
Διευκρινήσεις για Π.Ο.Λ. 1195/12-10-2012 

 

Σας επισημαίνουμε ότι δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει 

εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον Υφυπουργό και αφορούν: 

1. Ποιος θεωρείται υπόχρεος για καταβολή; (άρθρο 3.2.α.)  

2. Τι εννοείται με τη διατύπωση «εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ έως την ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσης»; (άρθρο 3.2.β) 

3. Τι εννοείται «ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και αμοιβών για πρόσθετες 

παροχές»; (άρθρο 3.2.γ). Μόνο τα καταβληθέντα; Όχι το σύνολο των 

εκδοθεισών ΑΠΥ μέσα στη χρήση; 

4. Με ποιο τρόπο θα αποδείξει το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ότι ζήτησε το ΑΦΜ 

του «υπόχρεου προς καταβολή» και ότι υπήρξε άρνηση να του δοθεί; Ή ότι το 

λανθασμένο ΑΦΜ αυτό δόθηκε και επομένως το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο δεν 

έχει καμία ευθύνη; Ή όταν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων και δεν 

δίδεται το ΑΦΜ πώς ενεργεί το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο; 

5. Εάν το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο δηλώσει το ΑΦΜ του «υπόχρεου» και ύστερα 

από διασταύρωση και έλεγχο της Δ.Ο.Υ. διαπιστωθεί ότι ο «υπόχρεος» 

έπρεπε να είναι άλλος, τι ευθύνη έχει το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο και πως 

μπορεί να διασφαλιστεί από μια τέτοια περίπτωση; Και πως θα διαχειριστούν 

οι ιδιοκτήτες τον όγκο εργασίας που προκύπτει από τις πολλαπλές 

περιπτώσεις.  Δηλαδή όταν μέρος των διδάκτρων του ιδίου έτους, για τον ίδιο 

μαθητή καταβάλλεται από δύο ή ακόμη και τρία διαφορετικά πρόσωπα 

(πατέρα, διαζευγμένη μητέρα, γιαγιά κλπ). Θα καταχωρούνται δύο ή τρία 

ΑΦΜ με τα αντίστοιχα ποσά; Έχουν προβλεφθεί απαντήσεις γι’ αυτές τις 

περιπτώσεις; 

6. Για τη χρήση 2011 αλλά και για τη χρήση 2012 υπάρχουν προβλήματα 

εντοπισμού των «υπόχρεων», ιδιαίτερα των αλλοδαπών.  

7. Σε περίπτωση ύπαρξης κεντρικού και υποκαταστήματος ή υποκαταστημάτων 

υποβάλλεται ξεχωριστή κατάσταση για το καθένα; Μία κατάσταση με 

ιδιαίτερη ένδειξη για το καθένα; Ή μία κατάσταση χωρίς καμία αναφορά σ’ 

αυτά; 

8. Από πού απορρέει το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να απαιτεί ΑΦΜ από τον 

πελάτη του για αποδείξεις παροχής υπηρεσιών; Αν αρνηθεί ο πελάτης πως θα 

το αιτιολογήσει ο ιδιοκτήτης ότι ζητάει το ΑΦΜ. Εφόσον είναι γνωστό ότι για 

την έκδοση αποδείξεων απαιτούνται τα συγκεκριμένα στοιχεία στα οποία δεν 

συμπεριλαμβάνεται το ΑΦΜ, σε ποιες διατάξεις του νόμου θα βασιστούν τα 

μέλη για να το ζητήσουν και μάλιστα εκ των υστέρων αφού έχουν εκδοθεί οι 

αποδείξεις. Η απάντηση είναι απαραίτητη για την αποφυγή προστριβών των 

μελών με τους πελάτες τους. 

 

 

 

 

 


