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ΠΟΛ 1160/2015
ΘΕΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), πνπ αθνξά «Επείγνπζεο
ξπζκίζεηο γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζύλαςε ζπκθσλίαο κε ηνλ Επξσπατθό
Μεραληζκό ηήξημεο (Ε.Μ.)».

ρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα, ζαο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 1 θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4334/2015 (ΦΔΚ 80 Α'/16.7.20ΐ5), πνπ αθνξά
«Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηνλ
Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηήξημεο (Δ.Μ.)» θαη παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα
ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο.
1. Με ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ
λφκνπ, αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (θπξ. λ.
2859/2000 ΦΔΚ 248 Α), θαη θαζνξίδεηαη ζε 6% ν ππεξκεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ,
αληί ηνπ ζπληειεζηή 6,5% πνπ πξνβιεπφηαλ κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Καηφπηλ απηνχ, νη ηζρχνληεο ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. είλαη νη εμήο:
α) ν θαλνληθφο ζπληειεζηήο παξακέλεη ζε 23%,
β) ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ παξακέλεη ζε 13%,
γ) ν ζπληειεζηήο γηα ηνλ νπνίν πξνβιεπφηαλ πεξαηηέξσ κείσζε θαηά 50% γηα
νξηζκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ απφ 6,5%,
κεηψλεηαη ζε 6%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαηφπηλ ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4
ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, νη κεησκέλνη θαηά 30% ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ
ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ δηακνξθψλνληαη αληίζηνηρα ζε 16%, 9%, θαη 4%.
2. Με ηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ
λφκνπ, αληηθαζίζηαηαη ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), κε ην
νπνίν πξνβιεπφληαλ ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαλ ζηνπο κεησκέλνπο
ζπληειεζηέο ΦΠΑ 13% θαη 6,5%. Με ην λέν Παξάξηεκα ΗΗΗ, πεξηνξίδνληαη ηα ελ
ιφγσ αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα ππάγνληαη εθεμήο ζηνπο κεησκέλνπο
ζπληειεζηέο ΦΠΑ 13% θαη 6%. χκθσλα κε ηνλ Κεθάιαην Α' Αγαζά ηνπ λένπ
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, ηα βαζηθά αγαζά παξακέλνπλ ζηνπο κεησκέλνπο ζπληειεζηέο
ΦΠΑ 13% θαη 6%, φπσο ςσκί, γάια, θξέαο (πιελ ησλ βννεηδψλ), ςάξηα, ειαηφιαδν,
ηπξηά, δπκαξηθά, άιεπξα, δεκεηξηαθά, ιαραληθά, θάξκαθα, βηβιία, ειεθηξηθή
ελέξγεηα, χδξεπζε, αγαζά γηα αλαπήξνπο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ
ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηα αγαζά, ζαο δηεπθξηλίδνπκε ηα αθφινπζα :
α) ε ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% ππάγνληαη ηα αθφινπζα πξντφληα :
- θξέαηα βξψζηκα, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα απφ
ρνηξνεηδή, πξνβαηνεηδή ή αηγνεηδή, πεηεηλνχο, θφηεο, γαινπνχιεο θαη θνπλέιηα,
- ςάξηα, θηιέηα θαη ζάξθα ςαξηψλ, λσπά δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή
θαηεςπγκέλα θαη απφ ηα καιάθηα (ζνππηέο, ρηαπφδηα θαη θαιακάξηα),
- γάια θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα,
- θπηά δσληαλά, κνζρεχκαηα θαη κπφιηα,
- ιαραληθά, θαξπνί θαη θξνχηα βξψζηκα,
- δεκεηξηαθά, άκπια θαη πξντφληα αιεπξνπνηίαο,
- ειαηφιαδν,
- παξαζθεπάζκαηα γηα ηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ,

-

ςσκί
δπκαξηθά,
λεξά θπζηθά,
θαξκαθεπηηθά πξντφληα,
θαζεηήξεο, ζχξηγγεο, είδε θαη ζπζθεπέο νξζνπεδηθήο,
ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη θπζηθφ αέξην ηνπ Κεθαιαίνπ 27 ηνπ Γαζκνινγίνπ,
είδε γηα αλαπήξνπο.

β) ε ζπληειεζηή ΦΠΑ 23% κεηαηάζζνληαη ηα αθφινπζα πξντφληα :
- νξηζκέλα δσληαλά δψα,
- θξέαηα βξψζηκα, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα απφ βννεηδή,
θξέαηα θαη παξαπξντφληα ζθαγίσλ,
- καιαθφζηξαθα θαη καιάθηα (εθηφο απφ ρηαπφδηα, ζνππηέο θαη θαιακάξηα),
ζπθψηηα, απγά θαη ζπέξκαηα,
- άλζε,
- θαθέο, ηζάτ, καηέ θαη κπαραξηθά,
- καζηίρα, πεθηηθέο θαη πεθηηληθέο ελψζεηο,
- ιάδηα (εθηφο απφ ην ειαηφιαδν),
- παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ, ςαξηψλ, καιαθίσλ θαη καιαθνζηξάθσλ,
- δάραξε θαη παξαζθεπάζκαηα δάραξεο,
- θαθάν θαη παξαζθεπάζκαηα θαθάνπ,
- παξαζθεπάζκαηα κε βάζε ηα δεκεηξηαθά, ηα αιεχξηα, ηα άκπια θαη ην γάια,
- παξαζθεπάζκαηα ιαραληθψλ, θαξπψλ θαη θξνχησλ,
- δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο,
- μχδηα θαη ππνθαηάζηαηα απηψλ,
- απνξξίκαηα βηνκεραληψλ δηαηξνθήο θαη ηξνθέο γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ,
- αιάηη θαη ζαιαζζηλφ λεξφ,
- νξηζκέλα ξαδηελεξγά ζηνηρεία θαη ηζφηνπα
- θαπζφμπια,
- ιηπάζκαηα,
- εληνκνθηφλα,
- πξνθπιαθηηθά,
- ζεξβηέηεο θαη ινηπά είδε γηα ηελ πγηεηλή ηεο γπλαίθαο,
- θηελνηξνθηθά πξντφληα,
- νξηζκέλα είδε γηα αλαπήξνπο
γ) Όζνλ αθνξά ηνλ ππεξκεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ :
Ο ππεξκεησκέλνο ζπληειεζηήο αλαπξνζαξκφδεηαη απφ 6,5% ζε 6% θαη ηζρχεη γηα :
- ηα θάξκαθα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ 3003 θαη
3004 θαζψο θαη ηα εκβφιηα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο
3002,
- ηα βηβιία ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 4901 θαη ηα βηβιία γηα παηδηά ηεο
δαζκνινγηθήο θιάζεο 4903,
- ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 4902.
Ο ππεξκεησκέλνο ζπληειεζηήο γηα ηα λεζηά δηακνξθψλεηαη ζε 4%.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηηο
θαηεγνξίεο αγαζψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα III ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ

ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ
πξντφλησλ ζηνλ νηθείν θσδηθφ νλνκαηνινγίαο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ, παξαηίζεληαη, ζπλεκκέλα, πίλαθεο :
- αληηζηνίρηζεο ησλ παξαγξάθσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο III ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ κε ηηο
αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο
- πξντφλησλ θαη θσδηθψλ νλνκαηνινγίαο πνπ παξακέλνπλ ζε κεησκέλνπο
ζπληειεζηέο ΦΠΑ 13% θαη 6% θαζψο θαη πξντφλησλ θαη θσδηθψλ νλνκαηνινγίαο
πνπ κεηαηάζζνληαη απφ ηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή ΦΠΑ 23%.
3. ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηά 30% κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ,
φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, παξακέλεη σο έρεη, κέρξη
ηνπο νξηδφκελνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ ρξφλνπο.
4. Οπνηνδήπνηε ζηνηρείν εθδίδεηαη κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρχνο ησλ λέσλ ζπληειεζηψλ θαη εθεμήο, ν ΦΠΑ ζα ππνινγίδεηαη κε ηνπο λένπο
ζπληειεζηέο, αλεμάξηεηα αλ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην
πξνεγνχκελν δηάζηεκα.
5. ε πηζησηηθά ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4334/2015
θαη αθνξνχλ ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή,
ππνινγίδεηαη ΦΠΑ κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο. Δθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο έθδνζεο
παξαζηαηηθνχ γηα ηελ αθχξσζε ζπλαιιαγήο, (π.ρ. ινγηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο, θιπ),
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε απηφ ν ίδηνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ πνπ είρε ε αξρηθή
ζπλαιιαγή, αλεμάξηεηα ηεο εκεξνκελίαο έθδνζήο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη, ζηελ
πεξίπησζε απηή αθπξψλεηαη ε ζπλαιιαγή ζην ζχλνιφ ηεο. ε πεξίπησζε εθ
παξαδξνκήο εθαξκνγήο κεγαιχηεξνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ, π.ρ. 23% αληί 13%, ζε
ρνλδξηθή πψιεζε αγαζψλ, ππάξρεη δπλαηφηεηα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ.
4308/2014 θαη ηελ εγθχθιην ΠΟΛ.1003/31.12.2014) λα εθδνζεί πηζησηηθφ ζεκείσκα
κφλν γηα ηε δηφξζσζε ηνπ ΦΠΑ.
6. Πεξαηηέξσ, ζην Κεθάιαην Β' «Τπεξεζίεο» ηνπ Παξαξηήκαηνο III, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην λέν λφκν, πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο νη νπνίεο απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4334/2015, εθηφο αλ νξίδεηαη άιιε εκεξνκελία ζηηο επηκέξνπο
δηαηάμεηο, ππάγνληαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% ή, εθφζνλ ππάξρεη εηδηθή
πξφβιεςε, ζηνλ ππεξκεησκέλν ζπληειεζηή 6%. Τπεξεζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη
ζην ελ ιφγσ Παξάξηεκα ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ 23%.
7. πγθεθξηκέλα, ηξεηο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ παξακέλνπλ ζην Παξάξηεκα III.
Πξφθεηηαη γηα:
α. Σα εηζηηήξηα (δηθαίσκα εηζφδνπ) γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ηα νπνία
εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζηνλ ππεξκεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ, ν νπνίνο
δηακνξθψλεηαη ζε 6% (πεξ.1).
Γεδνκέλνπ φηη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
Κψδηθα ΦΠΑ κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ θαηά 30% ζε ζπγθεθξηκέλεο
λεζησηηθέο πεξηνρέο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη σο έρεη έσο θαη 30.09.2015, ν
ζπληειεζηήο ΦΠΑ γηα ηα εηζηηήξηα ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο κείσζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ

δηακνξθψλεηαη ζε 4%.
β. Σε δηακνλή ζε μελνδνρεία θαη παξφκνηνπο ρψξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
παξνρήο θαηαιχκαηνο δηαθνπψλ θαη ηεο κίζζσζεο ρψξνπ ζε θαηαζθήλσζε ή
θάκπηλγθ γηα ηξνρφζπηηα, πνπ ππάγνληαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή 13% απφ
01.10.2015 (πεξ. 2).
γ. Σελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη' νίθνλ θξνληίδαο παηδηψλ, ειηθησκέλσλ, αζζελψλ θαη
αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο γεληθά, πνπ παξακέλνπλ ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ
13% ή, αληίζηνηρα, 9% ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο.
8. Οη ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην Κεθ. Β' ηνπ Παξαξηήκαηνο Ill, φπσο ίζρπε
πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξ. 1.γ' ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4334/2015,
κεηαηάζζνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ. Πξφθεηηαη γηα:
α. Σηο θάζε είδνπο κεηαθνξέο πξνζψπσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο (ρεξζαίεο,
ελαέξηεο θαη ζαιάζζηεο), αλεμάξηεηα απφ ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
(κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, επηβαηεγά δεκνζίαο ρξήζεο απηνθίλεηα - ΣΑΞΗ, πισηά
κέζα θιπ).
β. Σα εηζηηήξηα (δηθαίσκα εηζφδνπ) γηα θάζε είδνπο εθδειψζεηο, φπσο αζιεηηθέο,
πνιηηηζηηθέο, εκπνξηθέο, κνπζηθέο, θνηλσληθέο, εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη
γηα ινχλα παξθ, δσνινγηθνχο θήπνπο, παηδφηνπνπο θιπ, εθηφο απφ ηα εηζηηήξηα
ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ.
γ. Σα ηέιε γηα ηε ιήςε ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ.
δ. Σηο ππεξεζίεο ζπγγξαθέσλ, ζπλζεηψλ, θαιιηηερλψλ θαη εξκελεπηψλ έξγσλ ηέρλεο,
θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα απηψλ.
ε. Σηο ππεξεζίεο γηα ηε γεσξγηθή παξαγσγή, νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ππνθεηκέλνπο
ηνπ θαλνληθνχ θαζεζηψηνο.
ζη. Σηο ππεξεζίεο εζηίαζεο (αλαιχεηαη θαησηέξσ).
δ. Σηο ππεξεζίεο απφ θηιαλζξσπηθνχο νξγαληζκνχο ή νίθνπο επγεξίαο, ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαιιάζζνληαη κε ην άξζξν 22 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ.
ε. Σηο ππεξεζίεο θαη ηηο παξαδφζεηο ησλ ζπλαθψλ εηδψλ απφ γξαθεία θεδεηψλ θαη
επηρεηξήζεηο απνηέθξσζεο λεθξψλ.
ζ. Σηο ηαηξηθέο θαη νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο, εθφζνλ δελ απαιιάζζνληαη κε ην άξζξν
22 (αλαιχεηαη θαησηέξσ).
η. Σηο ππεξεζίεο νδνθαζαξηζκνχ, απνθνκηδήο, ηαθήο θαη αλαθχθισζεο
απνξξηκκάησλ θαζψο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, εθηφο απφ απηέο πνπ παξέρνληαη
απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κψδηθα
ΦΠΑ.
θ. Σηο επηζθεπέο, επηδηνξζψζεηο, ππεξεζίεο θαζφλ θαη γεληθά ηηο θάζε είδνπο εξγαζίεο

επί αγαζψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην αγαζφ
βάζεη ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη.
θα. Σηο εξγαζίεο ζην πιαίζην αλαθαίληζεο θαη επηζθεπήο παιαηψλ ηδησηηθψλ
θαηνηθηψλ.
Δπνκέλσο, φιεο νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή ΦΠΑ.
9. Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή ΦΠΑ ππάγνληαη νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηηο
ζρεηηθέο απαιιαγέο ησλ πεξηπηψζεσλ δ' θαη ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Κψδηθα
ΦΠΑ, φπσο ηζρχνπλ θαη έρνπλ εξκελεπζεί κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ.1100/24.6.2010. Γηα
παξάδεηγκα, νη ππεξεζίεο ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ πξνο λνζειεπφκελνπο αζζελείο,
θαζψο θαη νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ αηζζεηηθνχο ζθνπνχο ππάγνληαη
ζην ζπληειεζηή ΦΠΑ 23%.
10. Δπίζεο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ εζηίαζε, επηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή
ΦΠΑ ππάγνληαη αλεμαηξέησο φιεο νη ππεξεζίεο εζηίαζεο πνπ παξέρνληαη απφ θάζε
είδνπο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο ησλ εηδψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη επηηνπίσο (π.ρ.
ρξέσζε λεξνχ, γάιαθηνο, ςσκηνχ, αλαςπθηηθψλ, θαθέδσλ, θαγεηψλ θιπ κε
ζπληειεζηή 23%). Όζνλ αθνξά ζηηο παξαδφζεηο αγαζψλ (γεληθά ηξνθίκσλ
ηππνπνηεκέλσλ ή κε, γεπκάησλ, αξηνπνηεκάησλ, ςσκηνχ, γιπθψλ, λεξνχ,
αιθννινχρσλ ή κε πνηψλ, ρπκψλ, θαθέδσλ θαη ινηπψλ ξνθεκάησλ θιπ) πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, δειαδή ζηηο απιέο πσιήζεηο εηδψλ
εζηίαζεο πνπ δελ ζεξβίξνληαη γηα επηηφπηα θαηαλάισζε απφ ηνπο πειάηεο, αιιά είηε
παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο γηα θαηαλάισζε εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ
εζηίαζεο, είηε απνζηέιινληαη θαζ' ππφδεημε ηνπ πειάηε, εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο
ΦΠΑ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη θαηά πεξίπησζε ην παξαδηδφκελν αγαζφ (π.ρ. 13% γηα ην
λεξφ, ην γάια, θαζψο θαη γηα ην ςσκί εθφζνλ ρξεψλεηαη ρσξηζηά, 23% γηα ηα γιπθά,
ηα ινηπά αξηνπνηήκαηα, ηνπο θαθέδεο θιπ).
11. Δπηπιένλ, πξνο απνθπγήλ θαηαζηξαηεγήζεσλ, ζεκεηψλεηαη φηη νη ππεξεζίεο
θαιιηηερλψλ ππάγνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ,
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ηνπο (π.ρ. σο πνζνζηφ επί ησλ
εζφδσλ απφ εηζηηήξηα ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ).
12. Γεδνκέλνπ φηη, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21, παξ. 2 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ ν
θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα, ζηελ
πεξίπησζε ππεξεζηψλ πνπ ε παξνρή ηνπο μεθίλεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
λ.4334/2015 αιιά νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ
έρνπλ παξαζρεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4334/2015, φκσο ην λφκηκν
παξαζηαηηθφ εθδίδεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο πνπ επηηξέπνπλ ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνχ ζε ρξφλν
κεηαγελέζηεξν ηεο παξνρήο ηνπο, θαηά ηελ ηηκνιφγεζε εθαξκφδεηαη ν ηζρχσλ
ζπληειεζηήο ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζην είδνο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
λ. 4334/2015 θαη εθεμήο.
13. Με ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1.β' ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4334/2015 αληηθαζίζηαηαη ε

πεξίπησζε ηβ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. χκθσλα κε ηε
λέα δηάηαμε απαιιάζζνληαη απφ ην ΦΠΑ ε παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο γεληθά
θαη νη ζηελά ζπλδεφκελεο κε απηή παξαδφζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ, πνπ
παξέρνληαη απφ δεκφζηα εθπαηδεπηήξηα ή απφ άιια πξφζσπα αλαγλσξηζκέλα απφ
ηελ, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα αξρή, εθηφο απφ ηα θξνληηζηήξηα φισλ ησλ βαζκίδσλ
εθπαίδεπζεο θαη ηα θέληξα εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ θαη ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ.
14. Δπί ηεο νπζίαο, πεξηνξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο απαιιαγήο γηα ηηο
εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, κε ηελ ξεηή εμαίξεζε ησλ
θξνληηζηεξίσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ησλ θέληξσλ εθκάζεζεο
μέλσλ γισζζψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ
ζεσξνχληαη φηη παξέρνπλ απαιιαζζφκελε απφ ην ΦΠΑ εθπαίδεπζε.
15. Ζ εμαίξεζε απφ ηελ απαιιαζζφκελε εθπαίδεπζε αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ
παξέρνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε θάζε είδνπο θαη
βαζκίδνο, ππεξεζίεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ θαη εθπαίδεπζε ζηνπο
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, αλεμαξηήησο ηνπ ηίηινπ ηνπο (θξνληηζηήξην,
αλαγλσζηήξην, ζρνιή, ηλζηηηνχην, θέληξν θιπ) θαη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ ησλ
ηκεκάησλ ηνπο (π.ρ. νιηγάξηζκα ή θιεηζηά ηκήκαηα). Σν απηφ ηζρχεη θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο παξέρνληαη ειεθηξνληθά.
16. εκεηψλεηαη φηη ν εθαξκνζηένο ζπληειεζηήο ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο
πνπ δελ απαιιάζζνληαη κε ην άξζξν 22 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ είλαη ν θαλνληθφο (23% ή
16% ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο), δεδνκέλνπ φηη απφ ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο
(Παξάξηεκα III ηεο Οδεγίαο 2006/112/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ) δελ επηηξέπεηαη ε
ππαγσγή ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ζε κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ.
17. Γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ, νη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο
νθείινπλ λα ππνβάινπλ δήισζε κεηαβνιψλ εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ, έρνληαο πιένλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππνθεηκέλνπο ζην θφξν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
ΦΠΑ, φπσο ππνβνιή δειψζεσλ ΦΠΑ, δηθαίσκα έθπησζεο ΦΠΑ εηζξνψλ θιπ. Καηά
απηφλ ηνλ ηξφπν εμνξζνινγίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΠΑ σο γεληθνχ
θφξνπ θαηαλάισζεο θαη δηαζθαιίδεηαη γηα ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ε νπδεηεξφηεηα
ηνπ θφξνπ κέζσ ηνπ δηθαηψκαηνο έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ησλ εηζξνψλ ηνπο, αληί ηεο
ελζσκάησζεο ηνπ θφξνπ απηνχ ζην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.
18. εκεηψλεηαη φηη ζηελ έλλνηα ηεο απαιιαζζφκελεο απφ ην ΦΠΑ εθπαίδεπζεο ηεο
πεξίπησζεο ηβ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 εμαθνινπζεί λα εκπίπηεη ε
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε (λεπηαγσγεία, βξεθνλεπηαθνί θαη παηδηθνί ζηαζκνί), ε
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε παλεπηζηεκηαθή
εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε ή
επαλαθαηάξηηζε, αλεμάξηεηα αλ παξέρνληαη απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο
θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ θνξέα
εθπαίδεπζεο απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην.
Δπίζεο, εμαθνινπζνχλ λα απαιιάζζνληαη απφ ην ΦΠΑ νη αλαγλσξηζκέλεο απφ ην
θξάηνο ζρνιέο ρνξνχ, δξακαηηθήο ηέρλεο θαη θηλεκαηνγξαθίαο θαη νη κνπζηθέο
ζρνιέο θαη ηα σδεία.

19. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηγ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Κψδηθα ΦΠΑ, απαιιάζζνληαη απφ ην ΦΠΑ ηα ηδηαίηεξα καζήκαηα πνπ παξαδίδνληαη
απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη' νίθνλ θαη ππνβνεζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο θαηά ηελ θνίηεζή ηνπο ζηηο ηξεηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.
20. Πξνζαξκνγή ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ
κεραλψλ ζηνπο λένπο ζπληειεζηέο.
Όζνλ αθνξά ηηο απνδείμεηο πνπ εθδίδνληαη κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο
κεραλήο ή ζπζηήκαηνο, ε αλαγξαθή ησλ αμηψλ - ηηκψλ πνπ εκπεξηέρνπλ πιένλ πνζφ
Φ.Π.Α. κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο, δχλαληαη λα αλαγξάθνληαη κε άκεζε
πιεθηξνιφγεζε.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ
κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ειεθηξνληθψλ κεραληζκψλ ηνπ
λ.1809/1988, κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε φζεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη
άκεζε ε πξνζαξκνγή ηνπο θαη κέρξη ηελ πξνζαξκνγή απηψλ, ζηα πνζά πνπ
αλαγξάθνληαη ζηηο απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο, δε ιακβάλεηαη ππφςε ν ηπρφλ
αλαγξαθφκελνο παξαπιεχξσο απηψλ, παιαηφο ζπληειεζηήο ΦΠΑ.
Μέρξη λα νινθιεξσζεί ε πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ, ε εγγξαθή ζηα ηεξνχκελα
βηβιία ηνπ εζφδνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. ζα γίλεηαη αθνχ επαλππνινγηζζνχλ ηα δεδνκέλα
πνπ αλαγξάθνληαη ζηα Γειηία Ζκεξήζηαο Κίλεζεο «Ε» ή ζηα Γειηία Πεξηνδηθήο
(Μεληαίαο) Αλαθνξάο Αλάγλσζεο Φνξνινγηθήο Μλήκεο κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο
Φ.Π.Α. Σα λέα πνζά κεηά ηνλ επαλππνινγηζκφ, αλαγξάθνληαη εκθαλψο επί ησλ
αλσηέξσ δειηίσλ ή επί ηδηαίηεξνπ ινγηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο πνπ επηζπλάπηεηαη ζ'
απηά θαηά πεξίπησζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε Πεξηνδηθήο (Μεληαίαο) Αλαθνξάο Αλάγλσζεο
Φνξνινγηθήο Μλήκεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο κεληαίαο εγγξαθήο ησλ εζφδσλ ηνπ
κελφο !νπιίνπ ζηα ηεξνχκελα βηβιία, εθδίδνληαη δχν δηαθνξεηηθά δειηία πεξηνδηθήο
αλαθνξάο, έλα γηα ην δηάζηεκα πξν ηεο πξνζαξκνγήο θαη έλα κε ηνπο λένπο
ζπληειεζηέο ΦΠΑ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ ξχζκηζε - πξνζαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ
κεραλψλ θαη ζπζηεκάησλ δελ απαηηείηαη, νχηε είλαη απαξαίηεηε ε επέκβαζε ή ε
παξνπζία εμνπζηνδνηεκέλνπ ηερληθνχ. Γηα ηε ξχζκηζε - πξνζαξκνγή ν θάηνρνο ρξήζηεο αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπλνδεπηηθφ εγρεηξίδην
νδεγηψλ θαη ρξήζεο ηεο κεραλήο θαη δχλαηαη λα ιακβάλεη ηειεθσληθέο νδεγίεο απφ
ην δίθηπν ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο κεραλήο πνπ ρξεζηκνπνηεί.
Παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα γηα ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ιηαληθέο πσιήζεηο,
φηαλ εθδίδνληαη απφ ρεηξφγξαθα ζηειέρε ή απφ κεραλνγξαθηθά έληππα κε
εθηππσκέλν ηνλ εκπεξηερφκελν ζπληειεζηή ΦΠΑ, λα εθδίδνληαη κέρξη ηελ
πξνζαξκνγή, κε ρεηξφγξαθε αλαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ, είηε κε εκθαλή δηαγξαθή επί
ησλ κεραλνγξαθηθψλ εληχπσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξήδνπλ αιιαγήο ιφγσ ησλ λέσλ
ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. θαη αλαγξαθήο ηνπο, ρεηξφγξαθα ή κε έληππν ηξφπν.
ε πεξίπησζε χπαξμεο ζηνηρείσλ κε πξνεθηππσκέλα ηα δεδνκέλα ηεο ζπλαιιαγήο, νη

ζρεηηθέο κεηαβνιέο δχλαληαη λα γίλνληαη ρεηξφγξαθα ή κε έληππν ηξφπν κέρξη
εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ.
Σέινο, νη θνξνινγηθέο αξρέο λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο πξνζαξκνγήο κε
ζρεηηθή αλεθηηθφηεηα ζχκθσλα θαη κε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα, θαη λα ειέγρνπλ,
κεηαμχ άιισλ, ηελ νξζφηεηα ηεο θαηαρψξεζήο ζηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ηεο
απφδνζεο Φ.Π.Α.
21. Ζ εθαξκνγή ησλ λέσλ ζπληειεζηψλ έρεη έλαξμε ηζρχνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.
4334/2015. Χζηφζν ζχκθσλα κε ηελ απφ 16 Ηνπιίνπ 2015 αλαθνίλσζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ «πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε νκαιή κεηάβαζε ζην λέν
θαζεζηψο ηνπ ΦΠΑ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα πξνρσξήζεη ζηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο ψζηε ε εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαηάμεσλ λα μεθηλήζεη απφ ηε Γεπηέξα
20/7/2015».
Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΒΒΑΗΓΟΤ

ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΑ ΠΑΡΑΔΕΘΓΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Ε
ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΦΠΑ(1)
- Κξέαηα:
Κξέαο ρνηξηλφ(2) λσπφ, θαηεςπγκέλν ή δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε, ζπζθεπαζκέλν ή
κε, νιφθιεξν, ζε ηεκάρηα ή κέξε, κε θφθαια ή κε: (Γ.Κ. ΔΥ0203): 13%
νπβιάθη ρνηξηλφ θξενπσιείνπ ρσξίο πξνζζήθεο ή άιιε επεμεξγαζία: 13%
νπβιάθη ρνηξηλφ θξενπσιείνπ κε πξνζζήθεο π.ρ. αιαηηζκέλν, κε ειηέο, πηπεξηέο,
ληνκάηεο, κπέηθνλ θιπ, ή πξνςεκέλν ή αιιηψο παξαζθεπαζκέλν.: 23%
Κηκάο κεηθηφο π.ρ. ρνηξηλφ - κνζράξη: θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηελ
πεξηεθηηθφηεηα - άλσ ηνπ 50% ρνηξηλφ: 13%, αιιηψο: 23%
Μπξηδφιεο ρνηξηλέο, λσπέο, θαηεςπγκέλεο ή δηαηεξεκέλεο κε απιή ςχμε, φρη αιιηψο
επεμεξγαζκέλεο (Γ.Κ. ΔΥ0203): 13%
Σεκάρηα θνηφπνπινπ, π.ρ. ζηήζνο ή κπνχηη, θαηεςπγκέλν ή δηαηεξεκέλν κε απιή
ςχμε, ζπζθεπαζκέλν ή κε, αιιά φρη αιιηψο επεμεξγαζκέλν (Γ.Κ.ΔΥ 0207): 13%
Σεκάρηα θνηφπνπινπ παλαξηζκέλα, ςεκέλα ή πξνςεκέλα ή αιιηψο επεμεξγαζκέλα
(Γ.Κ. ΔΥ1602): 23%
Δληφζζηα, ινπθάληθα, ιαξδί, κπέηθνλ, αιιαληηθά θιπ. απφ νπνηνδήπνηε θξέαο (1601,
ΔΥ0209): 23%

Κξέαο αιαηηζκέλν, απνμεξακέλν ή θαπληζηφ (Γ.Κ.ΔΥ 0210): 23%
Κηκάο ρνηξηλφο λσπφο, δηαηεξεκέλνο κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλνο, ρσξίο πεξαηηέξσ
πξνζζήθεο ή επεμεξγαζία (Γ.Κ.ΔΥ 0203): 13%
Μπηθηέθηα απφ ρνηξηλφ θξέαο, παξαγεκηζκέλα (π.ρ. κε ηπξί), θαηεςπγκέλα, λσπά, κε
απιή ςχμε, ςεκέλα ή πξνςεκέλα, ή αιιηψο επεμεξγαζκέλα (Κεθ. 16): 23%
Κξέαο απφ κνζράξη, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή: (Γ.Κ. 0202, 0203): 23%
Κξέαο απφ: άινγν, θξαγθφθνηεο, πάπηεο, ρήλεο, πεξηζηέξηα θαη ινηπά πηελά,
θάιαηλεο, θψθηεο, ηάξαλδν, θπλεγηνχ (πιελ θνπλειηνχ), βαηξάρνπ, εξπεηψλ θιπ., ζε
νπνηαδήπνηε κνξθή, βξψζηκα (Γ.Κ.ΔΥ0207, ΔΥ0208): 23%
Παηέ, θνπά γθξά θιπ. 23%
Έληεξα, θχζηεο, ζηνκάρηα δψσλ, ηέλνληεο, θαηάινηπα ςαξηψλ, ζπφγγνη θπζηθνί θαη
παξφκνηα (0504, 0511): 23%
Κνλζέξβεο θαη ινηπά παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο θάζε είδνπο απφ θξέαο θάζε ηχπνπ
(Κεθ. 16): 23%
(2)όποσ αναθέρεηαι ο όρος «τοιρινό», ηο παράδειγμα ιζτύει καη' ανηιζηοιτία και για ηα
λοιπά κρέαηα ποσ αναθέρονηαι ζηην παρ. 1 ηοσ Παρ. ΙΙΙ Ν.2960/00, ήηοι: κοηόποσλο,
γαλοπούλα, αρνί, καηζίκι και κοσνέλι.
- Ψάξηα - πδξόβηα :
Φάξηα δσληαλά θάζε είδνπο (0301): 23%
Φάξηα θάζε είδνπο, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα (0302,
ΔΥ0303): 13%
Φηιέηα ή άιιε ζάξθα ςαξηψλ θάζε είδνπο, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή
θαηεςπγκέλα, φρη αιεζκέλα (ΔΥ0304): 13%
πθψηηα, απγά θαη ζπέξκαηα ςαξηψλ (π.ρ. ραβηάξη): 23%
Φάξηα θάζε είδνπο, θηιέηα θαη ζάξθα ςαξηψλ, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε,
θαπληζηά, αιεζκέλα, ή αιιηψο επεμεξγαζκέλα (ΔΥ0304, 0305): 23%
Αιεχξηα θαη ζθφλεο ςαξηψλ βξψζηκα: 23%
Πηεξχγηα, θεθάιηα, νπξέο, πηεξχγηα, εληφζζηα θιπ. ςαξηψλ, βξψζηκα (ΔΥ0305): 23%
Μαιαθφζηξαθα θάζε είδνπο, φπσο θαξαβίδεο, αζηαθνί, θαβνχξηα, γαξίδεο θιπ., ζε
νπνηαδήπνηε κνξθή, αιεχξηα θαη ζθφλεο απηψλ (0306): 23%
Υηαπφδηα, θαιακάξηα, ζξάςαια (θαιακαξάθηα) θαη ζνππηέο, λσπά, δηαηεξεκέλα κε

απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα (ΔΥ0307): 13%
Υηαπφδηα, θαιακάξηα, ζξάςαια (θαιακαξάθηα) θαη ζνππηέο, απνμεξακέλα,
αιαηηζκέλα ή ζε άξκε, θαπληζηά ή αιιηψο επεμεξγαζκέλα, αιεχξηα θαη ζθφλεο απηψλ
(ΔΥ0307): 23%
Άιια καιάθηα θαη αζπφλδπια πδξφβηα, φπσο κχδηα, ζηξείδηα, ρηέληα, ζαιηγθάξηα,
θπδψληα, κέδνπζεο, αρηλνί θιπ., ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (ΔΥ0307, 0308): 23%
Φάξηα θαη θάζε άιιν είδνο ηνπ θεθαιαίνπ 3, ςεκέλα ή πξνςεκέλα: 23%
Κνλζέξβεο θαη ινηπά παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο θάζε είδνπο απφ ςάξηα,
καιαθφζηξαθα θαη άιια αζπφλδπια πδξφβηα (Κεθ. 16): 23%
Γαιαθηνθνκηθά, κέιη θαη απγά:
Γάια θξέζθν ή ζπκππθλσκέλν, έζησ θαη κε πξνζζήθε δάραξεο (π.ρ. εβαπνξέ)
(ΔΥ0401, ΔΥ0402): 13%
Γάια ζε ζθφλε (ΔΥ040, ΔΥ0402): 13%
Ρνθήκαηα κε βάζε ην γάια, π.ρ. γάια κε θαθάν ή κε πξνζζήθε αξσκαηηθψλ ή άιισλ
νπζηψλ (π.ρ. ξνθήκαηα κε γάια κε γεχζε θξάνπιαο ή κπαλάλαο, κε θαθέ, κε
θαξακέια, κε γεχζε βαλίιηα θιπ.), ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (ΔΥ2202): 23%
Κξέκα γάιαθηνο (αλζφγαια) (ΔΥ0401, ΔΥ0402): 13%
Βνχηπξν γάιαθηνο θαη άιιεο ιηπαξέο νπζίεο γηα επάιεηςε απφ γάια (0405): 13%
Μαξγαξίλε (ΔΥ1517): 23%
Γηανχξηη απιφ (ζθέην), πξφβεην ή αγειαδηλφ, ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ
γιπθαληηθψλ θαη νπζηψλ ή αξσκαηηζκέλσλ (ΔΥ0403): 13%
Γηανχξηη κε κέιη, κε δεκεηξηαθά, κε κνχζιη θιπ (ΔΥ0403).: 13%
Δπηδφξπηα γηανπξηηνχ κε θαθάν, κε θξνχηα, κε κπηζθφηα, κε βαλίιηα, κε θαξακέια
θιπ., (ΔΥ0403): 13%
Κεθίξ: 13%
Βνπηπξφγαια, πεγκέλν γάια θαη πεγκέλε θξέκα: 13%
Κξέκεο απφ γάια θάζε είδνπο (ΔΥ0403): 13%
Οξφο γάιαθηνο: 13%
Σπξηά θάζε είδνπο (Γ.Κ. 0406): 13%
Απγά πηελψλ: (Γ.Κ. 0407): 13%

Μέιη θπζηθφ αλεμάξηεηα απφ ηε ζπζθεπαζία ηνπ (Γ.Κ. 0408): 13%
- Φπηά θαη άλζε. Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα:
Βνιβνί, θφλδπινη, ξηδψκαηα θιπ., θπηά θπησξίνπ (Γ.Κ. 0601): 23%
Άλζε, κπνπθέηα, αλζνδέζκεο, θπιιψκαηα θιπ. γηα δηαθφζκεζε (0603, 0604): 23%
Άιια θπηά δσληαλά, κνζρεχκαηα θαη κπφιηα (Γ.Κ. ΔΥ1602): 13% Φχηξα
καληηαξηψλ (Γ.Κ. ΔΥ 0602): 23%
Λαραληθά, θπηά, ξίδεο θαη θφλδπινη βξψζηκα, (θνκκέλα ή κε) φπσο: παηάηεο,
ληνκάηεο, θξεκκχδηα, ιάραλα, καξνχιηα, θαξφηα, αγγνχξηα, κειηηδάλεο, αγγηλάξεο,
ζέιηλν, πηπεξηέο, ζπαλάθη, θνινθχζηα, φζπξηα, ειηέο θιπ., λσπά, δηαηεξεκέλα κε
απιή ςχμε, θαηεςπγκέλα ή πξνζσξηλά δηαηεξεκέλα (Γ.Κ. 0701 έσο 0713): 13%
αιάηεο ιαραληθψλ θνκκέλεο θαη ζπζθεπαζκέλεο, ρσξίο θακία πξνζζήθε ή άιιε
επεμεξγαζία (Κεθ. 7): 13%
αιάηεο ιαραληθψλ θνκκέλεο θαη ζπζθεπαζκέλεο, κε πξνζζήθεο (π.ρ. ζσο, ηπξί,
αιιαληηθά θιπ.) ή κε άιιε επεμεξγαζία (ΔΥ 2106): 23%
Ρίδεο καληφθαο θαη ζαιεπηνχ, θφλδπινη ειίαλζνπ, γιπθνπαηάηεο θαη ινηπέο ξίδεο θαη
θφλδπινη πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άκπιν ή ηλνπιίλε, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (Γ.Κ.
0714): 23%
Καξπνί θαη θξνχηα βξψζηκα θάζε είδνπο, λσπά, μεξά, απνμεξακέλα ή θαηεςπγκέλα
(Γ.Κ. 0801 έσο 0813): 13%
Φινχδεο εζπεξηδνεηδψλ ή πεπνληψλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (0814): 23%
- Καθέο θαη κπαραξηθά, δεκεηξηαθά θαη αιεύξη, θαξπνί ειαηώδεηο:
Καθέο, ηζάη, καηέ (0901, 0902, 0903): 23%
Μπαραξηθά: πηπέξη, βαλίιηα, θαλέια, γαξίθαιν, κνζρνθάξπδν, γιπθάληζν, κάξαζνο,
θχκηλν, θνξίαλδξνο, θξφθνο, δάθλε, ζπκάξη, θάξη θιπ. (0904 έσο 0910): 23%
Γεκεηξηαθά: ζηηάξη, ζηκηγδάιη, ζίθαιε, θξηζάξη, βξψκε, θαιακπφθη, ξχδη, ζφξγν,
θαγφππξν, θερξί θιπ. (1001 έσο 1008): 13%
Παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο κε βάζε ηα δεκεηξηαθά, θάζε ηχπνπ (π.ρ. ξπδφγαιν)
(Κεθ. 19): 23%
Αιεχξηα θάζε είδνπο, πιεγνχξηα, ζηκηγδάιηα, ζπφξνη δεκεηξηαθψλ, βχλε, άκπια
(1101 έσο 1107, ΔΥ1108): 13%
Ηλνπιίλε, γινπηέλε (ΔΥ1108, 1109): 23%

Καξπνί ειαηψδεηο θαη άιια ζπέξκαηα θαη θαξπνί (Γ.Κ. 1201-1209): 23%
Αξηεκηζία, βαζηιηθφο, ρακνκήιη θιπ. (1211): 23%
Υαξνχπηα, δαραξφηεπηια θιπ: 23%
Άρπξα, ηεχηια, ρνξηνλνκέο θιπ. (Γ.Κ. 1213, 1214): 23%
Μαζηίρα θαη πεθηηθέο χιεο (Γ.Κ. 1301, 1302): 23%
Διαηφιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, θαη άιια ιάδηα απνθιεηζηηθά απφ ειηέο (Γ.Κ. 1509,
1510): 13%
Όια ηα ινηπά ιάδηα (ζπνξέιαην, ειηέιαην, θαιακπνθέιαην, θνηληθέιαην θιπ.): 23%
- Ζάραξε, θαθάν, ςσκί, δπκαξηθά, ινηπά παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο:
Εάραξε, ινηπά ζάθραξα θάζε είδνπο θαη κειάζεο (Γ.Κ. 1701, 1702, 1703): 23%
Σζίριεο, θαξακέιεο, δαραξσηά, ακπγδαιφπαζηα, θνπθέηα, ινπθνχκηα, πάζηεο
θξνχησλ, δειέδεο, καξφλ-γιαζέ θαη ινηπά δαραξψδε πξντφληα (Γ.Κ. 1704): 23%
Καθάν ζε θάζε κνξθή (ζπφξνη, θειχθε, ζθφλε, βνχηπξν, πάζηα θιπ.) (Γ.Κ. 1801 έσο
1805): 23%
νθνιάηεο θάζε ηχπνπ, ζνθνιαηάθηα, θαξακέιεο ζνθνιάηαο θαη παξφκνηα είδε (Γ.Κ.
1806): 23%
Πνιηνί γηα επάιεηςε κε θαθάν (Γ.Κ. 1806): 23% Παξαζθεπάζκαηα γηα πνηά κε
θαθάν (Γ.Κ. 1806): 23%
Παξαζθεπάζκαηα γηα ηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή
πψιεζε (π.ρ. βξεθηθέο θξέκεο, πνιηνί ζε βαδάθηα, βξεθηθά παξαζθεπάζκαηα κε
βάζε ην γάια θιπ.) (Γ.Κ. ΔΥ1901): 13%
Δθρπιίζκαηα βχλεο (Γ.Κ. 1901): 23%
Επκαξηθά απιά θάζε ηχπνπ, φπσο ζπαγγέηη, ηαιηαηέιεο, ρπινπίηεο, θνθηφ
καθαξνλάθη, θξηζαξάθη, πέλεο, θιπ. (Γ.Κ. ΔΥ1902): 13%
Επκαξηθά παξαγεκηζκέλα ή αιιηψο επεμεξγαζκέλα, φπσο π.ρ. ηνξηειίληα κε θξέαο ή
ηπξί ή ζπαλάθη θιπ. (Γ.Κ. ΔΞ1902): 23%
Επκαξηθά κε γεχζεηο αιιά φρη παξαγεκηζκέλα, π.ρ. ληνκάηα, θαξφην ή ζπαλάθη
(ρξσκαηηζηά) (Γ.Κ. ΔΥ1902): 13%
Αξάπηθν ζηκηγδάιη (θνπο-θνπο) (Γ.Κ. ΔΥ1902): 23%
Νηθάδεο δεκεηξηαθψλ ηχπνπ θνξλ-θιέηθο θάζε ηχπνπ, δει. ζε ληθάδεο ή θφθθνπο
θιπ. (Γ.Κ. ΔΥ1904): 23%

Μπάξεο δεκεηξηαθψλ θάζε ηχπνπ (Γ.Κ. ΔΥ1904): 23%
Πιηγνχξη (Γ.Κ. ΔΥ1904): 23%
Φσκί απιφ θάζε ηχπνπ (ιεπθφ, καχξν, πνιχζπνξν, ρσξηάηηθν, πξνδχκη, θαιακπνθηνχ
θιπ.), ρσξίο θαξπθεχκαηα, κε παξαγεκηζκέλν ή αιιηψο επεμεξγαζκέλν.
πκπεξηιακβάλεηαη ην ςσκί πνπ θφβεηαη ζε θέηεο θαη ζπζθεπάδεηαη απφ θνχξλνπο
(δει. κε ηππνπνηεκέλν) ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (Γ.Κ. ΔΥ1905): 13% (πρ
ηχπνπ ηνζη)
Φσκί ζε θέηεο (π.ρ. ηχπνπ ηνζη) ηππνπνηεκέλν - επεμεξγαζκέλν, θάζε ηχπνπ (Γ.Κ.
ΔΥ1905): 23%
Φσκηά κε γέκηζε θαη θαξπθεχκαηα, π.ρ. ζηαθηδφςσκα, ειηφςσκα, ηπξφςσκα,
ιαδφςσκα, κε παπαξνπλφζπνξν, θιπ. (ΔΥ1905): 23%
Όζηηεο θαη άδπκν ςσκί (Γ.Κ. ΔΥ1905): 23%
Κνπινχξηα ςσκηνχ απιά, ρσξίο γέκηζε ή θαξπθεχκαηα ή άιιε επεμεξγαζία
(ΔΥ1905): 13%
Κνπινχξηα ςσκηνχ κε ηπξί, κε ζηαθίδεο θιπ. (Γ.Κ. ΔΥ1905): 23%
Φσκί θξπγαληζκέλν (θξπγαληέο) θάζε ηχπνπ (Γ.Κ. ΔΥ1905): 23%
Γθνθξέηεο, θέεθ, κπηζθφηα, θξάθεξο, παηαηάθηα, γαξηδάθηα θαη θάζε ηχπνπ παξφκνηα
πξντφληα (Γ.Κ. ΔΥ1905): 23%
Σπξφπηηεο, ζπαλαθφπηηεο, πίηεο, πίηζεο θαη παξφκνηα (Γ.Κ. ΔΥ1905): 23%
Γιπθά θνπηαιηνχ, παζηέιηα θαη άιια παξφκνηα είδε κε μεξνχο θαξπνχο, καξκειάδεο
θαη θνκπφζηεο θξνχησλ, πνιηνί θξνχησλ, θαη θάζε είδνπο παξαζθεπάζκαηα
θξνχησλ, θαξπψλ θαη ιαραληθψλ (Κεθ. 20): 23%
άιηζεο, ζνχπεο, δσκνί θαη παξφκνηα (Γ.Κ. 2103, 2104): 23%
Εχκεο (Γ.Κ. 2102): 23%
Βάζεηο γηα πνηά θαη ζηξφπηα (Γ.Κ. 2106): 23%
Παγσηά (Γ.Κ. 2105): 23%
Ξίδηα θάζε ηχπνπ (Γ.Κ. 2209): 23%
Αιάηη (Γ.Κ. 2501): 23%
- Ρνθήκαηα
Νεξφ, ρσξίο πξνζζήθε γιπθαληηθψλ, κε αξσκαηηζκέλν, κε αεξηνχρν (Γ.Κ. ΔΥ2201):

13%
Άιια λεξά αεξηνχρα, κε πξνζζήθε γιπθαληηθψλ ή αξσκαηηζκέλα, θαη αλαςπθηηθά
θάζε ηχπνπ (Γ.Κ.ΔΥ 2201): 23%
Υπκνί θξνχησλ θάζε ηχπνπ (Γ.Κ. 2009): 23%
Έηνηκα ξνθήκαηα θάζε ηχπνπ, π.ρ. κε βάζε ηνλ θαθέ, ην ηζάη, ην γάια, γάια ζφγηαο,
γάια θαξχδαο θιπ. (Γ.Κ. ΔΥ2202): 23%
Μπχξα, θξαζί θαη θάζε είδνπο αιθννινχρα πνηά (Γ.Κ. 2203 έσο 2208): 23%
- Φαξκαθεπηηθά πξντόληα, ηαηξηθέο ζπζθεπέο
Δκβφιηα θαη θάξκαθα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ (Γ.Κ. ΔΥ3002, ΔΥ3003,
ΔΥ3004): 6%
Φάξκαθα θαη εκβφιηα γηα θηεληαηξηθνχο ζθνπνχο (Γ.Κ. ΔΥ3002, ΔΥ3003, ΔΥ3004):
13%
Γάδεο, βάηεο, επίδεζκνη, ηζηξφηα θαη παξφκνηα είδε γηα ηαηξηθνχο ή ρεηξνπξγηθνχο
ζθνπνχο (Γ.Κ. 3005): 13%
Απνζηεηξσκέλα ξάκκαηα, αληηδξαζηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νκάδσλ αίκαηνο
ή γηα ρξήζε πάλσ ζηνλ αζζελή, ζθηαηηθά παξαζθεπάζκαηα, ηζηκέληα γηα ζθξάγηζκα
δνληηψλ ή απνθαηάζηαζε νζηψλ, ζήθεο θαη θνπηηά-θαξκαθεία, είδε γηα πεξηπηψζεηο
παξά θχζε έδξαο θαη παξφκνηα είδε (Γ.Κ. 3006): 13%
εξβηέηεο, ηακπφλ, πάλεο γηα κσξά θαη παξφκνηα είδε (Γ.Κ. 9619): 23%
Πξνθπιαθηηθά (Γ.Κ. ΔΥ4014): 23%
Δίδε θαη ζπζθεπέο νξζνπεδηθήο θαη ινηπά είδε ηεο Γ.Κ. 9021 ηνπ Γαζκνινγίνπ, πιελ
ησλ κεξψλ (Γ.Κ. ΔΥ9021): 13%
Καζεηήξεο, βειφλεο ηλζνπιίλεο, βειφλεο ηερλεηνχ λεθξνχ, ζχξηγγεο ζίηηζεο,
ελδνκήηξηα αληηζπιιεπηηθά, πηεζφκεηξα νκηινχληα (Γ.Κ. ΔΥ9018): 13%
- Έληππα
Βηβιία (Γ.Κ. 4901): 6%
Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά (Γ.Κ. 4902): 6%
Βηβιία γηα παηδηά (Γ.Κ. ΔΥ4903): 6%
Φπιιάδηα θαη άιια έληππα (Γ.Κ. ΔΥ4901): 23%
Λεπθψκαηα γηα ρξσκαηηζκφ γηα παηδηά (Γ.Κ. ΔΥ4903): 23%

Μνπζηθή ρεηξφγξαθε ή ηππσκέλε (Γ.Κ. 4904): 23%
Υάξηεο (Γ.Κ.4905): 23%
Όια ηα ινηπά έληππα είδε ηνπ Κεθ. 49: 23%
- Λνηπά πξντόληα:
Απνξξίκκαηα βηνκεραληψλ δηαηξνθήο, ηξνθέο γηα δψα θαη παξφκνηα είδε (Κεθ. 23):
23%
Ραδηελεξγά πξντφληα (Γ.Κ. 2844): 23% Ληπάζκαηα (Κεθ. 31): 23%
Μείγκαηα επσδψλ νπζηψλ γηα ηηο βηνκεραλίεο εηδψλ δηαηξνθήο (Γ.Κ. ΔΥ3302): 23%
Δληνκνθηφλα, πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηφλα, παξαζηηνθηφλα, απνιπκαληηθά θαη
παξφκνηα πξντφληα, θάζε ηχπνπ (Γ.Κ.ΔΥ3808): 23%
Καπζφμπια (Γ.Κ. ΔΥ4401): 23%
Έξγα ηέρλεο, ζπιινγέο θαη αξραηφηεηεο (Κεθ. 97): 23%
Ζιεθηξηθή ελέξγεηα θαη θπζηθφ αέξην (Γ.Κ. 2716, 2711): 13%
- Είδε γηα αλαπήξνπο
Απηνθίλεηα γηα ηε κεηαθνξά 10 πξνζψπσλ ή πεξηζζφηεξσλ γηα κεηαθνξά αλαπήξσλ
(Γ.Κ. ΔΥ8702): 23%
Γξαθνκεραλέο BRAILLE: 23%
Ακαμάθηα θαη παξφκνηα νρήκαηα γηα αλαπήξνπο θαη αληαιιαθηηθά (Γ.Κ. 8713,
ΔΥ8714): 13%
Όια ηα ινηπά είδε γηα αλαπήξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο παξ. 56 θαη 57 πξ. Παξ.
ΗΗΗ Ν.2658/87: 13%
(1)εκαληηθή επηζήκαλζε: ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα πξντφλησλ πνπ δίλνληαη γηα
ζθνπνχο δηεπθφιπλζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ Ν.2960/00, δελ
είλαη ζε θακία πεξίπησζε εμαληιεηηθά, θαζψο, σο είλαη επλφεην, ην εχξνο ησλ
πξντφλησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην θαζψο θαη νη ζεκαληηθέο αιιαγέο ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ Ν.2960/00, θαζηζηνχλ κε εθηθηή ηε ζπκπεξίιεςε θάζε πηζαλνχ
είδνπο γηα ην νπνίν δχλαηαη λα δεηεζνχλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ
εθαξκνδφκελν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. Χο εθ ηνχηνπ, παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλείηε
κε ηηο αξκφδηεο θαζ' χιελ ππεξεζίεο γηα θάζε εξψηεκα ζρεηηθά κε ην ζπληειεζηή
Φ.Π.Α. γηα ην νπνίν θξίλεηε φηη ν παξφλ πίλαθαο δελ κπνξεί λα ζαο ζπλδξάκεη.
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