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ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε κέντρο μελέτης. 

Σχετ:    Το από ……. έγγραφό σας. 

 
Από το ανωτέρω σχετικό προκύπτει ότι ζητείται η ορθή φορολογική αντιμετώπιση 

από πλευράς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα μελέτης μαθημάτων. Πιο 
συγκεκριμένα, ζητείται να διευκρινιστεί κατά πόσον τα κέντρα μελέτης μαθημάτων παρέχουν 
υπηρεσίες εκπαίδευσης και αν εξ αυτού του λόγου οι υπηρεσίες τους απαλλάσσονται από 
το ΦΠΑ. 

 
Για το σκοπό αυτό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

  
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ 

(ν.2859/2000), όπως ισχύει, ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 23% 
στη φορολογητέα αξία. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του 
ανωτέρω Κώδικα απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά 
και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που 
παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, 
κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. 

 
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με τις εγκυκλίους 

10/Π.4336/3162/10.7.1987 και ΠΟΛ.1282/1992, στην απαλλαγή από το Φ.Π.Α. εμπίπτουν 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης δηλαδή η προσχολική, πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, ειδική εκπαίδευση για προβληματική παιδιά, επαγγελματική 
εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση υπό μορφή σεμιναρίων, που παρέχονται από 
πρόσωπα που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια κατά περίπτωση αρχή. 
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2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 682/1977 καταργήθηκαν τα 
φροντιστήρια για παιδιά του δημοτικού σχολείου. 

 
3. Τα κέντρα μελέτης μαθημάτων είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κατάλληλα 

διαμορφωμένους χώρους στους οποίους οι μαθητές του δημοτικού προετοιμάζονται στη 
μελέτη και τις εργασίες των μαθημάτων της επόμενης σχολικής ημέρας κάνοντας χρήση 
εφόσον το επιθυμούν επιπροσθέτως της υλικοτεχνικής υποδομής και του τεχνολογικού 
εξοπλισμού του κέντρου (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, χρήση διαδικτύου, βιβλίων κ.ά.). 
Παράλληλα το προσωπικό του κέντρου παρέχει τη συνδρομή του στο μαθητή στην 
περίπτωση που τη χρειαστεί. 

 
Στα κέντρα μελέτης δεν τηρείται συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ενώ συνήθως οι 

μαθητές είναι διαφορετικών τάξεων. Επιπλέον, στις περισσότερες των περιπτώσεων 
λειτουργίας των κέντρων μελέτης παρέχεται παράλληλα και δημιουργική απασχόληση των 
μαθητών συνυφασμένη με υπηρεσίες φύλαξης εφόσον ζητηθεί. Επισημαίνεται ότι, για τη 
λειτουργία των κέντρων μελέτης δεν υπάρχει έως την παρούσα χρονική στιγμή 
συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που να ορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας των, το αν 
δύνανται να αναγνωριστούν ως φορείς που παρέχουν εκπαίδευση και τον αρμόδιο για το 
λόγο αυτό φορέα. 

 
4. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω αναφερομένων προκύπτει ότι δεν 

πληρούνται τα εννοιολογικά στοιχεία προκειμένου τα κέντρα μελέτης μαθημάτων να 
θεωρηθούν φορείς που παρέχουν εκπαίδευση κατά την έννοια της διάταξης της 
περίπτωσης ιβ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και εξ αυτού του 
λόγου να απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Συνεπώς, οι παροχές των εν λόγω κέντρων 
υπάγονται στο ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 23%. 

 
Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην 

αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. που υπάγεται το εκάστοτε κέντρο μελέτης μαθημάτων. 
 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

       Ακριβές Αντίγραφο                                                          Αικ. Σταυροπούλου 

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 
         Τμήματος Διοίκησης 
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1. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης. 
2. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας. 
    Τμήμα Α΄ - ΦΠΑ. 


