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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θζμα: Φορολόγηση Συγγραφικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων Αυτοεκδοτών
Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ κακθγθτϊν Πανεπιςτθμίων και ΤΕΙ είναι
(α) είτε απλά ςυγγραφείσ, οι οποίοι λαμβάνουν ςυγγραφικά δικαιϊματα από τουσ εκδότεσ τουσ
για τθν διάκεςθ των βιβλίων τουσ, ι
(β) αυτοεκδότεσ-ςυγγραφείσ (εκτιμάται άνω των 800), οι οποίοι με δικά τουσ ζξοδα εκτφπωςθσ
και διακίνθςθσ των βιβλίων διακζτουν τα ςυγγράμματά τουσ μζςα από το ςφςτθμα «Εφδοξοσ»
και ειςπράτουν τθν αντίςτοιχθ αποηθμίωςθ από το Υπουργείο Παιδείασ.
Η ςχετικι φορολόγιςθ μζχρι και το οικονομικό ζτοσ 2013 γινόταν:
(α) Για τουσ ςυγγραφείσ (μθ αυτοεκδότεσ) με ςυντελεςτι 22% επί του 45% τθσ αποηθμίωςθσ που
ελάμβαναν οι ςυγγραφείσ από τουσ εκδότεσ. Δθλαδι, ο τελικόσ ςυντελεςτισ φορολόγθςθσ για
τα ςυγγραφικά δικαιϊματα ιταν 0.45x0.22=9.9%,
(β) Για τουσ ςυγγραφείσ- αυτοεκδότεσ ωσ ειςόδθμα με μοναδικό ςυντελεςτι κακαροφ κζρδουσ
22% επί των μεικτϊν εςόδων.
Ασ ςθμειωκεί ότι κατά τo οικονομικό ζτοσ 2014 ζγινε ξαφνικά και εντελϊσ αυκαίρετα από το
Υπουργείο Παιδείασ μείωςθ τθσ αποηθμίωςθσ κατά 15%.
Τϊρα, για το τρζχον οικονομικό ζτοσ ενθμερωκικαμε ότι θ αυτοζκδοςθ βιβλίων κα κεωρθκεί ωσ
εμπορικι πράξθ (πϊλθςθ βιβλίων) με ςυνζπεια θ φορολόγθςθ να γίνει με ςυντελεςτι 26% ι 29%
ι ακόμα χειρότερα τα ςχετικά ποςά να προςτεκοφν ςτα ειςοδιματά μασ από μιςκοφσ με ςυνζπεια
τθ φορολόγθςι τουσ με πολφ υψθλό ςυντελεςτι –ίςωσ και 35 ι 40%- χωρίσ να λαμβάνονται
υπόψθ αφ’ ενόσ τα ζξοδα εκτφπωςθσ και διακίνθςθσ των βιβλίων των αυτοεκδοτϊν (κάτι που
αποτελεί το μικρότερο «ζξοδο»)- αλλά κυρίωσ ο ςυςςωρευμζνοσ μόχκοσ μακρϊν προςπακειϊν,
ίςωσ κάποιων δεκαετιϊν, των ςυγγραφζων για το ςχεδιαςμό και τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγγγραφισ
του πονιματοσ τουσ .
Αυτό είναι απολφτωσ άδικο και παράλογο για ςυγγραφείσ- αυτοεκδότεσ για τουσ παρακάτω
λόγουσ:
(1) Σφμφωνα με το Νόμο (Άρκρο 22 Ν4009) τα μζλθ ΔΕΠ ΑΕΙ και ΤΕΙ δεν μποροφν να ζχουν
εμπορικι επιχείρθςθ και ςυνεπϊσ δεν μποροφν να πωλοφν βιβλία. Αντίκετα, το ίδιο άρκρο
ςαφϊσ αναφζρει τθ δυνατότθτα αποηθμίωςθσ για ςυγγραφικά δικαιϊματα. Πζραν τοφτου,
υπιρχε κωδικόσ επαγγζλματοσ (ΚΩΔ. Επαγγ. 3211β) που χαρακτιριηε τον δθμόςιο υπάλλθλο
ςυγγραφζα εκδότθ, δθλαδι τον αυτοεκδότθ, όπωσ αναφζρεται και ςτο ςφςτθμα Eφδοξοσ.
(2) Ακόμα και τϊρα υπάρχει αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του Εφδοξου το με αρικμό πρωτ./ΔΕΦΑ
Α 1084342/18-6-2015 του Υπουργείου Οικονομικϊν με το οποίο κακορίηεται ότι θ φορολόγθςθ
κα είναι 20%. Το ςχετικό απόςπαςμα είναι το ακόλουκο.
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«Τα ειςοδιματα από τα πνευματικά δικαιϊματα που αποκτϊνται από φυςικά πρόςωπα που
δεν αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, φορολογοφνται από τθν 01/01/2014 και εφεξισ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 38 του ΚΦΕ και υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου με
ςυντελεςτι είκοςι τοισ εκατό (20%), με τθν οποία εξαντλείται θ φορολογικι τουσ υποχρζωςθ.
Για τθν φορολογικι μεταχείριςθ των δικαιωμάτων ζχει εκδοκεί θ ΠΟΑ. 1042/ 26-01- 2015
εγκφκλιοσ. Οι φορείσ που καταβάλλουν τα δικαιϊματα εκδίδουν χειρόγραφθ βεβαίωςθ
αμοιβϊν για φορολογικι χριςθ, χωρίσ να αποςτείλουν θλεκτρονικά αρχεία. Τα ςυγγραφικά
δικαιϊματα αναγράφονται ςτουσ κωδικοφσ 671-672 και φόροσ που παρακρατικθκε ςτουσ
κωδικοφσ 679-680.»
Συνεπϊσ, οι Αυτοεκδότεσ ζλαβαν υπόψιν τουσ τθν απόφαςθ για τθ διάκεςθ των βιβλίων για το
οικονομικό ζτοσ 2015.
(3) Η ζκδοςθ και διακίνθςθ των βιβλίων ζχει ζνα ςθμαντικό κόςτοσ το οποίο δεν λαμβάνεται
υπόψθ ςτθν περίπτωςθ φορολόγθςθσ ωσ εμπορικισ επιχείρθςθσ. Είναι φανερό ότι με τον
τρόπο αυτόν τθσ φορολόγθςθσ καταδικάηονται όλοι οι ςυναδζλφοι αυτοεκδότεσ-ςυγγραφείσ
και ευνοοφνται οι εκδότεσ επιχειρθματίεσ κακόςον για αυτοφσ θ φορολόγθςι τουσ γίνεται επί
των κερδϊν. Αντίκετα, από τουσ αυτοεκδότεσ, που ςθμειωτζον δεν κρατοφν βιβλία εςόδωνεξόδων, δεν ςυνυπολογίηονται τα ςθμαντικά κόςτθ που ζχουν.
(4) Αν αυξθκεί θ φορολόγθςθ, κακίςταται απολφτωσ ηθμιογόνα θ ςυγγραφι εκτφπωςθ και
διάκεςθ των βιβλίων από μζλθ ΔΕΠ και αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μθ προςφορά πλζον
των βιβλίων των αυτοεκδοτϊν.
Συμπεραςματικά, για να μποροφν οι Πανεπιςτθμιακοί Δάςκαλοι να εκδίδουν τα ςυγγράμματά
τουσ, θ ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ ηθτά από τθν Πολιτεία:
α) να επανακαθοριςτεί με νόμο το καθεςτώσ του Αυτοεκδότη και τθσ φορολόγθςθσ του,
β) η αυτοζκδοςη να μη θεωρείται εμπορική πράξη (διότι δεν είναι), και
γ) το τελικό ποςοςτό φορολόγηςησ να μην ξεπερνά ςε ποςοςτό το 10%, αυτό δθλαδι που ίςχυε
πριν μόλισ 2 χρόνια.
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