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Ακινα, 15 Δεκεμβρίου 2014
Προσ Αναπλθρωτι Υπουργό Οικονομικϊν, κ. Χ. Σταϊκοφρα
Κοιν.: Υπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κ. Α. Λοβζρδο
Γενικι Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, κ. Α. Σαββαΐδου
Γενικό Γραμματζα ΥΠΕΘ, κ. Α. Κυριαηι
Αξιότιμε κ. Υπουργζ,
μετά τθν ομόφωνθ Απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ (υπ’ αρικμ.
29/2014) με τθν οποία ζκρινε ότι θ πάγια μθνιαία αποηθμίωςθ για δθμιουργία και ενθμζρωςθ
βιβλιοκικθσ και για ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια («επίδομα βιβλιοκικθσ») που καταβάλλεται ςτα μζλθ
του διδακτικοφ προςωπικοφ των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, δεν αποτελεί φορολογθτζο
ειςόδθμα κατά τθν ζννοια του άρκρου 78 παρ. 1 του Συντάγματοσ και του άρκρου 4 παρ. 1 του
Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, θ Γεν. Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων, κα Αικ. Σαββαΐδου, με
τθν ΠΟΛ 1234 (27/10/ 2014), απζςτειλε οδθγίεσ προσ τισ Δ.Ο.Υ. για τθν επιςτροφι του παρανόμωσ
παρακρατθκζντοσ φόρου για τα οικονομικά ζτθ 2012, 2013 και 2014 (χριςεισ 2011, 2012, 2013). Η
ΠΟΣΔΕΠ χαιρετίηει αυτι τθν (ζςτω και κακυςτερθμζνθ) κετικι αντίδραςθ τθσ πολιτείασ.
Όμωσ, οι υπθρεςίεσ μιςκοδοςίασ των Πανεπιςτθμίων ςυνεχίηουν να παρακρατοφν φόρο επί του εν
λόγω επιδόματοσ, κακϊσ δεν ζχουν ςχετικι οδθγία από το Υπουργείο Οικονομικϊν. Για το κζμα
αυτό, θ Ε.Γ. τθσ ΠΟΣΔΕΠ είχε πάρει ςχετικι απόφαςθ ςτισ 8/11/2014, καλϊντασ τισ αρμόδιεσ αρχζσ
να ρυκμίςουν το κζμα, αλλά δεν υπιρξε καμία ανταπόκριςθ. (Βλζπε:
http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=207&task=doc_download&gid=1592)
κ. Υπουργζ,
Προκειμζνου να αποφευχκεί περαιτζρω ταλαιπωρία για τθν αναηιτθςθ των αχρεωςτιτωσ
παρακρατθκζντων ποςϊν, ηθτοφμε να εκδϊςετε εγκφκλιο-οδθγία προσ τισ υπθρεςίεσ μιςκοδοςίασ
των Πανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ α) να μθν παρακρατοφν φόρο από τϊρα και ςτο εξισ επί του
επιδόματοσ βιβλιοκικθσ και β) να επιςτρζψουν οποιοδιποτε ποςό ζχει παρακρατθκεί ωσ φόροσ
επί του επιδόματοσ αυτοφ κατά το τρζχον ζτοσ.
Με εκτίμθςθ,
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ

