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Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται από 
ερασιτεχνική σχολή χορού 
 
Σχετ.: Τα από ………… έγγραφό σας 
 
Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας και κατόπιν προφορικών 
διευκρινίσεων η ερασιτεχνική σχολή χορού με την επωνυμία ……………….. θα 
παράσχει υπηρεσίες εκμάθησης όλων των τύπων χορού σε παιδιά μικρής ηλικίας και 
σε ενήλικες. Τίθεται το ερώτημα αν οι ανωτέρω υπηρεσίες παράδοσης χορού 
απαλλάσσονται ή όχι από το Φ.Π.Α.. 
 
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ερμηνεύτηκαν με τις ΕΔΥΟ 
10/Π.4336/3162/10.7.87 και ΠΟΛ.1282/23.12.1992 απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η 
παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτήν 
παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από δημόσια 
εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, 
δημόσια αρχή. 
 
3. Περαιτέρω, με την εγκύκλιο 10/Π.4336/3162/10.7.87, διευκρινίστηκε ότι, 
απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι σχολές χορού που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Πολιτισμού των οποίων η οργάνωση και λειτουργία ορίζεται με τις διατάξεις των 
Π.Δ. 372/1983 (ΦΕΚ΄ Α’ 131/23.9.83) και Π.Δ. 457/1983 (ΦΕΚ Α 174/28.11. 83) 
που εκδόθηκαν στα πλαίσια του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ Α΄ 127/13.5.81) «Περί 
οργανώσεως και διοικήσεως σχολών ανωτέρας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης κ.λ.π.». Η 
αρμοδιότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σχολών 
Χορού έχει μεταβιβαστεί με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 8 του Ν 2819/2000- 



ΦΕΚ 84/Α/2000 και του άρθρου 1 του Π.Δ. 347/1986-ΦΕΚ154/Α/1986 στις κατά 
τόπους Περιφέρειες. 
 
Δεν απαλλάσσονται επίσης τα έσοδα των ανωτέρων σχολών χορού εφόσον αυτά 
προέρχονται από υπηρεσίες εκμάθησης έντεχνου χορού, ντίσκο, τζαζ, ταγκό κλπ. 
 
4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον η ατομική επιχείρηση που ανήκει στην 
κα. …………….. με ΑΦΜ …………….. έχει αδειοδοτηθεί από την Περιφέρεια και 
έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα, θέμα 
πραγματικό η εξέταση του οποίου ανήκει στην Δ.Ο.Υ. …….., απαλλάσσεται για τα 
έσοδά της από το Φ.Π.Α. εκτός από τα έσοδα που προέρχονται από την εκμάθηση 
έντεχνου χορού, ντίσκο κλπ όπως προαναφέρθηκε, τα οποία υπάγονται σε Φ.Π.Α. με 
τον κανονικό συντελεστή 23%. 
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