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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ : Διεςκπινίζειρ για ηην εθαπμογή ηηρ ΠΟΛ 1234/2014 για ηην καηαβολή
ηος επιδόμαηορ βιβλιοθήκηρ από 1/1/2014 και εθεξήρ.
Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ ππεξεζία καο,
ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. ύκθσλα κε ην .η.Ε. (Απόθαζε Οινκέιεηαο 29/2014), ε ζπγθεθξηκέλε
νηθνλνκηθή παξνρή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 παξ. 13 λ. 3052/2002 έρεη
απνδεκησηηθό ραξαθηήξα θαη δίλεηαη γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ. Επίζεο, δελ απνηειεί
θνξνινγεηέν εηζόδεκα ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ην άξζξν 78, παξ.1 ηνπ
πληάγκαηνο θαη ην άξζξν 4, παξ. 1 ηνπ λ. 2238/1994. Ωο εθ ηνύηνπ, δελ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε αληηθεηκεληθώλ δαπαλώλ θαη δελ αλαγξάθεηαη ζηε
δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
2. Σα νξηδόκελα ζηελ ΠΟΛ.1234/27.10.2014 έρνπλ εθαξκνγή ζε όζεο θαηεγνξίεο
δεκνζίσλ ππαιιήισλ - ιεηηνπξγώλ ιάκβαλαλ σο 31/12/2013 ηελ νηθνλνκηθή παξνρή
γηα δεκηνπξγία θαη δηαξθή ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο, θαζώο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε
επηζηεκνληθά ζπλέδξηα.
3. Σα νξηδόκελα ζηελ ΠΟΛ.1234/27.10.2014 ηζρύνπλ θαη γηα ππαιιήινπο πνπ θαζ'
νλ ρξόλν κηζζνδνηνύληαλ από θνξείο ηνπ Δεκνζίνπ βάζεη ηνπ λ.3205/2003,
ιάκβαλαλ έσο 31/12/2013 ηελ νηθνλνκηθή παξνρή γηα δεκηνπξγία θαη δηαξθή
ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο, θαζώο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα.
4. Πεξαηηέξσ, ε αλσηέξσ θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο ελ ιόγσ παξνρήο, είλαη όκνηα
θαη γηα ηηο θαηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από 01/01/2014 θαη κεηά, δεδνκέλνπ
όηη, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηεο παξνύζαο, δελ απνηειεί

θνξνινγεηέν εηζόδεκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 78 παξ.1 ηνπ , θαηά ηελ
νξηζηηθή θξίζε ηεο ηΕ (νινκ.) 29/2014
5. Σέινο, γηα ηα ζέκαηα ηεο παξαγξαθήο ζαο γλσξίδνπκε όηη θαηά ηα ινηπά ηζρύεη ην
ππ' αξηζ. Δ12Α 1000840 ΕΞ 2014/30.12.2014 έγγξαθό καο.
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