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ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                  Αθήνα,  12 Μαρτίου 2007           

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                    Αριθμ. πρωτ.:1019420/10266/Β0012 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ     

ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10                     ΠΟΛ. 1048   
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ                 

Πληροφορίες : Α.Διακοστεργίου                           ΠΡΟΣ.: Αποδέκτες Π.Δ. 

Τηλέφωνο : 210 3375311-312      

ΦΑΞ  : 210 3375001     
                                                                                                                                                                     
   

ΘΕΜΑ:  Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν τα νοσοκομεία 
του Ε.Σ.Υ. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας από την 
εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στις Δ.Υ.ΠΕ. 

ΣΧΕΤ:  Το από 23/2/2007 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

         
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.2238/1994, 

εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό ή κατά περίπτωση 

γεωργικό έτος, είτε από εκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή 

ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, μιας 

ή περισσότερων οικοδομών είτε από εκμίσθωση γαιών. Το εισόδημα αυτό αποκτάται 

από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή 

έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους 

κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, καθώς και από πρόσωπο στο οποίο έχει 

μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο, το δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας, κατά 

περίπτωση. 
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2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του ν.3329/2005, από την 3η 

Μαΐου 2005 καταργήθηκαν τα Πε.Σ.Υ.Π. (τα οποία είχαν συσταθεί με την παράγραφο 

2 του άρθρου 1 του Ν.2889/2001) και περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ίδιου νόμου (όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 

του Ν.3370/2005) ορίζεται, ότι στην έδρα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας συνίσταται 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής 

Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ.», στο οποίο περιέρχεται αυτοδικαίως, κατά κυριότητα, χωρίς 

την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, και με την επιφύλαξη των 

διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, το σύνολο της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του αντίστοιχου Πε.Σ.Υ.Π.. 

Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του Ν.3329/2005, δηλαδή από τις 3 Μαΐου 2005. 

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 14 του ως άνω νόμου ορίζεται, 

ότι τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. που είχαν μετατραπεί σε αποκεντρωμένες μονάδες των 

Πε.Σ.Υ.Π. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που προβλέπονται με το 

Ν.3106/2003 μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 

4. Επίσης, με την αρ.πρωτ.1023012/10194/ΠΟΛ.1037/Β0012/3.03.2006 

εγκύκλιό μας έγινε δεκτό, ότι οι Δ.Υ.Π.Ε., εφόσον το σύνολο της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας των αντίστοιχων Πε.Σ.Υ.Π. περιήλθε αυτοδικαίως στην κυριότητά τους 

μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3329/2005, θα δηλώσουν, με τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, και τα εισοδήματα που προέκυψαν από τα 

ακίνητα που είχαν εκμισθωθεί από τα Πε.Σ.Υ.Π. (και τα οποία περιήλθαν στην 

κυριότητά τους), δηλαδή θα δηλώσουν τα εισοδήματα που προέκυψαν από τα 

ακίνητα αυτά μέσα σε ολόκληρο το έτος 2005. 

5. Στη συνέχεια, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την αρ.88/22.02.2006 

γνωμοδότησή του (Δ΄Τμήμα), που έγινε αποδεκτή (στις 13.3.2006) από τον Υπουργό 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γνωμοδότησε ότι: 

α) Μετά τις ρυθμίσεις του Ν.3329/2005 και του Ν.3370/2005, οι Δ.Υ.ΠΕ. 

απέκτησαν στις 3-5-2005 την κυριότητα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των 

καταργηθέντων Πε.Σ.Υ.Π., στην οποία περιλαμβανόταν η περιουσία των 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΚΦ), που είχε 

προηγουμένως περιέλθει στα Πε.Σ.Υ.Π.. 
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β) Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και οι ΜΚΦ διατήρησαν το δικαίωμα χρήσης και 

διαχείρισης επί της περιουσίας τους, που είχε περιέλθει στα καταργηθέντα Πε.Σ.Υ.Π. 

και ήδη έχει περιέλθει στις Δ.Υ.ΠΕ.. 

6. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται, ότι τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και οι 

Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, που ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.2238/1994, σε 

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να δηλώνουν με αυτήν και τα 

εισοδήματα που αποκτούν από την εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο 

(εκμίσθωση, εκμετάλλευση κυλικείων κτλ) των ακινήτων τα οποία ανήκουν στην 

κυριότητα των Δ.Υ.ΠΕ., μη εφαρμοζομένων πλέον των όσων είχαν γίνει δεκτά με την 

αρ.πρωτ.1023012/10194/ΠΟΛ.1037/Β0012/3.03.2006 εγκύκλιό μας. Επίσης, οι 

Δ.Υ.ΠΕ. υποχρεούνται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος να δηλώσουν με μία 

απλή συνημμένη δήλωση τα ακίνητά τους, τα οποία εκμεταλλεύονται, βάσει του 

νόμου, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., καθώς και 

τα στοιχεία αυτών, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 και επομένων. 

 

 

 

 

 

 

                                                             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
                     Ακριβές Αντίγραφο                               ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
         Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποδέκτες πίνακα Β΄(εκτός του αριθ. 2 αυτού) 

2. Οικονομικές Επιθεωρήσεις 

3. Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γ.Γ.Π.Σ. – Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) 

2. Αποδέκτες πινάκων Α΄, ΣΤ΄(εκτός των αριθμ.1 και 2 αυτού), Ζ΄(εκτός των 

αριθμών 3, 4 και 7), Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄,ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, 

ΚΒ΄και ΚΓ΄ 

3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως, 

Πλ. Κάνιγγος - 101 80 ΑΘΗΝΑ 

4. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (ΕΛΤΕ) & Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), Ερμού και 

Κορνάρου 1 – 105 63 ΑΘΗΝΑ 

5. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γ.Δ. Διοικητικής Υποστήριξης & 

Τεχν. Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας 

Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων, Αχαρνών 22-104 33 Αθήνα 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων 

4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών 

5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

6. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 

7. Γεν. Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης - Θεμιστοκλέους 5 – 101 84 ΑΘΗΝΑ 

8. Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) - Τμήματα Α’ (10), Β’ (20), Γ’ (3) 

9. Γραφείο κ. Διευθυντή Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) 
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