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ΝOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3785/2009 

ΦΕΚ 138/Α/7-8-2009 

Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα 

Σταύρος Σ. Νιάρχος», του Ελληνικού Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος», του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνική 

Λυρική Σκηνή», της Α.Ε. με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα» και της Α.Ε. 

με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου» και ρύθμιση θεμάτων 

συναφών με την υλοποίηση του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την 

επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

(…) 

 

` Άρθρο 28 Φορολογικές και λοιπές ρυθμίσεις χορηγών και δωρητών κατά την 

Περίοδο Διαχείρισης του Κ.Π. 

 

1. Κατά την Περίοδο Διαχείρισης του Κ.Π και μετά την παράδοση του Κ.Π. στο 

Ε.Δ., τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στην Ε.Β.Ε. ή στην Ε.Λ.Σ. ή στον 

Οργανισμό από φορολογούμενους λόγω δωρεάς ή χορηγίας σε οποιοδήποτε από 

τους φορείς αυτούς θα αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημά τους. Τα 

παραπάνω ποσά δεν είναι απαραίτητο να κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό 

του Οργανισμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που 

νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

 

2. Η αξία των χορηγιών και των δωρεών σε είδος ή χρήμα που 

πραγματοποιούν επιχειρήσεις προς τον Οργανισμό ή την Ε.Β.Ε. ή την Ε.Λ.Σ. 

εκπίπτει, είτε από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου, εντός της 

οποίας πραγματοποιήθηκαν οι χορηγίες ή οι δωρεές, είτε τμηματικά και ισόποσα 

από τα ακαθάριστα έσοδα της ίδιας χρήσης και των τεσσάρων επομένων. Για 

την έκπτωση της αξίας των χρηματικών δωρεών και χορηγιών απαιτείται: 

 

(α) διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή της χορηγίας, η 

οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό, την Ε.Β.Ε ή την Ε.Λ.Σ κατά περίπτωση 

και 
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(β) βεβαίωση του Οργανισμού ή της Ε.Β.Ε. ή της Ε.Λ.Σ κατά περίπτωση, από 

την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς ή της χορηγίας και η 

καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία τους. Τα χρηματικά ποσά 

των δωρεών ή χορηγιών δεν είναι απαραίτητο να κατατίθενται σε ειδικό 

λογαριασμό του Οργανισμού, της Ε.Β.Ε και της Ε.Λ.Σ. στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα 

και γενικά η έκπτωση της αξίας των χρηματικών δωρεών ή χορηγιών από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων δεν υπόκειται σε κανένα άλλο περιορισμό, 

με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης (γ). 

 

(γ) Ειδικά για τις πολιτιστικές χορηγίες, που ρυθμίζονται από το ν. 3525/2007, 

όπως ισχύει, απαιτείται ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από τον ως άνω νόμο 

διαδικασίας εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή των σχετικών 

προτάσεων ή συμβάσεων χορηγίας, κατά περίπτωση, στον Υπουργό 

Πολιτισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ποσά των χορηγιών εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα των χορηγών χωρίς κανένα άλλο περιορισμό. 

 

3. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον Οργανισμό ή στην Ε.Β.Ε. ή 

στην Ε.Λ.Σ. από φορολογούμενους λόγω δωρεάς ή χορηγίας στους φορείς 

αυτούς εξαιρούνται από τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, που 

ορίζονται στο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

 

4. Με τη νομοθετική κύρωση της Σύμβασης αποκτούν αυτομάτως και 

αυτοδικαίως ισχύ νόμου όλες οι ανωτέρω απαλλαγές και εξαιρέσεις χωρίς να 

απαιτείται η έκδοση σχετικών αποφάσεων από τον Υπουργό Οικονομίας και 

Οικονομικών. 

 
 


