ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 9 (1) (ΣΤ) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

1. Επιστολή υπογραμμένη από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με
το αίτημα και μια σύντομη αναφορά στους στόχους και τις δραστηριότητες του
σωματείου ή ιδρύματος ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
2. Το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό του σωματείου ή ιδρύματος ή της
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
3. Πιστοποιητικό σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών ή Πιστοποιητικό εγγραφής
Σωματείου του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Οικονομικές καταστάσεις των δυο προηγούμενων ετών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9(1)(ΣΤ) ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

1. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το ίδρυμα,
το σωματείο, ή άλλο νομικό πρόσωπο πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στη
Δημοκρατία.
2. Οι σκοποί του ιδρύματος πρέπει να είναι φιλανθρωπικοί και να υποστηρίζουν
ή να προωθούν την εξυπηρέτηση του κοινωνικού και ευρύτερου δημόσιου
συμφέροντος.
3.
Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος, η περιουσία του δεν πρέπει να
διανέμεται στα μέλη αλλά να μεταβιβάζεται σε άλλο ή άλλα αναγνωρισμένα από
τον Υπουργό Οικονομικών Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή σε Κρατική Υπηρεσία.
4. Τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα πρέπει να είναι αυτοσυντήρητα και να μην
μεταβιβάζουν μελλοντικές δαπάνες στη Κυβέρνηση ή σε άλλους φορείς χωρίς την
συγκατάθεση τους, γι’ αυτό δεν μπορούν να δανειοδοτούνται.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από ευυπόληπτα πρόσωπα τα
οποία να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα και η εκλογή
τους, ή ο διορισμός τους, ή η παύση τους να γίνεται μέσα από διαφανείς και
δημοκρατικές διαδικασίες. Σε περίπτωση καταπιστεύματος να υπάρχουν
ασφαλιστικές δικλίδες που να διασφαλίζουν την υλοποίηση της επιθυμίας του
αποβιώσαντος προσώπου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προνοείται
αμοιβή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που προσφέρει και
δεν επιτρέπεται να έχουν οποιεσδήποτε συναλλαγές και με οποιοδήποτε τρόπο
με το ίδρυμα.
6. Ο ιδρυτής δεν μπορεί να είναι και Γενικός Διευθυντής του ιδρύματος.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διασφαλίζει την ορθή εξυπηρέτηση των
σκοπών του ιδρύματος, να αξιολογεί τις δραστηριότητες, τα περιουσιακά στοιχεία
και εισοδήματα του και να θεσπίζει κριτήρια για τη λειτουργία του. Για
παράδειγμα εάν στους σκοπούς του ιδρύματος περιλαμβάνονται και η παροχή
οικονομικής βοήθειας ή υποτροφιών, να θεσπίζονται αυστηρά κριτήρια σε σχέση
με την παροχή υποτροφιών, κριτήρια δηλαδή που να καθορίζουν πότε ο αιτητής
είναι άριστος, άπορος κλπ., ώστε η διαδικασία της επιλογής των υποτρόφων να
είναι δημοκρατική. Τα κριτήρια αυτά, πρέπει να περιλαμβάνονται στο Καταστατικό
του ιδρύματος, είτε στην έκδοση σχετικών Κανονισμών οι οποίοι θα
αποστέλλονται στον Υπουργό Οικονομικών για έγκριση.
Επιπλέον, να απαγορεύεται να επιλέγονται οι υπότροφοι μεταξύ των παιδιών ή
συγγενών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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8. Να υπάρχουν κριτήρια που να διασφαλίζουν αξιοκρατικές διαδικασίες στην
πρόσληψη και παύση του έμμισθου προσωπικού του ιδρύματος που δεν μπορεί
να είναι συγγενικά πρόσωπα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Το ίδρυμα να μην ασχολείται με εμπορικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες
οικονομικής φύσης όπως εμπορίας γης, εκμετάλλευσης ακινήτων ή άλλες
δραστηριότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν αποσκοπούν στο δημόσιο
συμφέρον.
10. Σε περίπτωση οποιασδήποτε συγχώνευσης με άλλο ίδρυμα, και μεταβίβασης
ή παραχώρησης με οποιοδήποτε τρόπο περιουσιακών στοιχείων σε άλλο ίδρυμα,
λεπτομερή στοιχεία σε σχέση με:
(α) τον οργανισμό/εταιρεία/ίδρυμα κλπ με το οποίο το ίδρυμα θα
συγχωνευτεί,
ή στο οποίο θα μεταβιβάσει ή παραχωρήσει περιουσιακά
στοιχεία, και
(β)
τη
διαχείριση
των
οργανισμού/εταιρείας/ιδρύματος,

περιουσιακών

στοιχείων

του

πρέπει να κοινοποιηθούν άμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών. Η οποιαδήποτε
συγχώνευση εξυπακούει και τη διαγραφή του ιδρύματος από τον κατάλογο του
Υπουργείου Οικονομικών ως φιλανθρωπικού ιδρύματος για σκοπούς φόρου
εισοδήματος. Το νέο ίδρυμα θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου αίτημα στο
Υπουργείο Οικονομικών για συμπερίληψη του στον κατάλογο φιλανθρωπικών
ιδρυμάτων.
11. Να διαλαμβάνεται σαφώς στο Καταστατικό για το πώς, που και σε ποιόν θα
διατίθεται το εισόδημα του ιδρύματος το οποίο δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει
και δεν πρέπει να αποταμιεύεται ή επενδύεται, αλλά κατά το μεγαλύτερο μέρος να
διατίθεται κατ΄ έτος για τους σκοπούς του ιδρύματος.
12.
Το καταστατικό του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί μετά από την
έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.
13.
Απαγορεύεται οποιοδήποτε πρόσωπο είτε είναι μέλος του ιδρύματος, είτε
όχι, να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω του ιδρύματος.
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