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Θέµα: Φορολόγηση εκπαιδευτικού επιδόµατος προερχοµένου από συµµετοχή σε πρόγραµµα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Περίληψη:
Το εκπαιδευτικό επίδοµα, το οποίο δίδεται σε ανέργους συµµετέχοντες σε προγράµµατα
επαγγελµατικής κατάρτισης από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.),
θεωρείται εισόδηµα και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20% επί του
ακαθαρίστου ποσού και επιπλέον τέλη 3,6% ΟΓΑ & χαρτοσήµου. Με αφορµή τη διερεύνηση
αναφοράς πολίτη διαπιστώθηκε η έλλειψη τυπικού νόµου ως προς τον χαρακτηρισµό του
εκπαιδευτικού επιδόµατος ως εισοδήµατος, και η ύπαρξη διαφορετικής φορολογικής
αντιµετώπισης για άλλες κατηγορίες δράσεων που σχετίζονται µε την ίδια κοινωνική οµάδα
τους ανέργους. Η Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη απηύθυνε επιστολή στα αρµόδια
Υπουργεία (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας) καταθέτοντας συγκεκριµένες απόψεις και ζητώντας να εξετασθεί το ζήτηµα µε
συντονισµό της φορολογικής πολιτικής και κοινωνικής πολιτικής καταπολέµησης της
ανεργίας. Η Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό επίδοµα δεν
συγκεντρώνει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας του εισοδήµατος και θα πρέπει να
απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς οι συµµετέχοντες στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και
δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου είναι άνεργοι και δεν παρέχουν κανενός είδους
υπηρεσία. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών απάντησε στο Συνήγορο του Πολίτη
γνωστοποιώντας απλώς τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
χωρίς κανένα σχόλιο σχετικό µε το ζήτηµα.
Α. Ιστορικό Υπόθεσης
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. 5 του
Συντάγµατος και το Ν. 3094/2003, διερεύνησε την µε Α.Π. 8250/31-5-2006 αναφορά
πολίτη µε την οποία ζητούσε να εξετασθεί η νοµιµότητα της πράξης φορολόγησης
(παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20% επί του ακαθάριστου ποσού επιπλέον τέλη 3,6%
ΟΓΑ & χαρτοσήµου), σε αµοιβή εκπαιδευτικού επιδόµατος από συµµετοχή σε πρόγραµµα
Κατάρτισης που παρακολούθησε το 2005 σε Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) .
Ειδικότερα:
Ο πολίτης διαµαρτυρήθηκε καθώς το επίδοµα αυτό δίδεται σε άτοµα τα οποία βρίσκονται σε
ένα ιδιαίτερο από πλευράς εργασιακής κατάστασης καθεστώς. Προκειµένου να ενταχθούν σε
πρόγραµµα κατάρτισης πρέπει απαραιτήτως να είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα του
Ο.Α.Ε.∆., να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ και να είναι διαθέσιµοι για να παρακολουθήσουν
το πρόγραµµα.
Ο ενδιαφερόµενος παρακολούθησε το πρόγραµµα κατάρτισης το φθινόπωρο του 2005 και
έλαβε την αµοιβή για την συµµετοχή του στην επαγγελµατική κατάρτιση στις 17-2-06. Το
συνολικό ποσό ήταν 500,00 ευρώ, το σύνολο των φόρων ήταν 118,00 ευρώ και το καθαρό
ποσό 382,00 ευρώ. Ο φορέας που εξέδωσε την πληρωµή του (Κ.Ε.Κ. …) αντέτεινε ότι τα
χρήµατα που παρακρατήθηκαν θα του επιστραφούν το επόµενο έτος. Ο ενδιαφερόµενος όµως
εξήγησε ότι τα χρήµατα αυτά τα έχει ανάγκη τώρα που βρίσκεται σε δυσµενή και επισφαλή
θέση και όχι το επόµενο έτος.

Β. Το πρόβληµα. Η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη
Μετά από τη νοµική διερεύνηση της υπόθεσης, ο Σ.τ.Π απηύθυνε στο Υπουργείο Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Γεν. ∆ιεύθυνση Φορολογίας καθώς και στο Υπουργείο Απασχόλησης και
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Κοινωνικής Προστασίας, Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων, στις
28.09.2006 επιστολή (Α.Π.8250/2006)) επισηµαίνοντας: 1. την έλλειψη τυπικού νόµου ως
προς τον χαρακτηρισµό του εκπαιδευτικού επιδόµατος ως εισοδήµατος (Α1)
1. Την ύπαρξη διαφορετικής φορολογικής αντιµετώπισης που έχει προβλεφθεί µε τυπικούς
νόµους για άλλες κατηγορίες δράσεων που σχετίζονται µε την ίδια κοινωνική οµάδα, τους
ανέργους. (Α.2.-Α.5.)
2. Τις γενικές κατευθύνσεις που δίδονται σύµφωνα µε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τους Κανονισµούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορούν τα κοινοτικά µέτρα
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση καθώς και τους στόχους του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και την υποστήριξη των ανέργων
(Β.1-Β.2).
Τα κρίσιµα δεδοµένα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη χάραξη µιας ίσης κοινωνικής
και φορολογικής πολιτικής (Β.3 και Β.5.).
Επισηµάνθηκε επίσης ο στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Απασχόληση και
Επαγγελµατική Κατάρτιση 2000-2006 καθώς και του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την
Κοινωνική Ενσωµάτωση 2005-2006 (Β.4.-Β.5).
3. Τέθηκαν τα επιχειρήµατα σχετικά µε τις φορολογικές διατάξεις για την έννοια του
εισοδήµατος και την σχετική νοµολογία (Γ.1.-Γ.3.), καθώς οι προτάσεις για περαιτέρω
διερεύνηση του θέµατος από τα αρµόδια Υπουργεία.
Συγκεκριµένα , επισηµάνθηκαν τα εξής:
Α. 1. Στο άρθρο 78 του Συντάγµατος ορίζεται: «1. κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε
εισπράττεται χωρίς τυπικό νόµο που καθορίζει το υποκείµενο της φορολογίας και το
εισόδηµα, το είδος της περιουσίας , τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους,
στις οποίες αναφέρεται ο φόρος».
Επίσης ορίζεται στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου ότι «Το αντικείµενο της φορολογίας, ο
φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονοµή των
συντάξεων δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο νοµοθετικής εξουσιοδότησης».
Α. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ.2, περ. 2.1.1. , 2.1.2., 2.1.3. της 107454/2.6.1998
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περί του Συστήµατος
∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Ενεργειών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής
Κατάρτισης χρηµατοδοτουµένων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του
Μέτρου 1 του Υποπρογράµµατος 111 του Ε.Π. «Συνεχιζόµενη Κατάρτιση και Προώθηση της
Απασχόλησης «και ∆ιαδικασία Εφαρµογής τους», τα εκπαιδευτικά επιδόµατα ανέργων είναι
επιλέξιµες δαπάνες για χρηµατοδότηση από το ΕΚΤ των ενεργειών συνεχιζόµενης
κατάρτισης και αφορούν ∆απάνες καταρτιζοµένων.
Συγκεκριµένα αναφέρεται: «2.1.1. Οι άνεργοι µε ή χωρίς δικαίωµα τακτικού επιδόµατος
ανεργίας δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόµατος (1200 δρχ. µικτό ανά ώρα κατάρτισης).
Ειδικά για τους επιδοτούµενους ανέργους γίνεται διακοπή του επιδόµατος ανεργίας για όσο
χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η κατάρτιση δεν
συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. Ο επιδοτούµενος άνεργος
προκειµένου να συµµετάσχει στο πρόγραµµα θα πρέπει να προσκοµίσει στον φορέα
υλοποίησης πριν την έναρξη του προγράµµατος κατάρτισης έγγραφο διακοπής της επιδότησης
του από τον ΟΑΕ∆» .
Επίσης ορίζεται ότι «2.1.2. Οι καταρτιζόµενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τις καλύψεις που προβλέπονται από αυτή. Επιλέξιµες δαπάνες
αποτελούν οι ασφαλιστικές εισφορές».
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Ειδικότερα αναφέρεται ότι «2.1.3 το εκπαιδευτικό επίδοµα σε όλες τις περιπτώσεις,
αποτελεί εισόδηµα και υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος και τέλος χαρτοσήµου, είναι δε
επιλέξιµη δαπάνη εφόσον έχουν αποδοθεί οι προαναφερόµενες κρατήσεις και έχουν
αποδοθεί οι ασφαλιστικές εισφορές».
Σύµφωνα µε άρθρο 18 του νόµου 2458/1997 περί «Συστάσεως Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών κ.λ.π. διατάξεις» ορίζεται ότι «στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και για τον κλάδο παροχών
ασθένειας σε είδος, υπάγονται οι άνεργοι που δεν είναι ασφαλισµένοι, σε οποιονδήποτε άλλο
δηµόσιο ασφαλιστικό οργανισµό και παρακολουθούν συγχρηµατοδοτούµενα ή µη από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και για όλη τη
διάρκεια των προγραµµάτων αυτών. Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη
για την ανωτέρω ασφάλιση υπολογίζονται µε βάση το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόµατος
που καταβάλλεται για τις ώρες του προγράµµατος, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του
προγράµµατος και αποδίδονται στο Ι.Κ.Α. µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από αυτόν που
κατέβαλε το εκπαιδευτικό επίδοµα. Θέση εργοδότη έναντι του ΙΚΑ, µε όλες τις απορρέουσες
από τη νοµοθεσία του ιδρύµατος υποχρεώσεις, έχει ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος.
Οι παροχές του κλάδου ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α. αφορούν ατοµικά τον ασφαλισµένο και
χορηγούνται από την πρώτη ηµέρα παρακολούθησης του προγράµµατος και µέχρι το πέρας
αυτού».
Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι η φορολόγηση του εκπαιδευτικού επιδόµατος
έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 78 του Συντάγµατος καθώς επιβάλλεται δια Υπουργικής
Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, χωρίς την ύπαρξη του προαπαιτούµενου νόµου. Φρονούµε
επίσης ότι η υπαγωγή των ανέργων στο Ι.Κ.Α. εσφαλµένα µπορεί να οδηγήσει στο
συµπέρασµα ότι πρόκειται για µισθωτούς.
Α. 3. Σύµφωνα µε το νόµο 1262/82 (ΦΕΚ-70 Α’) για την «παροχή κινήτρων ενίσχυσης της
Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών
διατάξεων» ορίζονται απαλλαγές από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήµου και κρατήσεις σε άλλες
κατηγορίες φορολογουµένων οι οποίοι δεν βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και επισφάλειας
όπως οι άνεργοι.
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 29 του νόµου 1262/82 ορίζεται ότι «η
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβολή των παροχών από τον Ο.Α.Ε.∆. στους
εργοδότες απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήµου και γενικά από τέλη,
κρατήσεις ή εισφορές για το δηµόσιο και για τρίτους και δεν υπόκειται σε κατάσχεση,
βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης του νόµου. Το ποσό αυτής της παροχής συνιστά
αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης για αµοιβές προσωπικού των επιχειρήσεων που
επιδοτούνται».
Η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων που αφορούν τους εργοδότες προέρχεται από εθνικούς
ή κοινοτικούς πόρους ή και από τις δύο πηγές και έχουν στόχο την καταπολέµηση της
ανεργίας, την προώθηση της απασχόλησης και τη δηµιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας.
Η απαλλαγή φόρου προκύπτει σε αυτή την περίπτωση από το νόµο 1262/82.
Α. 4. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 26 του νόµου 3156/03 περί «Οµολογιακών
δανείων, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» στη
παράγραφο 4 του άρθρου 6, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το νόµο
2238/94, προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής : «από 1ης Ιανουαρίου 2003 το ποσό της
επιχορήγησης που καταβάλλεται στους νέους επαγγελµατίες οι οποίοι υπάγονται στα
προγράµµατα απασχόλησης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.)»
απαλλάσσεται από φόρο.
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Α. 5. Το εκπαιδευτικό επίδοµα από συµµετοχή σε πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας, Stage, ανέργων αποφοίτων δευτεροβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις και φορείς ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆, το οποίο υλοποιεί
και διαχειρίζεται ο Ο.Α.Ε.∆., διάρκειας έως 18 µηνών απαλλάσσεται από κάθε φόρο, όπως
µας έχει αναφέρει η αρµόδια υπηρεσία προγραµµάτων Stage. Οι αποδοχές των
συµµετεχόντων στο πρόγραµµα Stage ξεπερνούν συχνά 6.000 ευρώ και δεν φέρουν κράτηση
ή φόρο.
Γενικές Κατευθύνσεις
Β. 1. Σύµφωνα µε την Απόφαση αριθµ. 1145/2002/ΕΚ περί «κοινοτικών µέτρων
ενθάρρυνσης στον τοµέα της απασχόλησης» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002, ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 γ ότι τα κοινοτικά µέτρα
πρέπει να καλύπτουν δραστηριότητες όπως «την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των
επιδράσεων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση γενικά, περιλαµβανοµένης της
αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της χρησιµοποιούµενης µεθοδολογίας και ανάλυση της
συνοχής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση µε τη γενική οικονοµική πολιτική
καθώς και µε άλλους τοµείς πολιτικής».
Β. 2. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 12ης Ιουλιου 1999 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ορίζεται
στο άρθρο 2 ότι το Ταµείο υποστηρίζει τις δραστηριότητες των κρατών µελών για την
ανάπτυξη της αγοράς εργασίας καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού µέσα από την
βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης µε σκοπό «να καταστεί
ευκολότερη και να βελτιωθεί η πρόσβαση και η ένταξη στην αγορά εργασίας, να βελτιωθεί και
να διατηρηθεί η ικανότητα απασχόλησης». Η οικονοµική υποστήριξη του Ταµείου παρέχεται
κυρίως υπό µορφή παροχής βοήθειας προς διάφορα άτοµα για συγκεκριµένες
δραστηριότητες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο
µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ο τοµέας της
επαγγελµατικής κατάρτισης βρίσκεται ανάµεσα σε άλλες επιλέξιµες δραστηριότητες και
αναφέρεται σε «επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση, περιλαµβανοµένης επαγγελµατικής
εκπαίδευσης ισοδύναµης προς την υποχρεωτική σχολική φοίτηση, µαθητεία
προπαρασκευαστική κατάρτιση, περιλαµβανοµένης της απόκτησης και αναβάθµισης βασικών
δεξιοτήτων, αποκατάσταση στην εργασία, µέτρα για την προώθηση της ικανότητας ανεύρεσης
απασχόλησης στην αγορά εργασίας, προσανατολισµό, παροχή συµβουλών και συνεχή
κατάρτιση». (Παρ. 1 α άρθρο 3)
Β. 3. Τα κρίσιµα δεδοµένα τα οποία έπρεπε να ληφθούν υπόψη αφορούσαν στα εξής:
1.

Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης αποσκοπούν στη διευκόλυνση της
επαγγελµατικής ένταξης των ανέργων που απειλούνται από µακροχρόνια ανεργία
µέσω της αναβάθµισης και της εξειδίκευσης των γνώσεων για την απόκτηση νέων
επαγγελµατικών προσόντων. ∆ικαίωµα συµµετοχής στα προγράµµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης που υλοποιούνται από Κ.Ε.Κ. έχουν οι άνεργοι, άνδρες και γυναίκες από
18 ετών και άνω. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής σε προγράµµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ ανεξάρτητα από
τη λήψη ή µη επιδόµατος ανεργίας, έκδοση δελτίου ανεργίας, συµµετοχή στη
διαδικασία εξατοµικευµένης προσέγγισης για τη σύνταξη Ατοµικού Σχεδίου ∆ράσης
από τον Εργασιακό Σύµβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης,
αναστολή της επιδότησης από τον ΟΑΕ∆ εφόσον χορηγείται για επίδοµα ανεργίας, το
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δε σχετικό έγγραφο αναστολής προσκοµίζεται από τον ενδιαφερόµενο στο φορέα
υλοποίησης πριν την έναρξη του προγράµµατος κατάρτισης.
2. Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της προσαρµοστικότητας του εργατικού
δυναµικού είναι κυρίαρχος στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση
και Επαγγελµατική Κατάρτιση» 2000-2006, όπως κυρίαρχος στόχος είναι και η
πρόληψη της ανεργίας, η προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά
εργασίας, η ενίσχυση και αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας
των παρεµβάσεων στην αγορά εργασίας.
Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας φαίνεται να έχει την απόλυτη φορολογική
υποστήριξη αφού προβλέπονται απαλλαγές, ενώ οι άλλοι στόχοι φαίνεται να
υπολείπονται ίσης φορολογικής αντιµετώπισης αν και αφορούν την ίδια στοχευόµενη
πολιτική οµάδα ωφελουµένων που είναι οι άνεργοι.
Επειδή το άρθρο 4. 5 του Συντάγµατος ορίζει ότι «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν
χωρίς διάκριση στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους» θα έπρεπε να
εξετασθεί η φοροδοτική ικανότητα των ανέργων.
Για το λόγο ο Σ.τ.Π. θεώρησε ότι η αντιµετώπιση του εκπαιδευτικού επιδόµατος ως
«εισοδήµατος» και όχι ως έκτακτου βοηθήµατος ή ως έκτακτης πρόσθετης αµοιβής, που
δεν υπόκειται σε φόρο, ακυρώνει και µειώνει το λόγο για τον οποίο δίδεται για ειδική
κατάσταση, για συγκεκριµένη χρονική περίοδο σε συγκεκριµένη οµάδα πληθυσµού, τους
ανέργους.
Β. 4. Όπως αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 20052006 η αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισµού και η υποστήριξη των ανέργων δεν είναι
επαρκής όταν εξετάζεται από την
σκοπιά ενός εκάστου φορέα. Αυτό οδηγεί σε
αποσπασµατική και ελλιπή εικόνα του τρόπου µε τον οποίο τα προβλήµατα (ασχέτως
πηγής προέλευσης) συγκροτούν για τον πολίτη ένα
ενιαίο κοινωνικό πρόβληµα –
κοινωνικού αποκλεισµού.
Η απουσία της συνολικής οπτικής έχει ως αποτέλεσµα ο κάθε φορέας να περιορίζεται στην
δικαιοδοσία του, µη υπεισερχόµενος πέραν αυτής. Ο κίνδυνος έτσι είναι υπαρκτός για τις
ευάλωτες οµάδες πληθυσµού µε συνέπεια να µεταφέρεται µεγαλύτερο βάρος στον πολίτη,
ο οποίος είναι υπεύθυνος να ζητήσει την λύση από ένα έκαστο από τους
κατακερµατισµένους φορείς.
Β. 5. Η αποτελεσµατική καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και η υποστήριξη των
µακροχρόνια ανέργων απαιτεί ένα σύνολο συνδυασµένων και αλληλοσυµπληρούµενων µέτρων
οικονοµικής και εκπαιδευτικής µορφής τα οποία πρέπει να λαµβάνονται και να υλοποιούνται
και να αναπροσαρµόζονται συντονισµένα. Στον τοµέα αυτό υπάρχει µεγάλη υστέρηση όπως
εξάλλου αναφέρει και το «Σχέδιο Γνώµης της ΟΚΕ για το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την
Κοινωνική Ενσωµάτωση 2005-2006».
Τόσο η Έκθεση Στρατηγικής για τις συντάξεις όσο και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την
Απασχόληση αναφέρουν την αύξηση της απασχόλησης ως το «αναπτυξιακό απόθεµα» στο
οποίο βασίζεται η συνολική στρατηγική προσέγγιση.
Είναι επίσης γνωστό ότι στο πρόγραµµα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών εντάσσονται άτοµα
τα οποία διατηρούν σε ισχύ κάρτα ανεργίας και επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν σε
επιχειρηµατικές ιδέες για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της ένταξης τους στην αγορά
εργασίας µε τη βοήθεια των εργασιακών συµβούλων στις υπηρεσίες Κ.Π.Α. του ΟΑΕ∆.
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Ένα µέτρο ίσης φορολογικής πολιτικής για την κοινωνική οµάδα των ανέργων θα ήταν
δυνατόν να εξετασθεί και να διερευνηθεί συνολικότερα και συντονισµένα. Αυτό εξάλλου
προβλέπεται από την Απόφαση αριθµ. 1145/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και επιβάλλεται από το άρθρο 4.5. του Συντάγµατος που ορίζει ρητά ότι οι
πολίτες εισφέρουν στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνατότητες τους.
Επιπλέον ο Σ.τ.Π. θεωρεί ότι οι απαλλαγές σε εργοδότες από κάθε φόρο, οι οποίοι
αποτελούν τους έµµεσους δικαιούχους της πολιτικής καταπολέµησης της ανεργίας θα έπρεπε
να προβλέπεται και στους άµεσους θιγόµενους δικαιούχους που είναι οι άνεργοι.

Εν τέλει η διαφορετική φορολογική αντιµετώπιση και η φορολογική διάκριση ανάµεσα σε
κατηγορίες ανέργων όπως προκύπτει από τις προαναφερόµενες διατάξεις δεν είναι σε
αντιστοιχία µε τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση και την
Απασχόληση. Η ενίσχυση αφενός µόνο των εργοδοτών -µε την πρόβλεψη για την απαλλαγή
φόρων- και αφετέρου της αυστηρής φορολογικής πολιτικής για τους άνεργους -µε τη
φορολόγηση εισοδήµατος που προέρχεται από συµµετοχή σε πρόγραµµα επαγγελµατικής
κατάρτισης, (ήτοι µη κατονοµαζόµενο εισόδηµα)- δεν προάγουν το γενικότερο στόχο της
καταπολέµησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού αφού δεν προβλέπουν µέτρα
φορολογίας τέτοια που να ανακουφίζουν τους πολίτες εκείνους που βρίσκονται σε ιδιαίτερη
κατάσταση προστασίας και κατά συνέπεια ανάγκης για κάποιου είδους φορολογικής
απαλλαγής.

Επιπλέον,
Γ. 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 3 του νόµου 2238/1994 περί «Κυρώσεως του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος», αναφέρεται ότι «ως εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων
επαγγελµάτων λογίζεται και κάθε εισόδηµα που δεν µπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις
κατηγορίες Α’ ως Ζ΄της παρ. 2 του άρθρου 4». Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του
Κ.Φ.Ε. το εισόδηµα ανάλογα µε την πηγή της προέλευσης του διακρίνεται κατά τις επόµενες
κατηγορίες ως εξής:
Α-Β Εισόδηµα από ακίνητα.
Γ. Εισόδηµα από κινητές αξίες
∆. Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις
Ε. Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις.
ΣΤ. Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες.
Ζ. Εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων και από κάθε άλλη πηγή.
Γ. 2. Ούτε στο Σύνταγµα ούτε στο φορολογικό νόµο περιέχεται ορισµός της έννοιας του εν
γένει φορολογικού εισοδήµατος. Ενόψει τούτου η φορολογική θεωρία και νοµολογία έχει
διαµορφώσει ίδια κριτήρια περί της έννοιας του φορολογικού εισοδήµατος, µε βάση τις αρχές
που εφαρµόζονται στο αστικό δίκαιο για τον καθορισµό της έννοίας των καρπών πράγµατος ή
δικαιώµατος (961, 840 Α.Κ.).
Τα συνθετικά δε στοιχεία της εννοίας του εισοδήµατος υπό το αστικό δίκαιο, είναι η
σταθερότητα της υπό εκµετάλλευση πηγής του εισοδήµατος, η περιοδικότητα του προϊόντος
και ο χρηµατικός χαρακτήρας του προϊόντος ή και το επιδεκτικό αµέσου µετατροπής της
αξίας του σε χρήµα (βλ. Λ. Θεοχαρόπουλος, «Φορολογικό ∆ίκαιο», Τόµος δεύτερος Ηµ. Α.
σελ. 9, 23).
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Γ. 2. 1. Με βάση εκκινήσεως τις παραπάνω αρχές του αστικού δικαίου, στην Ελλάδα κρατεί η
τριµερής θεωρία του εισοδήµατος, η οποία αποτελεί συγκερασµό της θεωρίας της
περιοδικότητας και της θεωρίας των πηγών του εισοδήµατος. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή,
τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήµατος είναι τρία: α. η περιοδικότητα, δηλαδή η
επανάληψη του εισοδήµατος κατά κανονικά διαστήµατα ή η δυνατότητα επαναλήψεως αυτού,
β. η ύπαρξη µόνιµης πηγής εισοδήµατος η οποία δεν εξαντλείται µε την παραγωγή του
εισοδήµατος και η οποία αποτελεί την προϋπόθεση της περιοδικότητας και γ. η διαρρύθµιση ή
εκµετάλλευση της πηγής, µε το σκοπό εξασφαλίσεως συνεχώς εισοδήµατος, δεδοµένου ότι
το εισόδηµα δεν παράγεται αυτοµάτως αλλά κατόπιν οικονοµικής προσπάθειας (Ν. Τότση,
Φορολογία Εισοδήµατος, εκδ. 1984 σελ. 44-48, ΣτΕ 2217/1988, 855/1986).
Γ. 2. 2. Έτσι, ο ισχύων Κ.Φ.Ε. ρητώς εφαρµόζει κατ’ αρχήν τη θεωρία των πηγών του
εισοδήµατος, µε την ταξινόµηση των διαφόρων ειδών εισοδηµάτων σε επί µέρους κατηγορίες
ενώ στα άρθρα 20 έως 51 προσδιορίζει ειδικά για κάθε κατηγορία και µε έντονα τα
χαρακτηριστικά της περιοδικότητας την έννοια του εισοδήµατος από τη συγκεκριµένη πηγή,
την οποία άλλοτε διευρύνει και άλλοτε περιορίζει µε ρητή και ειδική πρόβλεψη ώστε να
βρίσκεται σε αρµονία µε τις επιταγές του άρθρου 78 του Συντάγµατος, κατά το οποίο ουδείς
φόρος επιβάλλεται και ουδεµία απαλλαγή ή εξαίρεση από τη φορολογία παρέχεται χωρίς
τυπικό νόµο, που καθορίζει ειδικώς το είδος της περιουσίας και το εισόδηµα στο οποίο
αναφέρεται ο φόρος.
Γ. 3. Κατά συνέπεια, προκειµένου κάποιο έσοδο του φορολογουµένου να χαρακτηρισθεί ως
εισόδηµα και να φορολογηθεί, εφόσον δεν θεωρείται ευθέως από τον ΚΦΕ ή από ειδική
διάταξη νόµου ως εισόδηµα, πρέπει να διερευνηθεί εάν αυτό συγκεντρώνει τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά της εννοίας του εισοδήµατος όπως αυτή έχει διαµορφωθεί στη νοµολογία
µε βάση τις αρχές του αστικού δικαίου και τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 20-51
του Κ.Φ.Ε., στις οποίες απεικονίζεται, όχι αµιγής, η τριµερής θεωρία του εισοδήµατος,
και βάσει των χαρακτηριστικών αυτών να καταταχθεί σε µία από τις κατηγορίες Α ως
Ζ, που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ανωτέρω κώδικα.
Από τη ρητή γραµµατική διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 3 του Ν. 2238/94
σαφώς προκύπτει ότι ο νοµοθέτης θέλησε να προσδώσει το χαρακτήρα του εισοδήµατος και
να υπαγάγει στη φορολόγηση της Ζ’ κατηγορίας όχι οποιοδήποτε έσοδο που δεν δύναται να
υπαχθεί σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες εισοδηµάτων, αλλά µόνο εκείνα τα κέρδη και
τις ωφέλειες που, αντικειµενικώς εξεταζόµενες φέρουν τα προαναφερθέντα εννοιολογικά
γνωρίσµατα του εισοδήµατος. Εποµένως, το έσοδο από την εν λόγω χρηµατική ποινή ούτε στη
Ζ πηγή δύναται να υπαχθεί.
Είναι προφανές από τις υπάρχουσες διατάξεις ότι θα πρέπει να εξετασθεί συντονισµένα η
φορολογική και κοινωνική πολιτική καταπολέµησης της ανεργίας. Η διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 26 του νόµου 3156/03 που απαλλάσσει το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται
στους νέους επαγγελµατίες θα ήταν δυνατόν να εφαρµοστεί γενικότερα και ολοκληρωµένα σε
όλες τις δράσεις που αφορούν ανέργους και οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης ως κοινωνικής
Οµάδας σε κίνδυνο και µε ανάγκη ιδιαίτερης φορολογικής προστασίας.
Η Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη θεώρησε εύλογο το αίτηµα του πολίτη και τοποθετήθηκε
ως προς την αµοιβή εκπαιδευτικού επιδόµατος λόγω ανεργίας, ότι δεν συγκεντρώνει τα
ουσιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας του εισοδήµατος και θα έπρεπε να απαλλάσσεται από
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την φορολογική υποχρέωση κατά τις ισχύουσες βασικές διατάξεις ενίσχυσης των ανέργων
( βλ.Α2).
Θεώρησε επίσης αναγκαία την εξέταση αυτής της διαφορετικής αντιµετώπισης στη φορολογία
και διαπίστωσε ότι οι λόγοι που ενέταξαν την εκπαιδευτική αµοιβή ως εισόδηµα αφορούν
διαχειριστικές και µόνο ανάγκες. Οι συµµετέχοντες στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και δράσεις
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, λόγω ανεργίας, δεν παρέχουν κανενός είδους
υπηρεσία.
Ακόµη και αν ήθελε θεωρηθεί, ότι η υπό κρίση Υπουργική Απόφαση, δεν θέτει φορολογική
υποχρέωση αµέσως, αλλά εµµέσως µε την υπαγωγή των ανέργων στο εν λόγω πρόγραµµα
κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης, ασφαλίζοντας τους υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, για
τις καλύψεις που προβλέπονται από αυτή, θεωρώντας, είτε ότι πρόκειται για εργαζόµενους
κατά το άρθρο 48 παρ.3 Κ.Φ.Ε. είτε για µισθωτούς κατά το άρθρο 45 του Κ.Φ.Ε. αξίζει να
επισηµανθεί ότι σε κάθε περίπτωση: Μια τέτοιου είδους αντιµετώπιση από το κανονιστικό
νοµοθέτη, οδηγεί σε εξοµοίωση καταφανώς ανόµοιων περιπτώσεων, δηλαδή των
εργαζοµένων ή µισθωτών και των ανέργων. Πρόκειται ωστόσο, για εκδήλως διαφορετικές
περιπτώσεις, όπως άλλωστε συνάγεται και από το ειδικό νοµοθετικό καθεστώς των
φοροαπαλλαγών που θεσπίζεται µε µια σειρά νοµοθετηµάτων ( βλ.Α2). Η ανωτέρω ρύθµιση
δεν συνάδει µε το γράµµα και το πνεύµα της γενικότερης πολιτικής περί ανέργων , οδηγεί δε
κατά την κρίση της Αρχής σε παραβίαση της αρχής της ισότητας ( αρ.4 παρ.1 Σ).
Τέλος, ο Σ.τ.Π. εξέφρασε την άποψη ότι οι πιστώσεις που χορηγούνται στα κράτη-µέλη από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στοχεύουν στην υλοποίηση των παρεµβάσεων που επιλέγουν
τα κράτη-µέλη. Υπό την έννοια αυτή τα κονδύλια που διατίθενται για τους συγκεκριµένους
σκοπούς οφείλουν να καταλήγουν στις συγκεκριµένες επιλεχθείσες δράσεις, και φυσικά -κατά
το µέρος που τους αναλογεί- στους δικαιούχους αυτών των δράσεων. Το κράτος-µέλος δεν
έχει το δικαίωµα ούτε να παρακρατεί µέρος αυτών των κονδυλίων για σκοπό διαφορετικό
των προβλεπόµενων από το ΕΚΤ, πολύ δε περισσότερο να τα φορολογεί, καθώς δεν είναι
δυνατό να νοηθεί επιβολή φόρου σε κοινοτικούς πόρους. Ο χαρακτηρισµός όµως του
εκπαιδευτικού επιδόµατος που χορηγείται στους άνεργους που συµµετέχουν στα
Προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ως εισοδήµατος και η άµεση φορολόγηση αυτού,
ισοδυναµεί µε έµµεση φορολόγηση της συγκεκριµένης πίστωσης. Ως αποτέλεσµα αυτού του
παραδόξου, µέρος των πιστώσεων που διατίθενται από ευρωπαϊκούς πόρους στο ελληνικό
κράτος για τον αποκλειστικό σκοπό της υποστήριξης ανέργων και της επανένταξής τους στην
αγορά εργασίας καταλήγει στα ταµεία του κράτους, το οποίο µπορεί στη συνέχεια να τα
διαθέσει όπως αυτό επιθυµεί.
Γ. Αποτελέσµατα ενεργειών
Με το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 1000378/23/Α0012 της 16ης Ιανουαρίου 2007 έγγραφο, η Γενική
∆ιεύθυνση Φορολογίας, ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆ 12) Τµήµα Α, απάντησε στο
ζήτηµα της φορολόγησης του εκπαιδευτικού επιδόµατος από πρόγραµµα επαγγελµατικής
κατάρτισης γνωστοποιώντας στην Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη απλώς τις σχετικές
διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος του νόµου 2238/1994. Στο απαντητικό
έγγραφο δεν αναφέρεται καµία κρίση ή άποψη για το αν η αµοιβή εκπαιδευτικού επιδόµατος
συγκεντρώνει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας του εισοδήµατος. Η απάντηση της
διοίκησης δεν περιλαµβάνει κανένα σχόλιο σχετικό µε την θέση και τα επιχειρήµατα της
Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, ότι δηλαδή η φορολόγηση του εκπαιδευτικού επιδόµατος
έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 78 του Συντάγµατος, καθώς επιβάλλεται δια Υπουργικής
Απόφασης του Υπουργού Εργασίας χωρίς την ύπαρξη του προαπαιτούµενου νόµου.
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Επίσης δεν προέκυψε καµία συνεργασία ανάµεσα στα συναρµόδια Υπουργεία για το ζήτηµα
που τέθηκε.
Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δεν έχει απαντήσει µέχρι στιγµής
για το συγκεκριµένο θέµα.
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