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Θέκα: «Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ Κεθαιαίνπ Σ ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ αξηζ. λ.
4472/2017 ( ΦΔΚ 74/Α, 19-05-2017) κε ηηο νπνίεο αληηθαζίζηαηαη ην παξάξηεκα ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ
(λ.2859/00) κε ηίηιν «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο δεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
4387/2016 Μέηξα εθαξκνγήο ησλ Γεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα
Κνηλσληθήο ηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, κεζνπξφζεζκν πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο
ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
Αλαθνξηθά κε ην ζέκα θαη κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, ηελ αζθάιεηα
δηθαίνπ, ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (θπξ. λ.2859/2000), θαζψο θαη ηε
δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζαο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70, ηνπ
θεθαιαίνπ Σ’, ηνπ λ. 4472/2017 ( ΦΔΚ 74 Α, 19-05-2017), κε ηηο νπνίεο αληηθαζίζηαληαη ην
Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ θαη ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
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Α. Γηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ΦΠΑ πεξί ζπληειεζηώλ :
1.

χκθσλα κε ην άξζξν 98 ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο ΦΠΑ 2006/112/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ε
ζέζπηζε κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ είλαη δπλεηηθήο εθαξκνγήο γηα ηα Κξάηε Μέιε θαη
αθνξά κφλν ζηηο θαηεγνξίεο αγαζψλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο
Οδεγίαο ΦΠΑ. Βάζεη ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε
πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία γηα λα νξηνζεηνχλ επαθξηβψο ηελ νηθεία θαηεγνξία ησλ
αγαζψλ γηα ηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο θφξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο.

2.

Καη΄ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο ΦΠΑ, ζε εζληθφ επίπεδν,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ν ζπληειεζηήο ηνπ ΦΠΑ νξίδεηαη ζε 24% ζηε
θνξνινγεηέα αμία, κε εμαίξεζε ηα αγαζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ
Κψδηθα απηνχ , ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ ησλ νπνίσλ νξίδεηαη ζε 13% ή ζε 6%, κεησκέλν θαη
ππεξκεησκέλν αληίζηνηρα.
Δηδηθφηεξα κε ηελ πεξίπησζε 1) ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ.4472/2017, αληηθαζίζηαληαη ην ελ
ιφγσ Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ.

3.

ην Παξάξηεκα III ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε κεησκέλν
ζπληειεζηή ΦΠΑ, πξνζδηνξίδνληαη πέξαλ ηεο πεξηγξαθήο ηνπο θαη κε ηελ αληίζηνηρε
Γαζκνινγηθή θιάζε (Γ.Κ) ηνπ Κνηλνχ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ (θαλ. αξηζ. 2658/87, φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη).
Γηα ιφγνπο πιεξέζηεξεο θαηαλφεζεο αλαθέξνπκε φηη ε έλδεημε «ΔΥ» ζε νξηζκέλεο
δαζκνινγηθέο θιάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ζεκαίλεη φηη ζε κεησκέλν
ζπληειεζηή ΦΠΑ ππάγνληαη απνθιεηζηηθά ηα είδε πνπ θαηνλνκάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ
εθάζηνηε παξάγξαθν ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, θαη φρη φια αλεμαηξέησο ηα είδε πνπ
ππάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δαζκνινγηθή θιάζε ηνπ Κνηλνχ Γαζκνινγίνπ, ζχκθσλα κε
ην θείκελν απηήο. Με άιια ιφγηα, ε έλδεημε «ΔΥ» πεξηνξίδεη ην εχξνο ηεο δαζκνινγηθήο
θιάζεο δίπια απφ ηελ νπνία αλαγξάθεηαη, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ
ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε ζπγθεθξηκέλα κφλν είδε απφ απηά ηα νπνία ππάγνληαη ζηελ ελ ιφγσ
θιάζε.

Β. Σξνπνπνηήζεηο πνπ επέξρνληαη ζηνλ Κώδηθα ΦΠΑ κε ην άξζξν 70 ηνπ λ. 4472/2017
Οη αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ αθνξνχλ ζηνπο
εθαξκνδφκελνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ ζηα αγξνηηθά εθφδηα ηα νπνία επαλέξρνληαη ζην κεησκέλν
ζπληειεζηή ΦΠΑ 13%. Οη αιιαγέο απηέο θξίζεθαλ αλαγθαίεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε
ξεπζηφηεηα ησλ αγξνηψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε λα εληζρπζεί
γεληθά ε πξσηνγελήο παξαγσγή ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, κε ηελ ελ ιφγσ αληηθαηάζηαζε επέξρνληαη
ηξνπνπνηήζεηο λνκνηερληθνχ πεξηερνκέλνπ, έηζη ψζηε λα ξπζκηζηνχλ ζηξεβιψζεηο πνπ είραλ
δεκηνπξγεζεί ζην παξειζφλ.
Δηδηθφηεξα:
 Οη λέεο παξάγξαθνη πνπ εηζάγνληαη ζην Κεθάιαην Α΄ Αγαζά ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ
ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ είλαη δέθα (10) θαη αθνξνχλ πξντφληα ησλ θεθαιαίσλ 01, 06, 12, 13,
23, 31, 38 ηνπ Κνηλνχ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ, ελψ παξάιιεια επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο
λνκνηερληθνχ ραξαθηήξα ζηηο παξαγξάθνπο φπνπ αλαθέξνληαη ηα πξντφληα ησλ θεθαιαίσλ
03, 73, 90, 94.
 Δπηπιένλ, ζην Κεθάιαην Β΄ Τπεξεζίεο ηνπ ωο άλω Παξαξηήκαηνο πξνζηίζεηαη κία (1)
λέα παξάγξαθνο ε νπνία αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε γεσξγηθή παξαγσγή.
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Οη παξάγξαθνη πνπ εηζάγνληαη ζην Κεθάιαην Α΄ Αγαζά ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ
Κώδηθα ΦΠΑ:
 Παξάγξαθνο (1).
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ηα δψληα δψα
ησλ ΓΚ 0101, 0102, 0103, 0104 ηνπ Κνηλνχ Γαζκνινγίνπ ππάγνληαη πιένλ ζην
κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% . Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα άινγα ησλ ηππνδξνκηψλ πνπ
ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ 24%.
ηηο θιάζεηο απηέο (ΓΚ 0101, 0102, 0103, 1004) θαηαηάζζνληαη φια ηα δσληαλά δψα
(γηα δηαηξνθή ή άιιεο ρξήζεηο), κε εμαίξεζε:
α) Σα ςάξηα θαη ηα καιαθφζηξαθα, ηα καιάθηα θαη ηα άιια αζπφλδπια πδξφβηα.
β) Σηο θαιιηέξγεηεο κηθξννξγαληζκψλ θαη ηα άιια πξντφληα ηεο θιάζεο 3002.
γ) Σα δψα πνπ αλήθνπλ ζε ηζίξθα, ζε ζεξηνηξνθεία ή ζε άιιεο, αλάινγεο επηρεηξήζεηο
πνπ παξνπζηάδνπλ ζεάκαηα κε δψα (θιάζε 9508).
Κάζε αλαθνξά ζε επηκέξνπο γέλνο ή είδνο δψνπ ηζρχεη επίζεο θαη γηα λεαξά δψα απηνχ
ηνπ γέλνπο ή είδνπο αλαιπηηθά αλαθέξνπκε:
Ζ δαζκνινγηθή θιάζε 0101 πεξηιακβάλεη ηα άινγα (επηβήηνξεο, επλνπρηζκέλα,
θνξάδεο, πνπιάξηα θαη πφλπ), ηα γατδνχξηα θαη ηα κνπιάξηα θάζε είδνπο, θαηνηθίδηα ή
άγξηα.
Ζ δαζκνινγηθή θιάζε 0102 πεξηιακβάλεη α) βννεηδή ηνπ γέλνπο Bos, ην νπνίν
ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ππνγέλε: Bos, Bibos, Novibos θαη Poephagus, β) βνχβαινπο ησλ
γελψλ Bubalus, Syncerus θαη Bison θαη γ) θαη άιια δψα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε
αληηιφπε κε ηεηξαπιφ θέξαο (Tetracerus quadricornis) θαη ε αληηιφπε κε ζπεηξνεηδέο
θέξαο ησλ γελψλ Taurotragus θαη Tragelaphus.
Ζ δαζκνινγηθή θιάζε 0103 πεξηιακβάλεη ηνπο θαηνηθίδηνπο ρνίξνπο, θαζψο θαη ηνπο
άγξηνπο ρνίξνπο, φπσο είλαη ηα αγξηνγνχξνπλα (θάπξνη).
Ζ δαζκνινγηθή θιάζε 0104 θαιχπηεη αθελφο, ηα πξφβαηα, ηνπο ακλνχο, ηηο πξνβαηίλεο,
ηα θξηάξηα θαη ηα αξληά θαη, αθεηέξνπ, ηηο θαηζίθεο, ηνπο ηξάγνπο θαη ηα θαηζίθηα, ηφζν
ησλ θαηνηθίδησλ φζν θαη ησλ άγξησλ εηδψλ.
 Παξάγξαθνο (2.)
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ,
δηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ηα δσληαλά πηελά (πεηεηλνί, θφηεο, πάπηεο, ρήλεο, γάινη,
γαινπνχιεο) πνπ αλήθνπλ ζηελ ΓΚ 0105 ππάγνληαη ζε κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13%
κφλν απηά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αλζξψπηλε δηαηξνθή. Γηα ιφγνπο νκνηφκνξθεο
εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε εηζαγσγή θαη παξάδνζε ησλ δσληαλψλ
πηελψλ ππάγεηαη ζε κεησκέλν ζπληειεζηή εθφζνλ ε πξάμε αθνξά ηελ άκεζε δηάζεζε
ηνπο γηα ηελ αλζξσπηλή δηαηξνθή θαη φρη ζπλαιιαγή ζε πξνγελέζηεξν ζηάδην εκπνξίαο
κε ζθνπφ δηαθνξεηηθή εθκεηάιιεπζε φπσο
εθηξνθή, πάρπλζε, αλαπαξαγσγή,
παξαγσγή απγψλ, επψαζε απηψλ θηι
ε πεξίπησζε φπνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ αλζξσπηλή δηαηξνθή ηφηε ππάγνληαη ζε
θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ 24%.
Γηα ηελ δαζκνινγηθή θιάζε 0105 αλαθέξνπκε φηη πεξηιακβάλεη κφλν ηα δσληαλά
θαηνηθίδηα πηελά (πνπιεξηθά) πνπ θαηνλνκάδνληαη ζην θείκελφ ηεο, ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θνηφπνπια, ηα θαπφληα, νη ζειπθέο πάπηεο θαη νη αξζεληθέο
ρήλεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξννξίδνληαη ή κε γηα ηελ αλζξψπηλε δηαηξνθή.
Δθηζηνχκε επηπιένλ ηελ πξνζνρή φηη, άιια δσληαλά πηελά (π.ρ. νη αγξηφπαπηεο, νη
αγξηφρελεο, νη πέξδηθεο, νη θαζηαλνί, ηα πεξηζηέξηα) εμαηξνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη
ζηελ θιάζε0106.
3

ΑΔΑ: Ψ26546ΜΠ3Ζ-Α5Κ

 Παξάγξαθνο (3)
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ επηζεκαίλεηαη
φηη, απφ ηα δσληαλά δψα ηεο Γ.Κ. 0106, ππάγνληαη ζε ΦΠΑ 13% απνθιεηζηηθά ηα
αθφινπζα δψα:
1) Σα θνπλέιηα, πεξηζηέξηα, νξηχθηα, θαζηαλνί, πέξδηθεο, ιαγνί, ειάθηα, θαη ινηπά δψα
θαη πηελά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ αλζξψπηλε δηαηξνθή.
2) Σα δψα πνπ εθηξέθνληαη γηα ηε γνπλνπνηία .
3) Οη κέιηζζεο
4) Σα αθάξεα (έληνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο αληί εληνκνθηφλσλ).
Γηα ηελ δαζκνινγηθή θιάζε 0106 αλαθέξνπκε φηη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο
δσληαλψλ δψσλ (θαηνηθίδησλ ή αγξίσλ): α) Θειαζηηθά β) Δξπεηά γ) Πηελά δ) Έληνκα
θαη ε) Άιια δψα. Δπηπιένλ, ηα είδε απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιφγσ θιάζε
αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξννξίδνληαη ή κε γηα ηελ αλζξψπηλε δηαηξνθή.
Δηδηθόηεξα ζηελ θιάζε απηή πεξηιακβάλνληαη:
(Α) Θειαζηηθά:
(1) Πξσηεύνληα
(2) Φάιαηλεο, δειθίληα θαη θώθαηλεο (ζειαζηηθά ηεο ηάμεο ησλ θεηνεηδώλ)· ηξηρερίδεο
θαη αιιηθνξίδεο (ζειαζηηθά ηεο ηάμεο ησλ ζεηξελνεηδώλ)· θώθηεο, ζαιάζζηνη ιένληεο
(σηαξίεο) θαη ζαιάζζηνη ίππνη (ζειαζηηθά ηεο ηάμεο ησλ πηεξπγηνπόδσλ).
(3) Άιια [π.ρ. ηάξαλδνη, γάηεο, ζθύινη, ιηνληάξηα, ηίγξεηο, αξθνύδεο, ειέθαληεο, θακήιεο
(ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη δξνκάδεο), δέβξεο, θνπλέιηα, ιαγνί, ειάθηα, αληηιόπεο
(άιιεο από εθείλεο ηεο ππννηθνγέλεηαο Bovinae), αίγαγξνη, αιεπνύδεο, λπθίηζεο θαη άιια
δώα πνπ εθηξέθνληαη γηα ην δέξκα ηνπο].
(Β) Δξπεηά (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θίδηα θαη νη ζαιάζζηεο ρειώλεο).
(Γ) Πηελά:
(1) Αξπαθηηθά πηελά
(2) Ψηηηαθνεηδή (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ςηηηαθνί, νη παπαγάινη, νη αξά θαη νη
θαθαηνέ).
(3) Άιια (π.ρ. πέξδηθεο, θαζηαλνί, νξηύθηα, κπεθάηζεο, βαιηνκπεθάηζεο (κπεθαηζίληα),
πεξηζηέξηα, αγξηόγαινη, θξηζνιόγνη (νξηνιάλνη), αγξηόπαπηεο, ρήλεο, ηζίριεο, θνηζύθηα,
θνξπδαιινί, ζπίλνη, παπαδίηζεο, θνιηκπξηά, παγώληα, θύθλνη θαη άιια πνπιηά πνπ δελ
θαηνλνκάδνληαη ζηελ θιάζε 0105).
(Γ) Έληνκα, π.ρ. κέιηζζεο [αλεμαξηήησο από ην εάλ παξνπζηάδνληαη ζε θπηία κεηαθνξάο,
θινπβηά ή θπςέιεο (κειίζζηα)].
(Δ) Άιια, π.ρ. βάηξαρνη.
Απφ ηελ παξνχζα θιάζε εμαηξνχληαη ηα δψα πνπ αλήθνπλ ζε ηζίξθα, ζε ζεξηνηξνθεία
ή ζε άιιεο, αλάινγεο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεάκαηα κε δψα (θιάζε 9508).
ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ηα ελ ιόγω δωληαλά δώα ππάγνληαη ζηελ ΓΚ 0106 αιιά δελ
πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Κώδηθα
ΦΠΑ δειαδή δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ αλζξώπηλε δηαηξνθή (θαηά ηα
αλαθεξόκελα ζηελ αλάιπζε ηεο παξαγξάθνπ 2), δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ
γνπλνπνηία θαη δελ πξόθεηηαη γηα κέιηζζεο θαζώο θαη αθάξεα πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο αληί εληνκνθηόλωλ ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ πνπ
εθαξκόδεηαη είλαη 24%.
- Παξάγξαθνο (5).
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ ππάγνληαη
ζε κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% ηα ςάξηα, θηιέηα θαη άιιε ζάξθα ςαξηψλ,
4
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θαιακάξηα, ρηαπφδηα θαη ζνππηέο, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα,
αιιά φρη αιιηψο παξαζθεπαζκέλα ή επεμεξγαζκέλα κε εμαίξεζε ηα ζπθψηηα, απγά,
ζπέξκαηα, πηεξχγηα, θεθάιηα, νπξέο, λεθηηθέο θχζηεηο θαη άιια βξψζηκα εληφζζηα ησλ
ςαξηψλ.
Με βάζε ηελ λέα δηαηχπσζε πξνζηίζεληαη ζηελ εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ θαη ηα πηεξχγηα, ηα θεθάιηα, νη νπξέο, νη λεθηηθέο θχζηεηο θαη ηα
άιια βξψζηκα εληφζζηα ησλ ςαξηψλ ηα νπνία ππάγνληαη θαηά ζπλέπεηα ζε θαλνληθφ
ζπληειεζηή ΦΠΑ 24%
- Παξάγξαθνο (7).
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ φια
αλεμαηξέησο ηα θπηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ΓΚ 0601 θαη ΓΚ 0602, φπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, ππάγνληαη πιένλ ζηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ
13%.
Δηδηθφηεξα ζαο γλσξίδνπκε φηη:
 Ζ δαζκνινγηθή θιάζε 0601 πεξηιακβάλεη βνιβνχο, θφλδπινπο, βνιβνεηδείο
ξίδεο, ξηδψκαηα θαη παξφκνηα, έζησ θαη αλ παξνπζηάδνληαη ζε δνρεία, θπηία
θ.ιπ., κεηαμχ άιισλ, ησλ θαησηέξσ εηδψλ θπηψλ:
Ακαξπιιίδνο, βνιβψδνπο αλεκψλεο, θνλδπιψδνπο κπηγφληαο, θάλλαο,
ρηνλφδνμαο, θνλβαιάξηαο (θξίλνπ ηεο θνηιάδαο), θξφθνπ, θπθιάκηλνπ, ληάιηαο,
εξέκνπξνπο, θξέδηαο, εξαλζέκνπ (θξηηηιιάξηαο), γάιαλζνπ (snow-drop),
γιαδηφινπ, γισμίληαο, παθίλζνπ, ίξηδνο, θξίλνπ, ηξηησλίαο, λάξθηζζνπ,
νξληζφγαινπ, νμαιίδαο, πνιχαλζνπ, βαηξάρηνπ (λεξαηδνχιαο), ξηράξληηαο,
θάιιανο ηνπ ηξηλνεηδνχο, θαη ηνπιίπαο.
Ζ θιάζε πεξηιακβάλεη επίζεο βνιβνχο θ.ιπ., θπηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα δηαθνζκεηηθνχο ζθνπνχο, φπσο είλαη ηα ξηδψκαηα ηνπ ξαβεληηνχ θαη ηνπ
ζπαξαγγηνχ.
Τπάγνληαη επίζεο ζηελ θιάζε απηή ηα θπηά θαη νη ξίδεο ηνπ θηρσξίνπ. Ωζηφζν,
εμαηξνχληαη νη κε θαβνπξληηζκέλεο ξίδεο θηρσξίνπ ηεο πνηθηιίαο Cichorium
intybus sativum (θιάζε 12.12) θαζψο θαη ηα ξηδψκαηα ηεο πηπεξφξηδαο
(δηγγίβεξη) (θιάζε 09.10).
 Ζ δαζκνινγηθή θιάζε 0602 πεξηιακβάλεη:
1) Σα δέλδξα, ρακφδελδξα, δελδξχιιηα θαη ζάκλνπο φισλ ησλ εηδψλ (δαζηθά,
νπσξνθφξα, θαιισπηζηηθά θ.ιπ.), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπηψλ πνπ
πξννξίδνληαη λα κπνιηαζηνχλ.
2) Σα θπηά θαη ηα θπληάληα φισλ ησλ εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηαθχηεπζε,
κε εμαίξεζε ηα πξντφληα ηεο θιάζεο 06.01.
3) Σηο δσληαλέο ξίδεο θπηψλ.
4) Σα άξξηδα κνζρεχκαηα θαη ηα κπφιηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα
θεληξάδηα, νη θαηαβνιάδεο, ηα θιαξάθηα γηα θχηεπζε θαη νη παξαθπάδεο.
5) Σν ιεπθφ (θχηξα) καληηαξηψλ, ην νπνίν ζπλίζηαηαη απφ λεκαηνεηδείο πθέο
καληηαξηνχ (κπθεηχιην), αλακηγκέλν ή κε κε ρψκα ή θπηηθέο χιεο.
Σα δέλδξα, ηα ρακφδελδξα, ηα δελδξχιιηα θαη νη ζάκλνη πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ θιάζε απηή, κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη κε ηηο ξίδεο ηνπο, γπκλέο ή κε
ρψκα, ή θπηεκέλα ζε γιάζηξεο, θνπβάδεο, παλέξηα, μχιηλα δνρεία θαη
παξφκνηνπο πεξηέθηεο
Γηα ηελ απνθπγή παξαλνήζεωλ, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή γηα είδε όπωο:
- άλζε θαη ηα κπνπκπνχθηα αλζέσλ, θνκκέλα, γηα αλζνδέζκεο ή δηαθνζκήζεηο, λσπά,
απνμεξακέλα, ιεπθαζκέλα, βακκέλα, δηαβξεγκέλα ή αιιηψο παξαζθεπαζκέλα),
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-

θπιιψκαηα, θχιια, θιαδηά θαη άιια κέξε θπηψλ, ρσξίο άλζε νχηε κπνπκπνχθηα
αλζέσλ, θαη πξαζηλάδεο, βξχα θαη ιεηρήλεο, γηα αλζνδέζκεο ή δηαθνζκήζεηο, λσπά,
απνμεξακέλα, ιεπθαζκέλα, βακκέλα, δηαβξεγκέλα ή αιιηψο παξαζθεπαζκέλα,
ηα νπνία ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Γαζκνιφγην θαηαηάζζνληαη ζηηο δαζκνινγηθέο θιάζεηο
0603 θαη 0604, αληίζηνηρα, θαη θαηά ζπλέπεηα εθαξκφδεηαη ν θαλνληθφο ζπληειεζηήο
ΦΠΑ 24%.
- Παξάγξαθνο (12).
Αλαθνξηθά κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ
δηεπθξηλίδνπκε φηη ππάγνληαη ζε κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% κφλν νη ζπφξνη ησλ
ΓΚ 1201, 1202, 1204, 1205,1207 θαη 1209 πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπνξά. Οη ζπφξνη
πνπ ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Γαζκνιφγην θαηαηάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ θιάζεηο αιιά δελ
πξννξίδνληαη γηα ζπνξά ππάγνληαη ζε θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ 24%,
Δηδηθφηεξα ζαο γλσξίδνπκε φηη:
Ζ παξάγξαθνο απηή πεξηιακβάλεη ηνπο ζπφξνπο ησλ θάησζη δαζκνινγηθψλ
θιάζεσλ:
- ΓΚ 1201 (θνπθηά ζφγηαο),
- ΓΚ 1202 (αξάπηθα θηζηίθηα),
- ΓΚ 1204 (ιηλάξη),
- ΓΚ 1205 (αγξηνγνγγχιε ή αγξηνθξάκβε),
- ΓΚ 1207 (ζπέξκαηα θαη ειαηψδεηο θαξπνί, φπσο π.ρ. θαξχδηα θαη ακχγδαια
θνηλίθσλ, ζπέξκαηα βακβαθηνχ, ζπέξκαηα ζνπζακηνχ, ζπέξκαηα ζηλαπηνχ,
ζπέξκαηα θλίθνπ, ζπέξκαηα παπαξνχλαο θάζε είδνπο, ζπέξκαηα θάλλαβεο θ.ιπ.)
θαη
- ΓΚ 1209 [ζπέξκαηα δαραξνηεχηισλ, ζπέξκαηα ρνξηνλνκψλ (π.ρ. κεδηθήο,
ηξηθπιιηνχ, θεζηνχθαο, πφαο ηεο ιεηκψληαο, αίξαο, ινχπηλνπ, θηελνηξνθηθψλ
ηεχηισλ θ.ιπ.), ζπέξκαηα πνσδψλ θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηα άλζε
ηνπο, ζπέξκαηα ιαραληθψλ, ζπέξκαηα απφ θνθθηλνγνχιηα, ζπέξκαηα δαζηθψλ
θπηψλ, ζπέξκαηα κε πνσδψλ θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηα άλζε ηνπο
θ.ιπ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζηηο πξναλαθεξφκελεο δαζκνινγηθέο θιάζεηο κπνξεί λα
θαηαηάζζνληαη ηφζν νη ζπφξνη πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπνξά φζν θαη νη ινηπνί ζπφξνη
(πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ζπνξά), θαζφζνλ δελ γίλεηαη ζρεηηθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ
δχν ηχπσλ ζπφξσλ ζην θείκελν ησλ ελ ιφγσ θιάζεσλ.
Έηζη, γηα παξάδεηγκα, νη ζπφξνη ιηλαξηνχ ηεο Γ.Κ. 1204 ή ηα θαξχδηα θαη ηα ακχγδαια
θνηλίθσλ ηεο Γ.Κ. 1207 πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ζπνξά, εμαθνινπζνχλ κελ λα
θαηαηάζζνληαη
ζηηο πξναλαθεξφκελεο δαζκνινγηθέο θιάζεηο 1204 θαη 1207
αληίζηνηρα, φκσο ππάγνληαη ζε θαλνληθφ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. 24%.
- Παξάγξαθνο (13).
Αλαθνξηθά κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ
επηζεκαίλεηαη φηη δελ πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο, θαη θαηά ζπλέπεηα φια αλεμαηξέησο ηα
είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ΓΚ 1213 θαη Γ.Κ 1214, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη
θαησηέξσ, ππάγνληαη πιένλ ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13%.
Δηδηθφηεξα ζαο γλσξίδνπκε φηη:


Ζ δαζκνινγηθή θιάζε 1213 πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά ηα άρπξα θαη ηνπο
θινηνχο δεκεηξηαθψλ γηα θάζε ρξήζε, ζε αθαηέξγαζηε κνξθή, δειαδή φπσο
είλαη κεηά ηελ θνπή ησλ δεκεηξηαθψλ, έζησ θαη ηεκαρηζκέλα, αιεζκέλα,
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ζπκπηεζκέλα ή ζπζζσκαησκέλα, αιιά φρη παξαζθεπαζκέλα θαηά άιιν ηξφπν.
Σν θαζαξηζκέλν, ιεπθαζκέλν ή ρξσκαηηζκέλν άρπξν εμαηξείηαη απφ ηελ θιάζε
απηή (θιάζε 1401).
 Ζ δαζκνινγηθή θιάζε 1214 πεξηιακβάλεη:
(1) Σα νπεδηθά γνγγχιηα ή γνγγπινθξάκβεο (Brassica napobrassica), ηα ηεχηια
δσνηξνθψλ, ηα θηελνηξνθηθά γνγγχιηα θαη ηα θηελνηξνθηθά θαξφηα ιεπθνχ ή
αλνηρηνθίηξηλνπ ρξψκαηνο, έζησ θαη αλ πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηξνθή ηνπ
αλζξψπνπ.
(2) Σν ρφξην, ε κεδηθή, ην ηξηθχιιη, ε νλνβξπρίδα, ηα θηελνηξνθηθά ιάραλα, ην
ινχπηλν, νη βίθνη θαη ηα παξφκνηα θηελνηξνθηθά πξντφληα, λσπά ή απνμεξακέλα,
έζησ θαη θνκκέλα, πηεζκέλα ή ηεκαρηζκέλα ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ. Σα
πξντφληα απηά εμαθνινπζνχλ λα θαηαηάζζνληαη εδψ έζησ θαη αλ έρνπλ αιαηηζηεί ή
έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν άιιεο επεμεξγαζίαο ζε ζηιφ, ψζηε λα απνθεπρζεί ή
δχκσζε ή ε αιινίσζή ηνπο.
Ο φξνο «παξφκνηα θηελνηξνθηθά πξντφληα» δελ αθνξά παξά κφλν ηα εηδηθά γηα ην
ζθνπφ απηφ θαιιηεξγνχκελα θπηά, κε εμαίξεζε ηα δηάθνξα θπηηθά θαηάινηπα πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ (θιάζε 2308).
Σα θηελνηξνθηθά πξντφληα ηεο παξνχζαο θιάζεο κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη
ζπζζσκαησκέλα κε κνξθή ζβφισλ (δειαδή κε κνξθή θπιίλδξσλ, ζθαηξηδίσλ θ.ιπ.
ζπζζσκαησκέλα είηε απεπζείαο κε απιή πίεζε είηε κε πξνζζήθε ζπλδεηηθνχ πιηθνχ
(binder) ζε αλαινγία πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 3% θαηά βάξνο).
Απφ ηελ θιάζε 1214 εμαηξνχληαη:
(α) Σα θεπεπηηθά θαξφηα (γεληθά θφθθηλνπ ή θηηξηληθφθθηλνπ ρξψκαηνο) ηεο θιάζεο
0706.
(β) Σα άρπξα θαη νη θινηνί ησλ δεκεηξηαθψλ (θιάζε 1213).
(γ) Σα θπηηθά πξντφληα ηα νπνία, αλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ
δψσλ, δελ θαιιηεξγήζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, φπσο π.ρ. ηα θχιια ηεχηισλ ή
θαξφησλ θαη νη βιαζηνί θαη ηα θχιια αξαβνζίηνπ (θιάζε 2308).
(δ) Σα παξαζθεπάζκαηα ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ
δψσλ (π.ρ. θηελνηξνθηθά παξαζθεπάζκαηα κειάζαο ή δάραξεο) (θιάζε 2309).
Δμππαθνχεηαη φηη, φια ηα αλσηέξσ είδε πνπ εμαηξνχληαη απφ ηε Γ.Κ. 1214,
ππάγνληαη θαηά πεξίπησζε ζηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηα φζα
νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ.
 Παξάγξαθνο (17).
Αλαθνξηθά κε ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ,
επηζεκαίλεηαη φηη δελ πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα φια αλεμαηξέησο ηα
είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ΓΚ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 θαη 2308,
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, ππάγνληαη πιένλ ζην κεησκέλν ζπληειεζηή
ΦΠΑ 13%.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε:
- ΓΚ 2301 (Αιεχξηα, ζθφλεο θαη ζπζζσκαηψκαηα κε κνξθή ζβφισλ, απφ θξέαο,
παξαπξντφληα ζθαγίσλ, ςάξηα ή θαξθηλνεηδή (καιαθφζηξαθα), καιάθηα ή άιια
αζπφλδπια πδξφβηα αθαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ. Ηλψδε θαηάινηπα
μηγθηψλ),
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- ΓΚ 2302 (Πίηνπξα ελ γέλεη θαη άιια ππνιείκκαηα, έζησ θαη ζπζζσκαησκέλα κε
κνξθή ζβφισλ, απφ ην θνζθίληζκα, ην άιεζκα ή άιιεο θαηεξγαζίεο ησλ
δεκεηξηαθψλ ή νζπξηνεηδψλ),
-ΓΚ 2303 (Καηάινηπα ακπινπνηίαο θαη παξφκνηα θαηάινηπα, πνιηνί ηεχηισλ,
ππνιείκκαηα δαραξνθάιακνπ θαη άιια απνξξίκκαηα δαραξνπνηίαο, ππνιείκκαηα
θαη απνξξίκκαηα δπζνπνηίαο ή νηλνπλεπκαηνπνηίαο, έζησ θαη ζπζζσκαησκέλα κε
κνξθή ζβφισλ),
- ΓΚ 2304 (Πίηεο θαη άιια ζηεξεά ππνιείκκαηα, έζησ θαη ζπαζκέλα ή
ζπζζσκαησκέλα κε κνξθή ζβφισλ, απφ ηελ εμαγσγή ηνπ ζνγηέιαηνπ),
- ΓΚ 2305 (Πίηεο θαη άιια ζηεξεά ππνιείκκαηα, έζησ θαη ζπαζκέλα ή
ζπζζσκαησκέλα κε κνξθή ζβφισλ, απφ ηελ εμαγσγή ηνπ αξαρηδέιαηνπ),
- ΓΚ 2306 (Πίηεο θαη άιια ζηεξεά ππνιείκκαηα, έζησ θαη ζπαζκέλα ή
ζπζζσκαησκέλα κε κνξθή ζβφισλ, απφ ηελ εμαγσγή θπηηθψλ ιηπψλ ή ιαδηψλ,
άιια απφ εθείλα ησλ θιάζεσλ 2304 ή 2305),
- ΓΚ 2307 (Οηλνιάζπεο. Σξπγηά αθάζαξηε) θαη
- ΓΚ 2308 (Φπηηθέο χιεο θαη θπηηθά απνξξίκκαηα, θαηάινηπα θαη ππνπξντφληα
θπηηθά, έζησ θαη ζπζζσκαησκέλα κε κνξθή ζβφισλ, ησλ ηχπσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ, πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη νχηε
πεξηιακβάλνληαη αιινχ).
Γηα ηελ απνθπγή παξαλνήζεωλ, δηεπθξηλίδνπκε όηη ηα είδε ηεο ΓΚ 2309 παξακέλνπλ
ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ 24% θαη ζαο γλωξίδνπκε όηη:
ζηελ ΓΚ 2309 ππάγνληαη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο παξαζθεπαζκάηωλ γηα ηε δηαηξνθή
ησλ δψσλ:
1) Οη ηξνθέο γηα ζθχινπο θαη γάηεο, ζπζθεπαζκέλεο γηα ηε ιηαληθή πψιεζε θαη
2) Άιια παξαζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ, εθηφο απφ
απηά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο ζθχινπο ή ηηο γάηεο
Δηδηθόηεξα, ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ
πζηήκαηνο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σειωλείωλ, ε θιάζε 2309 πεξηιακβάλεη ηα
αθόινπζα είδε:
-

Σα θηελνηξνθηθά παξαζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ κειάζα ή δάραξε, θαζψο θαη ηα
παξαζθεπάζκαηα γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ πνπ απνηεινχλ κίγκα πεξηζζφηεξσλ ζξεπηηθψλ
ζηνηρείσλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη:
1) είηε γηα λα παξάζρνπλ ζην δψν κηα νξζνινγηθή θαη ηζνξξνπεκέλε θαζεκεξηλή δηαηξνθή
(πιήξεηο ηξνθέο) ,
2) είηε γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο δσνηξνθέο πνπ παξάγνληαη ζην αγξφθηεκα πξνζθέξνληαο
νξηζκέλεο νξγαληθέο ή αλφξγαλεο νπζίεο (ζπκπιεξψκαηα δσνηξνθψλ) ,
3) είηε αθφκα λα ππεηζέιζνπλ ζηελ παξαζθεπή πιήξσλ ηξνθψλ ή ζπκπιεξσκάησλ δσνηξνθψλ.

-

Σα πξντφληα ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ, ηα νπνία
ιακβάλνληαη κε επεμεξγαζία θπηηθψλ ή δσηθψλ πιψλ θαη πνπ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ,
έρνπλ ράζεη ηα νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξρηθήο ηνπο ύιεο, φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ θπηηθέο χιεο νη νπνίεο έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία ηέηνηα
ψζηε νη ζπγθεθξηκέλεο θπηηαξηθέο δνκέο ησλ αξρηθψλ θπηηθψλ πιψλ δελ είλαη πιένλ
αλαγλσξίζηκεο κέζσ ηνπ κηθξνζθνπίνπ.
Δηδηθφηεξα ζηελ θιάζε 2309 πεξηιακβάλνληαη:
Η. Παξαζθεπάζκαηα θηελνηξνθηθά κε πξνζζήθε κειάζαο ή δαράξνπ
Απηά απνηεινχληαη απφ κίγκαηα κειάζαο ή δηαθφξσλ αλαιφγσλ νπζηψλ, ζε αλαινγία πνπ
ππεξβαίλεη θαηά θαλφλα ην 10% θαηά βάξνο πνπ πεξηέρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα άιια ζξεπηηθά
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ζηνηρεία. Απηά πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηε δηαηξνθή βννεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, ηππνεηδψλ ή
ρνηξνεηδψλ.
ΗΗ. Α. Παξαζθεπάζκαηα πξννξηζκέλα λα παξάζρνπλ ζην δψν ην ζχλνιν ησλ ζξεπηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα κηα ηζνξξνπεκέλε θαη νξζνινγηθή θαζεκεξηλή δηαηξνθή
(ζχλζεηεο ηξνθέο «πιήξεηο»).
Σα παξαζθεπάζκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη πεξηέρνπλ πξντφληα πνπ
αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο ηξεηο αθφινπζεο νκάδεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ: 1) Θξεπηηθά ζηνηρεία
θαινχκελα ελεξγεηαθά, πνπ απνηεινχληαη απφ πδαηάλζξαθεο φπσο ην άκπιν, ηα δάραξα ε
θπηηαξίλε θαη απφ ιηπαξέο νπζίεο, πξννξηζκέλα λα ππνζηνχλ θαχζε απφ ηνλ νξγαληζκφ ησλ
δψσλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο αλαγθαίαο ελέξγεηαο 2) Θξεπηηθέο ζηνηρεία πινχζηα ζε
πξσηετλνχρεο ή κεηαιιηθέο νπζίεο, πνπ θαινχληαη «δνκηθά ζηνηρεία» θαη 3) Θξεπηηθά ζηνηρεία
πνπ θαινχληαη ζηνηρεία «ιεηηνπξγίαο», φπσο είλαη νη βηηακίλεο, ηα ηρλνζηνηρεία θαη ηα
αληηβηνηηθά.
Β. Παξαζθεπάζκαηα πξννξηζκέλα λα ζπκπιεξψζνπλ εμηζνξξνπψληαο ηηο ηξνθέο πνπ
παξάγνληαη ζην αγξφθηεκα ( «ζπκπιεξψκαηα»).
Σα πξντφληα απηά δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξντφληα ηεο παξαγξάθνπ Α, ιφγσ ηεο ζρεηηθά
κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζξεπηηθά ζηνηρεία. ηελ νκάδα απηή
αλήθνπλ : 1) Σα πξντφληα πνπ θαινχληαη «δηαιπηά», απφ ςάξηα ή ζαιάζζηα ζειαζηηθά, ηα
νπνία παξνπζηάδνληαη κε πγξή κνξθή ή σο ππθλφ δηάιπκα, ζε πνιηφ ή απνμεξακέλα θαη ηα
νπνία ιακβάλνληαη κε ζπκπχθλσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ππνιεηκκαηηθψλ λεξψλ πνπ
πεξηέρνπλ πδξνδηαιπηά ζηνηρεία (πξσηεΐλεο, βηηακίλεο ηεο νκάδαο Β, άιαηα θ.ιπ.) θαη
πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγή αιεπξηψλ ή ιαδηψλ απφ ςάξηα ή ζαιάζζηα ζειαζηηθά 2)
Οιφθιεξα ηα ζπκππθλψκαηα πξσηετλψλ θχιισλ πξάζηλνπ ρξψκαηνο πνπ ιακβάλνληαη κε
ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ ρπκνχ ηεο κεδηθήο πφαο (ηξηθχιιη).
Γ. Σα πξνκείγκαηα (Premixes)
Σα παξαζθεπάζκαηα απηά είλαη, θαηά θαλφλα, ζπλζέζεηο πνιχπινθνπ ραξαθηήξα πνπ
πεξηέρνπλ έλαλ ζχλνιν ζηνηρείσλ (πνπ νλνκάδνληαη ζπρλά πξφζζεηα), ησλ νπνίσλ ε θχζε θαη
νη αλαινγίεο είλαη θαζνξηζκέλεο κε ζθνπφ κηα ζπγθεθξηκέλε δσνηερληθή παξαγσγή. Σα
ζηνηρεία απηά είλαη ηξηψλ εηδψλ: 1) Απηά πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ρψλεπζε θαη, γεληθφηεξα, ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηξνθψλ απφ ην δψν δηαθπιάζζνληαο ηελ πγεία ηνπ 2) Απηά πνπ
πξννξίδνληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ ηξνθψλ θαη θπξίσο ησλ ιηπψλ πνπ πεξηέρνπλ,
κέρξη ηελ θαηαλάισζή ηνπο απφ ην δψν (ζηαζεξνπνηεηηθά, αληηνμεηδσηηθά θ.ιπ.) 3) Απηά πνπ
παίδνπλ ξφιν ππνζέκαηνο. Σα παξαζθεπάζκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ νκάδα απηή δελ πξέπεη
πάλησο λα ζπγρένληαη κε άιια παξαζθεπάζκαηα θηεληαηξηθήο ρξήζεο.
ΗΗΗ) Πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ζηελ ΓΚ 2309 πεξηιακβάλνληαη επίζεο:
1) Σα παξαζθεπάζκαηα γηα ζθχινπο ή γάηεο πνπ απνηεινχληαη απφ κίγκα θξέαηνο,
παξαπξντφλησλ ζθαγείσλ θαη άιισλ ζπζηαηηθψλ, ζε θνπηηά εξκεηηθά θιεηζκέλα
ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ ίζεο κε ηελ αλαγθαία πνζφηεηα γηα έλα γεχκα.
2) ηα κπηζθφηα γηα ζθχινπο ή άιια δψα, πνπ ζπλήζσο θαηαζθεπάδνληαη κε ηε βνήζεηα
ακπιάιεπξνπ ή δεκεηξηαθψλ ζε κείγκα κε ηλψδε θαηάινηπα δσηθνχ ιίπνπο ε θξεαηάιεπξνπ.
3) Σα γιπθά παξαζθεπάζκαηα, έζησ θαη αλ πεξηέρνπλ θαθάν, πνπ πξννξίδνληαη γηα
απνθιεηζηηθή θαηαλάισζε απφ ζθχινπο ή άιια δψα.
4) Σα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο γηα πνπιηά (π.ρ. έλα παξαζθεχαζκα πνπ απνηειείηαη απφ
θερξί, ζπφξνπο θαιαξίδαο, μεθινπδηζκέλε βξψκε θαη ιηλαξφζπνξν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη
σο θχξηα ε πιήξεο δηαηξνθή γηα παπαγάινπο) ή γηα ςάξηα.
Σα παξαζθεπάζκαηα ηεο παξνχζαο θιάζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ είλαη
ζπρλά ζπζζσκαησκέλα κε κνξθή ζβφισλ.
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Αληίζεηα, εμαηξνύληαη από ηελ θιάζε 2309:
1) Σα ζπζζσκαησκέλα πξντφληα κε κνξθή ζβφισλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ έλα κφλν πιηθφ ή
απφ έλα κείγκα πνιιψλ πιηθψλ πνπ θαηαηάζζεηαη σο έρεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε θιάζε, αθφκε
θαη κε πξνζζήθε ζπλδεηηθνχ κέζνπ (κειάζεο, ακπινχρεο νπζίεο θ.ιπ.) ζε αλαινγία πνπ δελ
ππεξβαίλεη ην 3% θαηά βάξνο (θιάζεηο 0714, 1214, 2301 θ.ιπ.).
2) Σα απιά κείγκαηα θφθθσλ δεκεηξηαθψλ (Κεθάιαην 10), αιεπξηψλ δεκεηξηαθψλ ή αιεπξηψλ
ινβνθφξσλ ιαραληθψλ (Κεθάιαην 11).
3) Σα παξαζθεπάζκαηα ηα νπνία, φηαλ ιακβάλνληαη ηδίσο ππφςε ε θχζε, ε θαζαξφηεηα θαη νη
αλαινγίεο ησλ ζπζηαηηθψλ, νη απαηηήζεηο πγηεηλήο πνπ πιεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξαζθεπήο ηνπο θαη, ελδερνκέλσο, νη ελδείμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ή θάζε
άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα ηε δηαηξνθή δψσλ είηε
γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν (θπξίσο θιάζεηο 1901 θαη 2106).
4) Σα απνξξίκκαηα, θαηάινηπα θαη ππνπξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο ηεο θιάζεο 2308.
5) Οη βηηακίλεο, έζησ θαη ρεκηθψο θαζνξηζκέλεο ή αλακεηγκέλεο, έζησ θαη ζπζθεπαζκέλεο ζε
νηνδήπνηε δηαιχηε ή ζηαζεξνπνηεκέλεο κε ηελ πξνζζήθε αληηνμεηδσηηθψλ ή αληηζεπηηθψλ
παξαγφλησλ, κε πξνζξφθεζε επί ππνζηξψκαηνο ή κε εθαξκνγή πξνζηαηεπηηθήο επηθάιπςεο,
π.ρ. δειαηίλεο, θεξψλ, ιηπψλ, θ.ιπ., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πνζφηεηα ηέηνησλ πξνζζέησλ,
ππνζηξσκάησλ ή επηθαιχςεσλ δελ ππεξβαίλεη εθείλε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε ή ηε
κεηαθνξά ηνπο θαη ππφ ηνλ φξν φηη απηά ηα πξφζζεηα, ππνζηξψκαηα ή νη επηθαιχςεηο δελ
αιινηψλνπλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ βηηακηλψλ θαη δελ ηηο θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα θαηάιιειεο γηα
εηδηθή αληί γηα γεληθή ρξήζε (θιάζε 2936).
6) Σα ινηπά πξντφληα ηνπ Κεθαιαίνπ 29.
7) Σα θάξκαθα ησλ θιάζεσλ 3003 θαη 3004.
8) Οη πξσηετλνχρεο νπζίεο ηνπ Κεθαιαίνπ 35.
9) Παξαζθεπάζκαηα ηνπ ηχπνπ ησλ αληηκηθξνβηαθψλ απνιπκαληηθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ παξαζθεπή δσνηξνθψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλεπηζχκεησλ κηθξννξγαληζκψλ (θιάζε 3808)
10) Σα ελδηάκεζα πξντφληα ηεο δηαδηθαζίαο παξαζθεπήο αληηβηνηηθψλ πνπ ιακβάλνληαη κε
δηήζεζε θαη εθρχιηζε πξψηνπ ζηαδίνπ θαη ηα ππνιείκκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, κε
πεξηεθηηθφηεηα ζε αληηβηνηηθά γεληθά πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 70% (θιάζε 3824).
Δμππαθνχεηαη φηη, φια ηα αλσηέξσ είδε πνπ εμαηξνχληαη απφ ηε Γ.Κ. 2309, ππάγνληαη θαηά
πεξίπησζε ζηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα
ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ.



Παξάγξαθνο (22).
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 22 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ν κεησκέλνο
ζπληειεζηήο ΦΠΑ εθαξκφδεηαη ζηελ ΓΚ 1301 κόλν γηα ηελ αθαηέξγαζηε καζηίρα (ιεπθή ή
κε).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην θείκελν ηνπ δαζκνινγίνπ ζηελ ΓΚ 1301
πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ θαη νη γφκεο, ξεηίλεο, γφκεο-ξεηίλεο θαη νη ειαηνξεηίλεο (πρ
βάιζακν) πνπ είλαη θπζηθέο νη νπνίεο φκσο θαηαηάζζνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή
ΦΠΑ 24%.



Παξάγξαθνο (23).
Αλαθνξηθά κε ηελ παξάγξαθν 23 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ επηζεκαίλεηαη
φηη δελ πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο, θαη θαηά ζπλέπεηα φια αλεμαηξέησο ηα είδε πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ΓΚ 3101, 3102, 3103, 3104 θαη 3105 φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ, ππάγνληαη πιένλ ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13%.
10

ΑΔΑ: Ψ26546ΜΠ3Ζ-Α5Κ

αο γλσξίδνπκε φηη:
Ο όξνο «ιηπάζκαηα» ζηελ παξνύζα παξάγξαθν αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηα
πξνϊόληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο δαζκνινγηθέο θιάζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ
31 ηνπ Γαζκνινγίνπ, θαη εηδηθόηεξα:
- 3101: Ληπάζκαηα δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο ή πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλάκημε ή
ρεκηθή επεμεξγαζία απηψλ.
- 3102: Ληπάζκαηα νξπθηά ή ρεκηθά αδσηνχρα.
- 3103: Ληπάζκαηα ρεκηθά ή νξπθηά θσζθνξηθά.
- 3104: Ληπάζκαηα ρεκηθά ή νξπθηά θαιηνχρα.
- 3105: Ληπάζκαηα ρεκηθά ή νξπθηά πνπ πεξηέρνπλ δχν ή ηξία ιηπαληηθά ζηνηρεία:
άδσην, θψζθνξν θαη θάιην, άιια ιηπάζκαηα, πξντφληα ηνπ θεθαιαίνπ 31 πνπ
παξνπζηάδνληαη ζε δηζθία ή παξφκνηα ζρήκαηα, είηε ζε ζπζθεπαζίεο κε κηθηφ βάξνο
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 θηιά. Δπηζεκαίλεηαη ηδίσο φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
παξνχζαο θιάζεο, σο «άιια ιηπάζκαηα» ζχκθσλα κε ηε εκείσζε 6 ηνπ Κεθαιαίνπ
31 ηνπ Γαζκνινγίνπ, ζεσξνχληαη κφλν ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο
ιηπάζκαηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ ζαλ νπζηψδε ζπζηαηηθά ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα
ιηπαληηθά ζηνηρεία άδσην, θψζθνξν ή θάιην.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε εκείσζε 1 ηνπ Κεθαιαίνπ 31, εμαηξνχληαη απφ ην
ελ ιφγσ θεθάιαην ην αίκα ησλ δψσλ ηεο θιάζεο 0511, θαζψο θαη ηα ακηγή πξντφληα
θαζνξηζκέλεο ρεκηθήο ζχζηαζεο πέξαλ απηψλ πνπ ξεηψο πεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν
ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ινηπψλ εκεηψζεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ 31.
 Ωζηόζν, γηα ηελ απνθπγή παξαλνήζεωλ, δηεπθξηλίδνπκε φηη, πξντφληα ηα νπνία δελ
ππάγνληαη ζην Κεθάιαην 31 ηνπ Γαζκνινγίνπ, αιιά θαηαηάζζνληαη π.ρ. ζηα Κεθάιαηα
28 ή 29 απηνχ, έζησ θαη αλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ιηπάζκαηα (π.ρ. ακηγείο
ρεκηθέο νπζίεο, αλφξγαλεο ή νξγαληθέο, παξακέλνπλ ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ
24%, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη αιιηψο απφ άιιεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο
Παξαξηήκαηνο.
 Παξάγξαθνο (24).
Αλαθνξηθά κε ηελ παξάγξαθν 24 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ
δηεπθξηλίδεηαη όηη ε ππαγωγή ζηνλ κεηωκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% αθνξά ζηα είδε
ηεο ΓΚ 3808 όπωο θαηνλνκάδνληαη θαηωηέξω:
- εληνκνθηφλα,
- πνληηθνθάξκαθα,
- κπθεηνθηφλα,
- δηδαληνθηφλα,
- αλαζρεηηθά ηεο βιάζηεζεο θαη ξπζκηζηηθά ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ,
- απνιπκαληηθά, θαζψο θαη
- παξφκνηα πξντφληα κε ηα παξαπάλσ,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη παξνπζηάδνληαη κε κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο:
- ζε κνξθέο ή ζπζθεπαζίεο γηα ηε ιηαληθή πψιεζε, ή
- σο παξαζθεπάζκαηα, θαη
- δελ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε αλζξψπνπο.
Δπηζεκαίλνπκε φηη, όια ηα πξναλαθεξφκελα πξντφληα πνπ θαηνλνκάδνληαη ξεηά ζην
θείκελν ηεο Γ.Κ. 3808 ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θιάζεο, πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη ζηελ θιάζε απηή θαη, θαηά ζπλέπεηα,
11
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απνθιείνληαη απφ ηελ θαηάηαμε ζηηο θιάζεηο 3004 ή 3003 σο θάξκαθα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ
αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ.
Γηα ηελ απνθπγή παξαλνήζεωλ δηεπθξηλίδνπκε όηη αλαθνξηθά κε ηα είδε ηεο ΓΚ 3808,
απνθιείνληαη από ηελ εθαξκνγή κεηωκέλνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. 13% θαη εμαθνινπζνύλ
λα ππάγνληαη ζε θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ 24% ηα αθόινπζα:
- Σα αληηπαξαζηηηθά παξαζθεπάζκαηα ηεο Γ.Κ. 3808 πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε
ρξήζε , φπσο είλαη π.ρ. δνρεία ςεθαζµνχ θαηά ηεο ςείξαο θαη ηεο θφληδαο, πνπ
πξννξίδνληαη γηα ςεθαζκφ ζηα µαιιηά θαη ζην δέξµα ηεο θεθαιήο ηνπ αλζξψπνπ.
- Σα είδε ηεο Γ.Κ. 3808 πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή εηδψλ φπσο ηαηλίεο, θηηίιηα,
ζεηαθνθέξηα θαη κπγνθηφλν ραξηί.
- Σα ινηπά εληνκναπσζεηηθά, ηα απνιπκαληηθά γηα νηθηαθέο ρξήζεηο, ηα εληνκνθηφλα
θαη θαηζαξηδνθηφλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θηάιεο κε πξνσζεηηθφ αέξην ή ζε ζθφλε
γηα νηθηαθέο ρξήζεηο.
 Παξάγξαθνο (28).
ηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν, ην λέν ζηνηρείν είλαη ε ππαγσγή όιωλ αλεμαηξέηωο ησλ θαζεηήξσλ πνπ
θαηαηάζζνληαη ζηε Γ.Κ. 9018 ηνπ Γαζκνινγίνπ ζην κεησκέλν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. 13%, εθφζνλ
πξννξίδνληαη γηα ηαηξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο, αλεμαξηήησο ηνπ εηδηθφηεξνπ ηαηξηθνχ ζθνπνχ.
Σέινο, επηζεκαίλνπκε όηη φια ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα πξντφλησλ
πιεξνθφξεζεο θαη δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε εμαληιεηηθά.

δίδνληαη γηα ζθνπνχο

Η παξάγξαθνο πνπ εηζάγεηαη ζην Κεθάιαην Β΄ Τπεξεζίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Κώδηθα
ΦΠΑ:
Παξάγξαθνο (4).
Η παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε γεωξγηθή παξαγωγή
ην Κεθαιαίν Β΄ «Τπεξεζίεο» ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ πξνζηίζεηαη λέα
παξάγξαθνο 4, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάγεηαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ, απφ 1.7.2017, ε
παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε γεσξγηθή παξαγσγή.
Ωο παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε γεσξγηθή παξαγσγή ζεσξείηαη θάζε ππεξεζία πνπ είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ παξαγσγή ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δπνκέλσο, ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ππάγνληαη νη
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη είλαη απαξαίηεηεο κέρξη ην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγήο.
Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηεο ππεξεζίεο απνηεινχλ ην φξγσκα, ε ζπνξά, ν ζεξηζκφο, ε ζπιινγή θ.α.
Δπίζεο, ππεξεζίεο ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή απνηεινχλ θαη νη ππεξεζίεο έθζιηςεο πνπ
παξέρνληαη απφ ηα ειαηνηξηβεία, θαζψο θαη νη ππεξεζίεο πινηνκίαο.
Αληίζεηα, δελ ππάγνληαη ζην κεησκέλν, αιιά ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή νη ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη ζε επφκελα ηεο παξαγσγήο ζηάδηα, έζησ θαη αλ αθνξνχλ γεσξγηθά πξντφληα, φπσο νη
ππεξεζίεο ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο, θνξηνεθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζπληήξεζεο εληφο ςπγείσλ
θιπ. Οκνίσο ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ παξακέλνπλ νη ππεξεζίεο ζθαγήο δψσλ θαη πηελψλ,
θαζψο θαη ε κίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ.
Γ. ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ
ε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν εθδίδεηαη κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ
λένπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, ήηνη ηελ 01.07.2017, θαη εθεμήο, γηα ηελ παξάδνζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ηνπ ελ ιφγσ παξαξηήκαηνο, ζα επηβάιιεηαη ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ αλεμάξηεηα
αλ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πξνγελέζηεξε πεξίνδν.
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ε πηζησηηθά ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λένπ Παξαξηήκαηνο θαη εθεμήο
γηα ηα σο άλσ αγαζά θαη ππεξεζίεο ιφγσ επηζηξνθήο ή έθπησζεο, θαη αθνξνχλ ζπλαιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή, ππνινγίδεηαη ΦΠΑ κε ην κεησκέλν ζπληειεζηή.
Γηα ηελ πεξίπησζε έθδνζεο πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ ιφγσ εζθαικέλεο ρξέσζεο ΦΠΑ (επηβάξπλζε
κε πςειφηεξν ζπληειεζηή απφ ηνλ νξζφ) ηζρχνπλ νη νδεγίεο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηελ εγθχθιην
ΠΟΛ 1052/ 04.04.2017.
Σέινο, εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ γηα ηελ αθχξσζε ζπλαιιαγήο, (π.ρ. ιφγσ
ινγηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο, θιπ) πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε απηφ ν ίδηνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ πνπ είρε ε
αξρηθή ζπλαιιαγή, αλεμάξηεηα ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη, ζηελ πεξίπησζε απηή
αθπξψλεηαη ε ζπλαιιαγή ζην ζχλνιν ηεο.
Οη αξκφδηεο Σεισλεηαθέο θαη Φνξνινγηθέο Αξρέο θαζψο θαη νη αξκφδηεο Διεγθηηθέο Αξρέο, ζηηο
νπνίεο θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα, παξαθαινχληαη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα δηαιακβαλφκελα ζε
απηή, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζε δηεμαγσγή εθ ησλ
πζηέξσλ ειέγρσλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν, αλαθνξηθά κε ηε δηαπίζησζε ηεο
νξζήο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο θαη ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ζηα ελ ιφγσ είδε

Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ
Γ. Πηηζηιήο

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο
2. Σεισλεία Α΄ θαη Β΄ ηάμεο
ΓΟΤ
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
ΓΟΔ – Κεληξηθή Τπεξεζία θαη Δηδηθέο Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο
Γ/λζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ
Τπνδηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ
Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
Τπεξεζία Δξεπλψλ & Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.)
Δ.Λ.Τ.Σ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο
Γεληθφ ρεκείν ηνπ Κξάηνπο (tarification@gcsl.gr)
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.)
a. α . Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ θαη Βξαρπρξφλησλ Γεηθηψλ,
b. β. Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ – 18510 ΠΔΗΡΑΗΑ
11. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδαο, Σζακαδνχ 38 – ΠΔΗΡΑΗΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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χιινγνο Δθηεισληζηψλ Αζήλαο-Πεηξαηά, Σζακαδνχ 38 – ΠΔΗΡΑΗΑ
χιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζζαινλίθεο, Κνπληνπξηψηνπ 13 – ΘΔ/ΝΗΚΖ
Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα
χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.), Ξελνθψληνο 5, 105 57 Αζήλα
Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ, Μεζνγείσλ 284 , 155 62 ΥΟΛΑΡΓΟ (relation@eof.gr)
Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο, Πεηξαηψο 134 & Αγαζεκέξνπ, 11854 Αζήλα
Τπ. Τγείαο, Γ/λζε Φαξκάθσλ θαη πξντφλησλ πγείαο, Αξηζηνηέινπο 17, 10187 Αζήλα
Δ.Ο.Π.Τ.Τ Γηεχζπλζε Φαξκάθνπ , Απνζηφινπ Παχινπ 12 Σ.Κ 15123, Μαξνχζη d6@eopyy.gov.gr
Έλσζε Φνξνηερληθψλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ Ν. Θεζζαινλίθεο,
Γσδεθαλήζνπ 22, ΣΚ 54626 Θεζζαινλίθε
21. Λνγηζηηθφο χιινγνο Αζελψλ, αξπεδψλνο 22,ΣΚ 10442, Αζήλα
22. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27, ΣΚ 10682 Αζήλα
23. Παλειιήληα Οκνζπνλδία Φνξνηερληθψλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ
Ηνπιηαλνχ 42-46 ΣΚ 104 34 Αζήλα
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

24. ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, Φ. Νέγξε 3 –ΣΚ 112 57, Αζήλα
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Γξαθείν Γελ. Γ/ληξηαο Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ
Γξαθείν Γελ. Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
Γξαθείν Δλεκέξσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ
Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
Γ/λζε Διέγρσλ/Σκήκα Β΄
Γ/λζε Οξγάλσζεο (Γ6)/Σκήκα Β΄
Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΖΛΔ.Γ.)/Σκήκα Γ΄
Γ/λζε Ζιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ
Γ/λζε Γ. Γ. Δηδ. Καζ θαη Απαιιαγψλ
Γ/λζε Δ.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο
Σ.Γ., .Σ.Δ.Π.
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