
ΠΟΛ.1010/2.1.2014  
Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού 
της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγουμένων σε αυτούς δωρεών (αρθρ. 
19 Ν.4172/2013)  
 
ΠΟΛ 1010/2013 
 
(ΦΕΚ Β' 4/03-01-2014) 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
 
2. Την με αριθμό ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται 
αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών. 
 
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), με 
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει μεταξύ 
άλλων, τους φορείς προς τους οποίους τα ποσά των καταβαλλόμενων δωρεών 
μειώνουν το φόρο φυσικού προσώπου που προκύπτει με βάση την ετήσια δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος. 
 
4. Την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των φορολογουμένων για τους φορείς εκείνους 
προς τους οποίους οι καταβαλλόμενες δωρεές τυγχάνουν μείωσης του φόρου που 
προκύπτει με βάση την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους. 
 
5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, 
 
αποφασίζουμε: 
 
Οι φορείς προς τους οποίους τα ποσά των καταβαλλόμενων δωρεών μειώνουν το 
φόρο φυσικού προσώπου που προκύπτει με βάση την ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος είναι οι ακόλουθοι: 
 
1. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, οι 
ιεροί ναοί, οι ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, η Ιερά Μονή 
Σινά, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δημοτικά νοσοκομεία και τα 
νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. 
 
2. Τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν 
υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν 
συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, οι 



ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς που διέπονται από το ν.1514/1985 (Α` 13) και τα 
ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 
3. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 
νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. 
Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των 
γραμμάτων, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της 
ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών γενικότερα, καθώς και η ίδρυση, 
επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως τέχνης, 
φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών. 
 
4. Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών 
φορέων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα άλλα κράτη – μέλη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
 
 
 


