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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέμα: Σχετικά με τη φορολόγηση των επιδομάτων των πανεπιστημιακών.
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 29/2014 απόφασή της, έκρινε ως
αντισυνταγματική τη φορολόγηση του επιδόματος δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης και
συμμετοχής σε συνέδρια που λαμβάνουν τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ.
Το συγκεκριμένο επίδομα παρέχεται προς κάλυψη των προσθέτων δαπανών στις οποίες
υποβάλλονται τα μέλη ΔΕΠ για την εκτέλεση της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη
και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της, δαπάνες οι οποίες κρίνονται από το νομοθέτη αναγκαίες
προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Για το λόγο αυτό το ανώτατο δικαστήριο (όπως έχουν
κάνει πολλές φορές μέχρι σήμερα κατώτερα δικαστήρια) αποφάσισε ότι δεν αποτελεί προσαύξηση
μισθού, δηλαδή εισόδημα, και δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν
από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός.
Με βάση το προηγούμενο σκεπτικό, μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ έχουν οδηγηθεί σε πολυετείς και
δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες διεκδίκησης της επιστροφής των καταβληθέντων φόρων,
διαδικασία η οποία δεν αποτελεί λύση του προβλήματος καθώς, μεταξύ άλλων, δεν αντιμετωπίζει
με ενιαίο τρόπο την κατάσταση.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ ζητά:
•

Οι αρμόδιες ΔΟΥ να εφαρμόσουν αμέσως την απόφαση του ΣΤΕ για την
αντισυνταγματικότητα της φορολόγησης των επιδομάτων βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε
συνέδρια, αλλά και του ειδικού ερευνητικού επιδόματος, και να αποδέχονται τις αιτήσεις
των μελών ΔΕΠ για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

•

Η πολιτεία να σεβαστεί την κρίση του ΣΤΕ για την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του
νόμου που αφορούν στη φορολόγηση των συγκεκριμένων επιδομάτων, και να προβεί
αμέσως σε σχετική νομοθετική ρύθμιση κατάργησης της φορολόγησης τους.

•

Να καταργηθεί ο επιδοματικός χαρακτήρας του μισθού των μελών ΔΕΠ με ενσωμάτωση
στο βασικό μισθό των δυο «επιδομάτων» (ερευνητικό και διδακτικό) τα οποία κρίθηκαν με
πρόσφατες αποφάσεις ότι δεν αποτελούν επιδόματα άλλα προσαύξηση μισθού.
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