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ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

Αποφάσισα σήμερα να ασχοληθώ ξανά με το θέμα της επιβολής ΦΠΑ στην ιδιωτική 
εκπαίδευση  διότι  οι  ερμηνείες  που  δίδονται  από  πολλούς  και  τα  δημοσιεύματα  που 
κυκλοφορούν έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της παραπληροφόρησης, δημιουργώντας 
συνάμα τεράστια σύγχυση σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τις τελευταίες ημέρες, για πολλοστή φορά, ακούμε από μεγάλη μερίδα των Μ.Μ.Ε., 
-με την βοήθεια βέβαια και ορισμένων πολιτικών- ότι το μέτρο της ένταξης στο Φ.Π.Α. των 
υπηρεσιών  εκπαίδευσης  αντιβαίνει  στην  κοινοτική  νομοθεσία.  Ο  παραπάνω ισχυρισμός 
ορισμένων  βουλευτών,  αλλά  και  δημοσιογράφων  είναι  απολύτως  αναληθής.  (Οδηγία 
2006/112/ΕΚ της Ε.Ε. άρθρα 132 & 133).  

Η επιστημονική επιτροπή της Βουλής  (σχετικά με το θέμα της επιβολής Φ.Π.Α. στην 
ιδιωτική εκπαίδευση), δεν διατύπωσε ενστάσεις επί της άρσης της απαλλαγής, αλλά έκανε 
μόνο συγκεκριμένες παρατηρήσεις ως προς το πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών και τις 
προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι λοιποί οργανισμοί για να απαλλάσσονται από το 
Φ.Π.Α..

Όλοι  θα  πρέπει  να  γνωρίζουν  ότι  το  τμήμα  Φ.Π.Α.  του  υπ.  Οικ.  -το  οποίο 
επιμελήθηκε  τη  σύνταξη  των  σχετικών  διατάξεων-,  απαρτίζεται  από  ικανά  στελέχη  με 
πλούσια εμπειρία, τα οποία μάλιστα χαίρουν της εκτίμησης και της αναγνώρισης όλων των 
συναδέλφων τους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπορούσαν 
λοιπόν να έχουν συντάξει μία διάταξη η οποία αντιβαίνει στην οδηγία του Φ.Π.Α., όπως δεν 
το  έχουν  κάνει  ποτέ  μέχρι  σήμερα  στα  χρόνια  τα  οποία  επιβάλλεται  ο  Φ.Π.Α.  στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το θέμα απασχόλησε -και συνεχίζει να απασχολεί- όλα τα μέλη του Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. 

Μέχρι και χθες και κυρίως μετά από δηλώσεις αρκετών στελεχών των κομμάτων 
δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι το μέτρο θα ανασταλεί για λίγο καιρό μέχρι να έρθει η νέα 
κυβέρνηση  η  οποία  θα  προκύψει  από  τις  εκλογές,  έτσι  ώστε  να  παρθούν  οι  τελικές 
αποφάσεις. Η άρση ή η κατάργηση του μέτρου είναι ευπρόσδεκτη, ωστόσο θα πρέπει να 
μετουσιωθεί σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα.

Το Υπουργείο Οικονομικών με χθεσινό δελτίο τύπου αναφέρει ότι η ημερομηνία της 
8ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΠΟΛ.1193/31.8.2015), που αφορά το χρόνο δήλωσης μεταβολών 
των επιχειρήσεων των οποίων οι υπηρεσίες εκπαίδευσης υπήχθησαν στο ΦΠΑ σύμφωνα με 
το ν. 4336/2015 (π.χ. ιδιωτικά σχολεία), μετατίθεται στις 16 Οκτωβρίου 2015 με απόφαση 
που  έχει  υπογράψει  Η.Γ.Δ.Ε.  κα  Α.  Σαββαΐδου.  Σημειώνω  ότι  τα  Φροντιστήρια  Ξ.Γ. 
υπήχθησαν στο ΦΠΑ με το ν.  4334/2015 & όχι  με τον 4336/2015. Επομένως η εν λόγω 
απόφαση δεν τα αφορά καθόλου.

Η πλειονότητα των Μ.Μ.Ε. είδε το σχετικό δελτίο τύπου ως άρση του μέτρου μέχρι 
την 16/10/2015. Αυτό φυσικά είναι σοβαρότατο ΛΑΘΟΣ.

Η επιβολή Φ.Π.Α. στην ιδιωτική εκπαίδευση ισχύει κανονικά μέχρι να ανασταλεί ή 
να  καταργηθεί,  κάτι  το  οποίο  όμως  δεν  έχει  συμβεί  μέχρι  στιγμής.  Το  δελτίο  τύπου 
αναφέρει ξεκάθαρα ότι δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής της μεταβολής στο 
μητρώο  των  Δ.Ο.Υ..  Άλλωστε  η  οποιαδήποτε  άρση  του  μέτρου  χρειάζεται  νομοθετική 
παρέμβαση.



Η ισχύς των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ για την ιδιωτική εκπαίδευση αρχίζει από 20 
Ιουλίου 2015, όπως προβλέπει ο νόμος 4336/2015.

Δόθηκε όμως η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές, στην  περίπτωση που έχουν 
εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ, από 20 Ιουλίου μέχρι 19 Αυγούστου 2015, να 
εκδώσουν  συμπληρωματικά  φορολογικά  στοιχεία  για  την  επιβολή  του  φόρου  μέχρι  30 
Σεπτεμβρίου 2015.

Ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. που θα προκύψει να καταβληθεί με την περιοδική δήλωση 
Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο.

Ο Φ.Π.Α. (23%) στα ΚΞΓ ισχύει κανονικά και επιβάλλεται ανεξάρτητα από το πότε θα 
γίνει η μεταβολή στο μητρώο των Δ.Ο.Υ. (τυπική διαδικασία). Πάντως όποτε και να γίνει είτε 
χωρίς πρόστιμο (€ 100,00) είτε με πρόστιμο η ημερομηνία έναρξης υπαγωγής στο Φ.Π.Α. 
είναι η 20η Ιουλίου 2015.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι σημαντικά:

 Εάν (  η  νέα κυβέρνηση)  νομοθετήσει  για να ρυθμίσει  το θέμα με  συμπληρωματική 
έκδοση στοιχείων σε μεταγενέστερο χρόνο (όπως έγινε για τα τιμολόγια της περιόδου 
από 20 Ιουλίου έως 19 Αυγούστου για τα φροντιστήρια Ξ.Γ.), πως θα μετακυλήσουν οι 
επιχειρήσεις την αξία του ΦΠΑ στου πελάτες τους;

 Εάν τελικά αρθεί το μέτρο, τι θα κάνουν όσες επιχειρήσεις έχουν εκδώσει στοιχεία με 
23%; Θα επιστρέψουν το Φ.Π.Α. που τυχόν έχουν χρεώσει στους ιδιώτες πελάτες τους 
και πως;

Τι  μπορούν να κάνουν οι  επιχειρήσεις  εκπαίδευσης που παρέχουν συνεχιζόμενη 
υπηρεσία,  για  να  είναι  σύννομες  και  να  αποφύγουν  ενδεχόμενα  προβλήματα,  στην 
περίπτωση  που  η  νέα  κυβέρνηση  καταργήσει  το  μέτρο  μετά  τις  εκλογές  ή  δεν  το 
καταργήσει;

Σύμφωνα με τα ισχύοντα περί τιμολόγησης που ορίζουν τα Ε.Λ.Π, (ν.4308/2014 & 
ΠΟΛ. 1003/2014) οι επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης οι οποίες παρέχουν συνεχιζόμενη 
υπηρεσία προς τους πελάτες τους, μπορούν να "μεταθέσουν" την ημερομηνία τιμολόγησης 
σε επόμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα έχει ξεκαθαριστεί πλήρως εάν το μέτρο της 
επιβολής ΦΠΑ θα καταργηθεί ή όχι. 

Οι επιλογές που έχουν κατά την άποψή μου είναι οι ακόλουθες:

1. Στην  περίπτωση  που  λαμβάνεται  προκαταβολή  για  μη  προσφερθείσα  υπηρεσία,  δε 
γεννάται  υποχρέωση  έκδοσης  στοιχείου.  Για  τεκμηρίωση  της  είσπραξης  εκδίδεται 
απλή «Απόδειξη είσπραξης» και στη συνέχεια εκδίδεται το στοιχείο (ΤΙΜ., ΑΠΥ, κλπ).

2. Να συμφωνήσουν (εγγράφως) με τους πελάτες τους ότι η υπηρεσία ολοκληρώνεται με 
την λήξη της εκπαιδευτικής περιόδου, έχοντας έτσι την ευχέρεια να τιμολογήσουν στο 
τέλος αυτής (π.χ. 15.6.2016 εφόσον η εκπαιδευτική περίοδος λήγει την 31/5/2016). Αν 
επιλεγεί αυτή η λύση, τότε για τις  τυχόν προκαταβολές που θα εισπράττονται θα 
εκδίδεται «Απόδειξη είσπραξης»,



3. Να  συμφωνήσουν  (εγγράφως)  με  τους  πελάτες  τους  ότι  η  αμοιβή  τους  καθίσταται 
απαιτητή  κατά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  (π.χ.  δίμηνο,  τρίμηνο  κλπ),  έτσι  ώστε  να 
ξεκινήσουν την περιοδική έκδοση των στοιχείων μετά από ένα δίμηνο/τρίμηνο από την 
έναρξη της παρεχόμενης υπηρεσίας (σχολικής χρονιάς).
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Τα ανωτέρω  ισχύουν για τις οντότητες που παρέχουν συνεχιζόμενη υπηρεσία είτε 
με  τιμολόγια  (χονδρικώς  σε  άλλες  οντότητες)  ή  λιανικώς  σε  φυσικά  πρόσωπα,  αφού 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1003/31.12.2014, για το χρόνο έκδοσης στοιχείων στην 
συνεχιζόμενη  παροχή  υπηρεσίας  λιανικώς  ισχύει  ότι  και  για  τον  χρόνο  έκδοσης  των 
τιμολογίων (χονδρικώς) επί συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας.

Υπογραμμίζω  ότι  όλα  τα  ανωτέρω  θα  πρέπει  να  αποτυπώνονται  στις 
συμβάσεις/συμφωνητικά  που  καταρτίζουν  οι  επιχειρήσεις  που  παρέχουν  υπηρεσίες 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με τους πελάτες τους, έτσι  ώστε να καθίσταται σαφές πότε 
είναι απαιτητή η αμοιβή,  αλλά και πότε έχει παρασχεθεί μέρος της υπηρεσίας, έτσι ώστε να 
μπορεί να "μετακυλιθεί" η ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.

Επίσης θεωρώ ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκπαίδευσης θα ήταν χρήσιμο να 
συμπεριλάβουν στα τυχόν συμφωνητικά/συμβάσεις που καταρτίζουν με τους πελάτες τους 
και την τελική χρέωση των υπηρεσιών τους με ΦΠΑ 23%, έτσι ώστε να είναι κατοχυρωμένες 
τόσο οι ίδιες απέναντι στους πελάτες τους, αλλά να γνωρίζουν επίσης και οι πελάτες τους 
τις τελικές χρεώσεις είτε εφαρμοστεί ή όχι το νέο μέτρο.

Ευνόητο  είναι  ότι  τα  ανωτέρω  φυσικά  δεν  ισχύουν  στις  περιπτώσεις  παροχής 
υπηρεσίας εκπαίδευσης η οποία δεν είναι συνεχιζόμενη (π.χ. σεμινάρια-ημερίδες, κ.λπ.).

Κλείνοντας θέλω να επισημάνω για μία ακόμη φορά ώστε να καταστεί σαφές σε 
όλους  ότι,  ο  Φ.Π.Α.  (23%)  στην  ιδιωτική  εκπαίδευση  ισχύει  κανονικά  και  πρέπει  να 
επιβάλλεται ανεξαρτήτως από το πότε θα γίνει η μεταβολή στο μητρώο, η οποία αποτελεί 
μια τυπική διαδικασία. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία νομοθετική ρύθμιση που 
να καταργεί ή να αναστέλλει τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου 4336/2015. 

Παπαλυμπέρης Θανάσης


