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Προς: Καθηγητή κ Γκίκα Χαρδούβελη,
Υπουργό Οικονομικών,
minister@minfin.gr

ΘΕΜΑ: Εντολή για διακοπή παρακράτησης φόρου στο επίδομα βιβλιοθήκης.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), με την υπ’ αριθμ. 29/2014 ομόφωνη
Απόφαση της Ολομέλειας έκρινε ότι η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και
ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια («επίδομα βιβλιοθήκης») που
καταβάλλεται στα μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ. 1
του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
Ήδη, η Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κα Αικ. Σαββαΐδου, με την ΠΟΛ 1234 (27/10/
2014), απέστειλε οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή του παρανόμως
παρακρατηθέντος φόρου για τα οικονομικά έτη 2012, 2013 και 2014 (χρήσεις 2011, 2012,
2013).
Όμως, παρά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης του Σ.τ.Ε. και της προαναφερθείσας ΠΟΛ
1234, οι υπηρεσίες μισθοδοσίας των Πανεπιστημίων συνεχίζουν, κατά την καταβολή των
τακτικών αποδοχών των καθηγητών, να παρακρατούν τον φόρο επί του εν λόγω επιδόματος,
καθώς δεν έχουν σχετική οδηγία από το Υπουργείο Οικονομικών. Για το θέμα αυτό, η
Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ είχε πάρει σχετική απόφαση στις 8/11/2014, καλώντας
τις αρμόδιες αρχές να ρυθμίσουν το θέμα, αλλά δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.
(Βλέπε: http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=207&task=doc_download&gid=1592)

κ. Υπουργέ,
Προκειμένου να προσαρμοστεί η μισθοδοσία στην προαναφερθείσα δικαστική απόφαση και
για να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία για την αναζήτηση των αχρεωστήτως
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παρακρατηθέντων ποσών, σας καλούμε να εκδώσετε αμέσως εντολή προς τις υπηρεσίες
μισθοδοσίας των Πανεπιστημίων της χώρας να διακόψουν την παρακράτηση του φόρου
επί του επιδόματος βιβλιοθήκης και να φροντίσουν για την επιστροφή του εν λόγω φόρου
που έχει παρακρατηθεί κατά το τρέχον έτος.

Με εκτίμηση,

Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α της
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ,
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ,
Καθηγητής Παν. Κρήτης

Κοινοποίηση:
• Καθηγητή κ Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
minister@minedu.gov.gr
• κα Αικατερίνη Σαββαΐδου Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, yee@mofadm.gr
• Καθηγητή κ Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ, gengram@minedu.gov.gr
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