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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΦΜ των ΤΛΛΟΓΩΝ ΜΑ
Με την ΠΟΛ.1168/2017, ζηηείηαι από ηοσς Σσλλόγοσς, Ενώζεις και Ομοζπονδίες Γονέων
να αποκηήζοσν ΑΦΜ. Απειλούνηαι μάλιζηα με πρόζηιμα, αν δεν ηο κάνοσν μέτρι ηις 27/11/2017.
Σαν Ανώηαηη Σσνομοζπονδία Γονέων Μαθηηών Ελλάδας και Ομοζπονδία Γονέων &
Κηδεμόνων Αηηικής, θεωρούμε απαράδεκηη ασηή ηην απόθαζη.

Οι Σφλλογοι Γονζων είναι νομικά πρόςωπα μη κερδοςκοπικοφ χαρακτήρα με
αποκλειςτικό ζςοδο τισ ςυνδρομζσ των μελϊν τουσ, που το τελευταίο μάλιςτα διάςτημα
ζχουν φτάςει μζχρι και 5 ευρϊ τον χρόνο.
Αποκλειςτικόσ τουσ ςκοπόσ, όπωσ αναγράφεται ςτα καταςτατικά τουσ, είναι η
υπεράςπιςη των μορφωτικϊν δικαιωμάτων όλων των μαθητϊν, η διαςφάλιςη τησ
αποκλειςτικά δημόςιασ και δωρεάν παιδείασ, η προαγωγή των αξιϊν τησ εθνικήσ
ανεξαρτηςίασ, δημοκρατίασ και τησ ελευθερίασ, η ςτήριξη τησ εραςιτεχνικήσ πρωτοβουλίασ
και η ανάδειξη του λαϊκοφ πολιτιςμοφ μζςα από δραςτηριότητεσ, εκδηλϊςεισ,
παρεμβάςεισ.
Εκτιμοφμε πωσ η προςπάθεια που γίνεται, να εξιςωθοφν οι ςφλλογοι γονζων με κάθε
είδουσ νομικά πρόςωπα εντάςςεται ςτη λογική τησ ενςωμάτωςησ και τησ ςυνευθφνησ για
την χρηματοδότηςη τησ Παιδείασ από τη μια και τησ διάλυςησ του αγωνιςτικά
προςανατολιςμζνου κινήματοσ από την άλλη. Έχει ςτόχο να απομακρφνει τουσ γονείσ από
την ςυμμετοχή τουσ ςτα όργανα του γονεϊκοφ κινήματοσ, μζςω τησ απειλήσ επιβολήσ
προςτίμων από φορολογικζσ παραλείψεισ ακόμα και προηγοφμενων διοικήςεων.
Καλοφμε τθν κυβζρνθςθ :
 Να πάρει άμεςα μζτρα με εγκφκλιο που κα αποςταλεί ςε όλεσ τισ ΔΟΤ για τθ
διαγραφι όλων των προςτίμων προσ τουσ υλλόγουσ γονζων.
 Να πάρει άμεςα πρωτοβουλία με νομοκετικι ρφκμιςθ:

1. για τθν μθ υποχρεωτικότθτα υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ από τουσ
υλλόγουσ γονζων.
2. Για τθν εξαίρεςι των υλλόγων Γονζων από τθν υποχρζωςθ απόκτθςθσ
ΑΦΜ.
3. Να δοκεί ι δυνατότθτα ςε όςουσ υλλόγουσ το επικυμοφν να επιςτρζψουν –
κατακζςουν τον υπάρχοντα ΑΦΜ ςτισ ΔΟΤ.
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