίες να διευκρινίζετε με σαφήνεια τον τρόπο
έκδοσης των βεβαιώσεων αποδοχών ώστε να χορηγηθούν άμεσα νέες βεβαιώσεις αποδοχών 2014
στους συναδέλφους μας, στις οποίες να λαμβάνεται υπόψη με τον ορθό τρόπο το αφορολόγητο της
αποζημίωσης βιβλιοθήκης για τα εισοδήματα του 2014.
Θέμα 2ο : Συγγραφικά δικαιώματα συγγραφέων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι/λειτουργοί και
εισοδήματα από συμμετοχή σε σεμινάρια
Με βάση το έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, Τμήμα Α, της ΓΓΔΕ (Δ12Α 1158176 ΕΞ
2013/17-10-2013), σχετικά με τα συγγραφικά δικαιώματα συγγραφέων που είναι δημόσιοι
υπάλληλοι/λειτουργοί, διευκρινίζεται ότι τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται εξωλογιστικά με
μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους σύμφωνα με την 464/2004 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους με την οποία κρίθηκε ότι, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος
των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και εκδοτών ταυτόχρονα
(αυτοεκδότες) εφαρμόζεται μοναδικός συντελεστής 22% ενώ για τους λοιπούς συγγραφείς δημοσίους
υπαλλήλους (μη εκδότες και συγγραφικά δικαιώματα) εφαρμόζεται συντελεστής 45%.
Μέχρι και το οικονομικό έτος 2014, τα εξωλογιστικώς υπολογιζόμενα καθαρά κέρδη αναγράφονταν
στο κωδικό 501 του εντύπου Ε1 και τα ακαθάριστα στον κωδικό 517, αφού πρώτα συμπληρωνόταν
κατάλληλα πεδία στο έντυπο Ε3 (βλ. Δ12Α 1158176 ΕΞ 2013/17-10-2013).
Δυστυχώς, στο έντυπο Ε1 του 2015, με έκπληξη διαπιστώνεται ότι αναγράφονται αυτόματα στους
κωδικούς 403-404 τα ακαθάριστα έσοδα (από την «επιχειρηματική» τους δραστηριότητα ως μη
επιτηδευματιών που δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων) τα οποία που φορολογούνται εξ
ολοκλήρου, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα για τον εξωλογιστικό υπολογισμό καθαρού κέρδους με
τους μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
Ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν εισοδήματα από
συμμετοχή σε σεμινάρια.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ ζητά:
 Την άμεση επαναφορά του χαρακτηρισμού του «Αυτοεκδότη» και των σχετικών ρυθμίσεων με τις
οποίες αυτός συνοδεύεται.
 Την άμεση επαναφορά της δυνατότητας δήλωσης των εισοδημάτων αυτών στο Ε1, μέσω της
συμπλήρωσης κατάλληλων πεδίων του Ε3, με τους μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ την οποία είχε κάνει αποδεκτή τα προηγούμενα έτη η
υπηρεσία σας.
 Την άμεση διόρθωση του συστήματος καταχώρησης των στοιχείων σε μόνιμη βάση, ώστε να είναι
δυνατή η απρόσκοπτη υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος όλων των συναδέλφων.
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Οι ενέργειες αυτές είναι επιβεβλημένο να γίνουν άμεσα και πριν υποβληθούν οι φορολογικές
δηλώσεις για τη χρήση 2014, ώστε να μην υποβληθούν και φέτος τα μέλη ΔΕΠ στην ταλαιπωρία
υποβολής ανακλητικών δηλώσεων και αναμονή μηνών προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση, ούτε
να επιβαρυνθούν με αυτήν τη γραφειοκρατική διαδικασία οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. της χώρας.
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