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ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο
γεληθά – Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α΄/01.07.2011)
ε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.3986/2011 «Δπείγνληα κέηξα
εθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012 - 2015»
παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε
εθαξκνγή ηνπο:
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 34 θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ηξνπνπνηνχληαη ή θαηαξγνχληαη, απφ 01.09.2011,
νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ «Αγαζά θαη Τπεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζε
κεησκέλν ζπληειεζηή (δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21)» ηνπ
Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), φπσο ηζρχεη.
1. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄, γ΄ θαη δ΄ ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ
άξζξνπ, αληηθαζίζηαληαη νη πεξηπηψζεηο 27, 28 θαη 29 θαη θαηαξγείηαη ε πεξίπησζε 30
ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «Αγαζά» ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, πξνβιέπνληαο φηη νξηζκέλα αγαζά
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο κεηαηάζζνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή
ΦΠΑ (23%). Δηδηθόηεξα κεηαηάζζνληαη από 1.09.2011 ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή
ΦΠΑ:
α) Πεξίπησζε 27 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, Κεθάιαην Α΄ «Αγαζά»
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πεξίπησζεο απηήο, κεηαηάζζνληαη ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή νη ρπκνί θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γ.Κ. 2009.
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β) Πεξίπησζε 28 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, Κεθάιαην Α΄ «Αγαζά»
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πεξίπησζεο απηήο, κεηαηάζζνληαη ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή ηα έηνηκα ξνθήκαηα θαη παξφκνηα είδε ηνπ Κεθαιαίνπ 21 ηνπ Γαζκνινγίνπ,
φπσο είλαη ν θαθέο, ην ηζάη, ε ζνθνιάηα θιπ.
γ) Πεξίπησζε 29 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, Κεθάιαην Α΄ «Αγαζά»
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πεξίπησζεο απηήο, κεηαηάζζνληαη ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή ηα αεξηνχρα λεξά, θπζηθά ή ηερλεηά. ην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ (13%)
παξακέλνπλ κόλν ηα κε αεξηνύρα θπζηθά ή ηερλεηά κεηαιιηθά λεξά, ρσξίο
πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ, νχηε αξσκαηηζκέλα.
δ) Πεξίπησζε 30 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, Κεθάιαην Α΄ «Αγαζά»
Με ηελ θαηάξγεζε ηεο πεξίπησζεο απηήο, κεηαηάζζνληαη ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή ηα λεξά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κεηαιιηθά θαη ηα αεξηνχρα λεξά,
κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ ή αξσκαηηζκέλα θαη άιια κε αιθννινχρα
πνηά ηεο Γ.Κ. 2202. Πξόθεηηαη γηα ηα αλαςπθηηθά ελ γέλεη.
Η κεηάηαμε ησλ αλσηέξσ αγαζψλ απφ ην κεησκέλν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ζηνλ
θαλνληθφ ζπληειεζηή ηζρχεη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πψιεζήο ηνπο, δειαδή ρνλδξηθά
ή ιηαληθά, θαη αλεμάξηεηα απφ ηα ζεκεία ηεο πψιεζεο, δειαδή πψιεζε απφ super
market, πεξίπηεξα, εζηηαηφξηα, ηαρπθαγεία θιπ.
2. Με ηελ πεξίπησζε ε΄ θαηαξγείηαη ε πεξίπησζε 6 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄
«Τπεξεζίεο» ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. Καηά ζπλέπεηα, ε εθκεηάιιεπζε
θαθελείσλ, θαθεηεξηψλ, δαραξνπιαζηείσλ, εζηηαηνξίσλ, ςεηνπσιείσλ, νηλνκαγεηξείσλ
θαη ινηπψλ ζπλαθψλ πξνο απηέο επηρεηξήζεσλ, δειαδή νη ππεξεζίεο εζηίαζεο
ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ.
Τπεξεζίεο εζηίαζεο είλαη ε παξάδνζε, θαηφπηλ παξαζθεπήο ή ρσξίο ηδηαίηεξε
επεμεξγαζία, ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο,
φπσο ε δηάζεζε επηηξαπέδησλ ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ε ππεξεζία
ζεξβηξίζκαηνο, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ηξαπεδηψλ θ.α., νη νπνίεο είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ άκεζε επηηφπηα θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζηνπο
ρψξνπο ησλ θαθελείσλ, θαθεηεξηψλ, δαραξνπιαζηείσλ, εζηηαηνξίσλ, ςεηνπσιείσλ,
νηλνκαγεηξείσλ θαη ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο είλαη νη πηηζαξίεο, ηα νβειηζηήξηα, ηα
ηαρπθαγεία, ηα αλαςπθηήξηα, ηα ζλαθ – κπαξ γαιαθηνπσιεία θαη θαηαζηήκαηα δηάζεζεο
γηα επηηφπηα θαηαλάισζε, φπσο δηάζεζεο ινπθνπκάδσλ, κπνπγάηζαο θαη θάζε είδνπο
πηηηψλ, παγσηψλ, θιπ.
Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα παξνρή εδεζκάησλ ή γεπκάησλ ή γεληθά θαγεηψλ, φπνπ
πξνέρεη ε «ππεξεζία» ε νπνία απνζθνπεί λα θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν επράξηζηε ηελ
άκεζε επηηφπηα θαηαλάισζε ζε θαηάιιειν πεξηβάιινλ, ελψ ε παξάδνζε ηξνθήο
απνηειεί έλα κφλν απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ πειάηε.
Παξνρή ππεξεζίαο εζηίαζεο απνηειεί θαη ε ηξνθνδνζία (catering), εθφζνλ
απηή δελ ζπλίζηαηαη ζε απιή παξάδνζε θαγεηνχ, αιιά ζε έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ θαη
πξάμεσλ θαηά ηα αλσηέξσ, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε δελ
θαηαλαιψλνληαη άκεζα εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο νηθείαο επηρείξεζεο, αιιά ζε ρψξν
θαη ρξφλν πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πειάηε.
2

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ
εκεηψλεηαη φηη, φπσο δηεπθξηλίδεηαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη΄
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 34, γηα ιφγνπο νκνηφκνξθεο αληηκεηψπηζεο, ζηνλ
θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ππάγνληαη θαη νη παξαδόζεηο αγαζώλ από ηηο αλσηέξσ
επηρεηξήζεηο, δειαδή νη παξαδφζεηο έηνηκσλ πξνο άκεζε θαηαλάισζε εδεζκάησλ ή
γεπκάησλ ή γεληθφηεξα θαγεηψλ, ρσξίο ηελ παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ απφ κέξνπο
ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επηηφπηα θαηαλάισζή ηνπο (παξαδφζεηο παθέην).
ηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ (23%) ππάγνληαη θαη νη ππεξεζίεο εζηίαζεο
πνπ παξέρνληαη ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα ινηπά θαηαιύκαηα, ησλ
νπνίσλ νη ππεξεζίεο δηακνλήο θνξνινγνχληαη, απφ 01.01.2011, κε ηνλ ππεξκεησκέλν
ζπληειεζηή ΦΠΑ (6,5%). ηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ηηο
ππεξεζίεο απηέο ή θαη πεξηζζφηεξεο έλαληη εληαίαο ηηκήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
δηαρσξηζκφο ζηνπο επί κέξνπο ζπληειεζηέο δελ είλαη εθηθηφο, γίλεηαη δεθηφ ε δηάθξηζε,
απφ 01.09.2011, λα γίλεηαη σο εμήο:
α. Γηακνλή κε πξσηλφ: 8% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή
ΦΠΑ, σο αληηπαξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ην πξσηλφ.
β. Γηακνλή κε εκηδηαηξνθή: 20% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή ΦΠΑ, σο αληηπαξνρή γηα ην πξσηλφ θαη ην γεχκα.
γ. Γηακνλή κε ην ζχζηεκα all inclusive (πιήξεο δηαηξνθή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηαλάισζεο πνηψλ θαη ηεο παξνρήο ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
παθέην, φπσο ηειεθσληθή εμππεξέηεζε, ρξήζε νκπξειψλ, αζιεηηθέο ππεξεζίεο θ.α.):
40% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ, σο αληηπαξνρή πνπ
θαηαβάιιεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο, γηα ηηο θαηαλαιψζεηο αιθννινχρσλ ή κε πνηψλ
θαη γηα ηηο ινηπέο παξνρέο πνπ ελδερνκέλσο πεξηιακβάλεη ην παθέην.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ εγθχθιην
ΠΟΛ.1003/03.01.2011, αλαθνξηθά κε ηνλ εθαξκνζηέν ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ εζηίαζεο απφ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά θαηαιχκαηα παχνπλ λα
ηζρχνπλ γηα πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 1.9.2011.
3. Με ηελ πεξίπησζε ζη΄ θαηαξγείηαη ε έλδεημε Ι πξηλ ηελ πεξίπησζε 1 ηνπ
Κεθαιαίνπ Β΄ «Τπεξεζίεο» ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, θαζψο θαη ε παξάγξαθνο ΙΙ ηνπ
Κεθαιαίνπ απηνχ θαη πξνζηίζεηαη λέν Κεθάιαην Γ΄ «Δμαηξέζεηο απφ ην Παξάξηεκα», νη
δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ αλαθέξνληαη ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
Παξάξηεκα ΙΙΙ, ζπλεπψο ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ.
Η παξάγξαθνο 1 ηνπ λένπ Κεθαιαίνπ Γ΄, επαλαιακβάλεη ηε δηάηαμε ηεο
θαηαξγεζείζαο παξαγξάθνπ ΙΙ ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ «Τπεξεζίεο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ ππάγνληαη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ δελ εληάζζνληαη
ζηα Κεθάιαηα Α΄ θαη Β΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ή γηα ηα νπνία ππάξρεη ακθηβνιία σο πξνο
ηελ έληαμή ηνπο ζηα Κεθάιαηα απηά, ιφγσ ηνπ είδνπο, ηνπ πξννξηζκνχ, ηεο ζχλζεζεο ή
γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν.
Με ηελ παξάγξαθν 2 κεηαηάζζεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ε παξάδνζε
παξαζθεπαζκέλσλ εδεζκάησλ, πξφρεηξσλ ή κε γεπκάησλ ή γεληθφηεξα θαγεηψλ, ηα
νπνία είλαη έηνηκα θαη κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ άκεζα, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνο ηνχην
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ηνλ αγνξαζηή. Πξφθεηηαη γηα θαγεηά πνπ παξαζθεπάδνληαη
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κε βξαζκφ, ςήζηκν, ηεγάληζκα, δέζηακα ή άιιν ηξφπν, πρ αλάκεημε πιηθψλ, απφ
εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, πηηζαξίεο, νηλνκαγεηξεία, ςεηνπσιεία, ηαρπθαγεία, θαθεηέξηεο θαη
ζπλαθείο επηρεηξήζεηο. Δλ πξνθεηκέλσ, σο ζπλαθείο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη θαη νη
θηλεηέο θαληίλεο, ηα θπιηθεία ζε γήπεδα ή άιινπο αζιεηηθνχο ρψξνπο, ηα κπαξ
θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, νη επηρεηξήζεηο ηξνθνδνζίαο (catering), νη επηρεηξήζεηο
παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο πίηζαο, θηλέδηθσλ γεπκάησλ, γεπκάησλ δηαίηεο ή πγηεηλήο
δηαηξνθήο, ηα ζνχπεξ κάξθεη πνπ παξαδίδνπλ έηνηκα καγεηξεκέλα θαγεηά, νη
επηρεηξήζεηο πψιεζεο ζάληνπηηο, ηπξνπηηψλ, ζαιαηψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ
πξφρεηξσλ γεπκάησλ ή ζλαθο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξηνπνηείσλ ή
δαραξνπιαζηείσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ πσινχλ αληίζηνηρα είδε.
Σα ελ ιφγσ εδέζκαηα ή γεχκαηα ή θαγεηά παξαδίδνληαη σο «παθέην», ρσξίο λα
παξέρνληαη πξφζζεηεο ππεξεζίεο πνπ λα εμππεξεηνχλ ηελ επηηφπηα θαηαλάισζε, φπσο
ζεξβίξηζκα, ζπλεπψο ζπληζηνχλ παξαδφζεηο αγαζψλ, αλεμάξηεηα αλ παξαιακβάλνληαη
απφ ηνλ ίδην ηνλ πειάηε ή απιψο απνζηέιινληαη κε επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ
ζηνλ ηφπν πνπ επηζπκεί ν πειάηεο.
Από ην ζπλδπαζκό ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
πεξίπησζεο 6 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ Τπεξεζίεο πνπ αλαιχεηαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν 2, πξνθύπηεη όηη ε δηάζεζε έηνηκσλ πξνο άκεζε θαηαλάισζε
εδεζκάησλ, γεπκάησλ ή θαγεηώλ γεληθά από 1.9.2011 ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθό
ζπληειεζηή, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζίαο ή γηα παξάδνζε αγαζψλ,
κε ζηφρν ηελ ίζε αληηκεηψπηζε ησλ πξάμεσλ απηψλ θαη ηελ απνθπγή αζέκηηνπ
αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ έηνηκν θαγεηφ είηε γηα επηηφπηα
θαηαλάισζε είηε ζε «παθέην».
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή εμαθνινπζνύλ λα ππάγνληαη νη
παξαδόζεηο γιπθώλ από δαραξνπιαζηεία θαη ινηπέο ζπλαθείο επηρεηξήζεηο, ηα νπνία
δελ θαηαλαιψλνληαη επί ηφπνπ, αιιά παξαιακβάλνληαη γηα θαηαλάισζε εθηφο ησλ
θαηαζηεκάησλ απηψλ. Δληνχηνηο, φηαλ ηα γιπθά πεξηιακβάλνληαη ζε παθέηα έηνηκσλ
θαγεηψλ πξνο άκεζε θαηαλάισζε, πνπ παξαδίδνληαη απφ εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο,
πηηζαξίεο, νβειηζηήξηα, νηλνκαγεηξεία, ςεηνπσιεία, ηαρπθαγεία, θαθεηέξηεο θαη ζπλαθή
θαηαζηήκαηα, ν θαλνληθφο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη ζε φια ηα αγαζά πνπ πεξηέρνληαη
ζην παθέην.
Με ξεηή δηάηαμε ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν, εμαηξνύληαη από ηνλ θαλνληθό
ζπληειεζηή θαη θαηά ζπλέπεηα ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή
ΦΠΑ νη παξαδόζεηο έηνηκσλ εδεζκάησλ, γεπκάησλ θαη θαγεηψλ γεληθά πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη από θπιηθεία πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο εθπαηδεπηηθώλ ή
λνζειεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ή ηδξπκάησλ ή ηδξπκάησλ θνηλσληθήο πξόλνηαο.
πλεπψο, γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη
ζηηο παξαδφζεηο ησλ εηδψλ απηψλ απφ ηα θπιηθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ζρνιείσλ,
παλεπηζηεκίσλ θαη ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ, θαζψο επίζεο
θαη εληφο λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ, γεξνθνκείσλ, αζχισλ θιπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη παξαδφζεηο αεξηνχρνπ λεξνχ, έηνηκσλ ξνθεκάησλ, ρπκψλ,
αλαςπθηηθψλ θαη ινηπψλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ απφ ηα θπιηθεία απηά ππάγνληαη ζηνλ
θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη σο θπιηθεία λννχληαη ηα
θαηαζηήκαηα ηα νπνία δελ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ επηηφπηα θαηαλάισζε, θαηά
ζπλέπεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάζεζε έηνηκσλ θαγεηψλ ζπλνδεχεηαη απφ ππεξεζίεο
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γηα ηελ επηηφπηα θαηαλάισζε, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, ε πξάμε ζπληζηά παξνρή
ππεξεζίαο θαη ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ.
Γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηώλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη
ζην κεησκέλν ζπληειεζηή, νη παξαδφζεηο ηππνπνηεκέλσλ εηδώλ δηαηξνθήο, ηα νπνία
παξαζθεπάδνληαη γηα επξεία θαηαλάισζε θαη δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζπζθεπαζκέλα ή
είλαη εκπνξεχζηκα ζε κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ή πνζφηεηεο θαη πσινχληαη ρχκα ή θνκκέλα
ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο. Η δηάηαμε απηή αθνξά ηα πξντφληα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα
ζεκεία πψιεζεο ζπζθεπαζκέλα, φπσο θνλζέξβεο, αιιαληηθά, αιίπαζηα, γηανχξηηα,
έηνηκεο ζαιάηεο, ( ηαξακνζαιάηα, ηπξνζαιάηα, ξψζηθε, θιπ.), θαζψο θαη είδε δηαηξνθήο
πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ή κεγάιεο πνζφηεηεο θαη δηαηίζεληαη ρχκα
ή θνκκέλα ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο, φπσο αιιαληηθά, αιίπαζηα, ηπξηά, ειηέο, ηνπξζί θαη
ινηπά παξφκνηα. εκεηψλεηαη φηη ε απιή ηνπνζέηεζε ζάληνπηηο ζε πιαζηηθή ή άιιε
ζπζθεπαζία δελ θαζηζηά ηα αγαζά απηά ηππνπνηεκέλα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξάδνζε ςσκηνχ θαη άιισλ αξηνζθεπαζκάησλ ζπλερίδεη λα
ππάγεηαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή (13%).
Όζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ, ηζρχνπλ νη δηεπθξηλίζεηο
πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ 1003/2011.
Γηεπθξηλίδεηαη
φηη
νη
αλσηέξσ
αιιαγέο
πξαγκαηνπνηνύληαη από 1.9.2011 θαη κεηαγελέζηεξα.

αθνξνχλ

πξάμεηο

πνπ

Γηα ηε δηεπθφιπλζή ζαο, επηζπλάπηνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ
λ. 3986/2011.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο
Ισάλλεο Καπειέξεο
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο
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