
Αν ενδιαφέρεστε να  προβάλετε 
την επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο  

210 8253445
 ή 

email: pofee@otenet.gr

-  ΠΟΛ.1224/12.10.2015 
Διευκρινίσεις σχετικά με τους 
εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ 
στα νησιά και στις υπηρεσίες των 
ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 
2015 

- ΠΟΛ.1229/15.10.2015 
Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1213-
22/09/2015 «Φορολογική μεταχεί-
ριση του
 εισοδήματος από εκμίσθωση του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης περι-
πτέρου» 

- ΠΟΛ.1229/15.10.2015 
Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1213-
22/09/2015 «Φορολογική μετα-
χείριση του  εισοδήματος από 
εκμίσθωση του δικαιώματος εκμε-
τάλλευσης περιπτέρου»

- Αρ.Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1137382 ΕΞ 
2015
Φορολογική μεταχείριση των συν-
δρομών που εισπράττουν οι Κοι-
νωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρή-
σεις από τα μέλη τους, καθώς και 
των χορηγιών και συνδρομών προς 
αυτές.

Περιοδ ική  Ενημερωτ ική  Έκδοση  σε  Λογ ιστ ικά  & Φοροτεχν ικά  θέματα
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.:: επιγραμματικά::.
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Φορολογικά | Οικονομικά

 ΠΟΛ.1225/6.10.2015 
Διακοπή εργασιών επιχειρήσεων ιδιοκτησίας 

Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.4 του άρθρου 2 
του Ν.Δ 49/1968 (Α' 294), 

όπως τροποποιήθηκαν με τις δια-
τάξεις της παραγράφου 1 της υπο-
παραγράφου Α.2 της παραγράφου 
Α του άρθρου 2 του ν.4336/2015 
(Α'94), για τη διακοπή εργασιών, 
από την οικεία Δημόσια Οικονο-
μική Υπηρεσία, επιχείρησης, που 
κατέχει Φορτηγό Ιδιωτικής Χρή-
σης, απαιτείται η υποβολή βεβαί-
ωσης της αρμόδιας υπηρεσίας με-
ταφορών περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχόμενων φορτηγών 
ιδιωτικής χρήσης ή βεβαίωσης περί μεταβίβασης αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι κάτοχοι φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, κατά την υποβολή 
της δήλωσης διακοπής εργασιών στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου Διοικη-
τικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ, στη χωρική αρμοδιότητα της 
οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, θα προσκομίζουν πλέον, εκτός από τα 
οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ 19Β/2014) Απόφασης Γε-
νικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, και την ως άνω, κατά περίπτωση, 
βεβαίωση.

Στις περιπτώσεις που κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών προκύ-
πτουν θέματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων ως προς τις συνυποβαλλόμενες 
βεβαιώσεις, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών.

H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, πα-
ρατίθεται το ισχύον νομικό πλαί-
σιο και παρέχονται διευκρινίσεις 

σχετικά με την ορθή και ομοιόμορφη 
εφαρμογή του, ως ακολούθως:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 21 και του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ 
(ν.2859/2000), όπως τροποποιήθηκαν 
με την παράγραφο 1 (περιπτώσεις α' 
και γ') του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 
(ΦΕΚ Α' 80/16.07.15) και με το 
άρθρο τρίτο της από 18.07.2015 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (ΦΕΚ Α' 84) και ισχύουν 
από 20.07.2015, ο κανονικός συ-
ντελεστής ΦΠΑ είναι 23%, ενώ 
τα αγαθά και οι υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στο ανωτέρω 
Παράρτημα υπάγονται στο μει-
ωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% ή, 
εφόσον υπάρχει ειδική πρόβλε-
ψη, στον υπερμειωμένο συντελε-
στή 6%.

Προκειμένου για τα νησιά για τα 
οποία προβλέπεται η κατά 30% μείωση 
των συντελεστών ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 
του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, ο κα-
νονικός συντελεστής ΦΠΑ διαμορφώνε-
ται σε 16%, ο μειωμένος σε 9% και ο 
υπερμειωμένος σε 4%.

2. Στις υπηρεσίες του Παραρτήματος 
ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, η διαμονή σε ξενοδοχεία 
και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβα-
νομένης και της παροχής καταλύματος 
διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε 
κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχό-
σπιτα, οι οποίες, σύμφωνα με την ειδική 
πρόβλεψη της περίπτωσης 2 του Κε-
φαλαίου Β' «Υπηρεσίες» του εν λόγω 
Παραρτήματος, από 20.07.2015 έως και 
30.09.2015 υπάγονταν στον υπερμει-
ωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, ενώ από 
01.10.2015 και εφεξής υπάγονται στο 
μειωμένο συντελεστή 13%. 

Κατ' αντιστοιχία, στα νησιά της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 21 του Κώδικα 

ΦΠΑ, η διαμονή σε ξενοδοχεία και οι 
λοιπές ως άνω υπηρεσίες υπάγονταν από 
20.07 έως και 30.09.2015 στο συντελε-
στή ΦΠΑ 4%, ενώ από 01.10.2015 και 
εφεξής υπάγονται στο συντελεστή 9%.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με την περί-
πτωση δ' της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1 του ν.4334/2015, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την παράγραφο 3 της 
«Υποπαραγράφου Δ.2» της «Παραγρά-
φου Δ» του άρθρου 2 του ν.4336/2015 

(ΦΕΚ Α' 94/14.08.1015) και ισχύει, η 
κατά 30% μείωση των συντελεστών 
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου καταρ-
γείται από 01.10.2015 σταδιακά, σε 
τρεις φάσεις, κατά ομάδες νησιών, μέ-
χρι την οριστική κατάργησή της από 
01.01.2017. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 
0010707 ΕΞ 2015/29.9.2015 (ΦΕΚ Β' 
2115/ 30.09.2015) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, η 
πρώτη ομάδα νησιών για την οποία από 
01.10.2015 και εφεξής δεν ισχύουν οι 
μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ 
περιλαμβάνει τα εξής έξι νησιά: Θήρα, 
Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο και Σκιάθο.

4. Επομένως, για τα προαναφερθέντα 
νησιά από 1.10.2015 ισχύουν οι συντε-
λεστές ΦΠΑ 23%, 13% και 6%, όπως 
ισχύουν και για το υπόλοιπο της χώρας, 
ενώ για τα λοιπά νησιά που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 
του Κώδικα ΦΠΑ εξακολουθεί να ισχύει 
η κατά 30% μείωση των συντελεστών 
ΦΠΑ έως και 31.05.2016, υπό τις προ-
ϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρα-

γράφους 4 και 5 του άρθρου αυτού για 
τις φορολογητέες πράξεις. Υπενθυμί-
ζεται ότι από 01.06.2016 οι μειωμένοι 
κατά 30% συντελεστές δεν θα ισχύουν 
και για δεύτερη ομάδα νησιών, που θα 
ορισθεί με νέα ΚΥΑ.

5. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, 
επισημαίνονται κυρίως τα εξής:

α) Οι παραδόσεις αγαθών, από υποκεί-
μενο στο φόρο εγκατεστημένο σε κάποιο 

από τα έξι προαναφερθέντα 
νησιά, στο πλαίσιο της οικο-
νομικής του δραστηριότητας, 
προς οποιοδήποτε πρόσωπο 
(υποκείμενο ή μη) εγκατε-
στημένο στα ίδια νησιά ή σε 
άλλη περιοχή της νησιωτικής 
ή ηπειρωτικής Ελλάδος όπου 
ισχύουν οι κανονικοί συντε-
λεστές ΦΠΑ, υπάγονται σε 
κάθε περίπτωση στους συντε-
λεστές ΦΠΑ 23%, 13% και 
6%, ανάλογα με τη δασμολο-
γική κλάση στην οποία κατα-
τάσσεται το αγαθό.

Παράδειγμα 1

Υποκείμενος εγκατεστημένος στη Θήρα 
παραδίδει τυποποιημένα όσπρια (φάβα) 
σε επιχείρηση με έδρα την Αθήνα, σε 
επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη Μύ-
κονο και τη Νάξο, καθώς και σε φυσικά 
πρόσωπα πελάτες του στην Εύβοια, την 
Κρήτη και τη Σαλαμίνα. Όλες οι ανω-
τέρω πράξεις υπάγονται στο συντελεστή 
ΦΠΑ 13%.

β) Οι παραδόσεις αγαθών από υποκείμε-
νο στο φόρο εγκατεστημένο σε κάποιο 
από τα εν λόγω έξι νησιά, στο πλαίσιο 
της οικονομικής του δραστηριότητας, 
προς αγοραστή υποκείμενο στο φόρο ή 
μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρό-
σωπο, εγκατεστημένο σε κάποιο από 
τα νησιά για τα οποία εξακολουθούν να 
ισχύουν οι μειωμένοι κατά 30% συντε-
λεστές υπάγονται στους συντελεστές 
ΦΠΑ 16%, 9% και 4%, ανάλογα με τη 
δασμολογική κλάση στην οποία κατα-
τάσσεται το αγαθό, υπό την προϋπόθεση 

 ΠΟΛ.1224/12.10.2015 
Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά 

και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015 
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

 ΠΟΛ.1224/12.10.2015 
Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά 

και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015 
ότι τα αγαθά πωλούνται με προορισμό 
τα νησιά αυτά. Οι ως άνω παραδόσεις 
προς αγοραστές μη υποκειμένους (ιδιώ-
τες) υπάγονται αντίστοιχα στους συντε-
λεστές 23%, 13% και 6%, ανεξαρτήτως 
του τόπου εγκατάστασης του εκάστοτε 
μη υποκείμενου αγοραστή.

Παράδειγμα 2

Υποκείμενος που διαθέτει επιχείρηση 
στην Νάξο παραδίδει παραδοσιακά γα-
λακτοκομικά προϊόντα που 
παράγονται από τον συ-
νεταιρισμό του νησιού σε 
υποκείμενους στο φόρο που 
είναι εγκατεστημένοι στην 
Κω, την Λέσβο και τη Χίο, 
αποστέλλοντας τα αγαθά 
στα νησιά αυτά. Οι πράξεις 
αυτές υπάγονται στο συντε-
λεστή 9%.

Παράδειγμα 3

Υποκείμενος που διαθέ-
τει επιχείρηση στην Μύκονο παραδίδει 
νωπό κρέας σε κατάστημα πώλησης 
τροφίμων (super market) που έχει έδρα 
τη Ρόδο και υποκαταστήματα στη Σάμο 
και τη Σύρο. Για την ανωτέρω παράδο-
ση τιμολογεί την έδρα της επιχείρησης 
στην Ρόδο και αποστέλλει τα πωλούμε-
να αγαθά στα υποκαταστήματά της επι-
χείρησης. Οι πράξεις αυτές υπάγονται 
στο συντελεστή 9%.

Παράδειγμα 4

Υποκείμενος που είναι εγκατεστημένος 
στην Πάρο παραδίδει σε ιδιώτη πελάτη 
του ένα μηχάνημα ψύξης - θέρμανσης 
και το παραδίδει με ευθύνη του στην 
οικία του στην Αντίπαρο. Η συναλλαγή 
αυτή υπάγεται στον κανονικό συντε-
λεστή 23% παρότι η Αντίπαρος ανήκει 
στην κατηγορία των νησιών που υπάγο-
νται στους χαμηλούς συντελεστές κα-
θώς το πρόσωπο που λαμβάνει τα αγαθά 
είναι ιδιώτης. Το ίδιο πρόσωπο - λήπτης 
των αγαθών διαθέτει επίσης ατομική 
επιχείρηση και αγοράζει αντίστοιχο 
μηχάνημα για τον εξοπλισμό των τουρι-

στικών καταλυμάτων που διαθέτει στην 
Αντίπαρο από τον ίδιο πωλητή ο οποίος 
το μεταφέρει σε αυτόν. Η συναλλαγή 
αυτή υπάγεται στο συντελεστή 16%.

Παράδειγμα 5

Υποκείμενος που είναι εγκατεστημένος 
στη Σκιάθο τιμολογεί επιχείρηση στη 
Σκόπελο για οικοδομικά υλικά τα οποία 
ωστόσο αποστέλλει στον Αγ. Γεώργιο 
Ευβοίας κατ' εντολή του πελάτη του. Η 

συναλλαγή αυτή υπάγεται στον κανονι-
κό συντελεστή ΦΠΑ 23%.

γ) Η παροχή υπηρεσιών από υποκειμέ-
νους στο φόρο εγκατεστημένους απο-
κλειστικά σε κάποιο από τα ανωτέρω έξι 
νησιά δεν υπάγεται στους μειωμένους 
κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ , ακόμη κι 
αν οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλι-
κά σε νησί του Αιγαίου για το οποίο εξα-
κολουθεί να ισχύει η εν λόγω κατά 30% 
μείωση, δεδομένου ότι στην περίπτωση 
αυτή δεν πληρούται ο όρος της ύπαρξης 
μόνιμης εγκατάστασης σε νησί με μει-
ωμένους κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ, 
από την οποία να παρέχονται οι σχετικές 
υπηρεσίες.

Παράδειγμα 6

Μηχανικός εγκατεστημένος στην Ρόδο 
παρέχει υπηρεσίες επιτόπιας επίβλεψης 
της ανέγερσης τουριστικών κατοικιών 
στην Κάρπαθο. Οι εν λόγω υπηρεσίες 
υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ 23%.

δ) Ομοίως, δεν υπάγονται στους μειω-

μένους κατά 30% συντελεστές οι υπηρε-
σίες που παρέχονται από υποκειμένους 
εγκατεστημένους σε νησί όπου εφαρμό-
ζονται οι μειωμένοι αυτοί συντελεστές, 
στην περίπτωση που οι εν λόγω υπηρε-
σίες εκτελούνται υλικά σε κάποιο από 
τα έξι ανωτέρω νησιά ή στη λοιπή ηπει-
ρωτική ή νησιωτική Ελλάδα.

Παράδειγμα 7

Υποκείμενος στο φόρο που εκμεταλλεύ-
εται τουριστικό λεωφορείο 
και είναι εγκατεστημένος 
στην Άνδρο συμβάλλεται με 
ξενοδοχείο της Σαντορίνης 
και αναλαμβάνει τη μεταφο-
ρά των πελατών του εν λόγω 
ξενοδοχείου από και προς το 
αεροδρόμιο της Σαντορίνης. 
Οι υπηρεσίες αυτές υπάγο-
νται στο συντελεστή ΦΠΑ 
23%.

ε) Αναφορικά με τις υπηρε-
σίες μεταφοράς προσώπων 

και αγαθών, για τους σκοπούς εφαρμο-
γής των μειωμένων κατά 30% συντελε-
στών και δεδομένης της προϋπόθεσης 
περί της ύπαρξης μόνιμης εγκατάστασης 
σε νησί όπου ισχύουν οι μειωμένοι αυτοί 
συντελεστές, όσον αφορά στην πλήρω-
ση και της δεύτερης προϋπόθεσης περί 
της υλικής εκτέλεσης της σχετικής υπη-
ρεσίας σε αντίστοιχο νησί, λαμβάνονται 
υπόψη ο τόπος (το νησί) αναχώρησης 
και ο τόπος (το νησί) άφιξης των προσώ-
πων και των αγαθών κι όχι οι ενδιάμεσοι 
σταθμοί που μπορεί να παρεμβάλλονται 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής.

Παράδειγμα 8

Έστω πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο 
Πειραιά - Άνδρο - Τήνο - Μύκονο - Φο-
λέγανδρο. Επιβάτες που αναχωρούν 
από τον Πειραιά επιβαρύνονται με συ-
ντελεστή 23%, ανεξαρτήτως του τόπου 
προορισμού τους. Με τον ίδιο συντελε-
στή επιβαρύνονται και επιβάτες με προ-
ορισμό τη Μύκονο, ανεξαρτήτως του 
τόπου αναχώρησής τους. Επιβάτες με 
εισιτήριο Άνδρο - Τήνο, καθώς και επι-
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βάτες με εισιτήριο Άνδρο - Φολέγανδρο 
ή Τήνο - Φολέγανδρο επιβαρύνονται με 
συντελεστή ΦΠΑ 16%, παρά την ενδιά-
μεση στάση στο νησί της Μυκόνου, κα-
θώς στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι 
η μεταφορά εκτελείται υλικά σε νησιά 
για τα οποία ισχύει η κατά 30% μείωση.

6. Περαιτέρω, όσον αφορά στις υπη-
ρεσίες διαμονής και εστίασης ή άλλες 
υπηρεσίες που παρέχουν οι ξενοδοχει-
ακές επιχειρήσεις έναντι ενιαίας τιμής, 
χωρίς να είναι εφικτός ο διαχωρισμός 
στους επιμέρους συντελεστές, με την 
ΠΟΛ.1161/21.7.2015 έχουν γίνει δεκτά 
και ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Διαμονή με πρωινό: 5% της ενιαίας 
τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελε-
στή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλ-
λεται για το πρωινό.

β. Διαμονή με ημιδιατροφή: 15% της 
ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό 
συντελεστή, ως αντιπαροχή για το πρωι-
νό και το γεύμα.

γ. Διαμονή με πλήρη διατροφή (full 
bord): 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται 
στον κανονικό συντελεστή, ως αντιπα-
ροχή για πρωινό και δύο γεύματα.

δ. Διαμονή με το σύστημα all inclusive 
(πλήρης διατροφή περιλαμβανομένης 
της κατανάλωσης ποτών και της παρο-
χής λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβά-
νονται στην ενιαία τιμή, όπως τηλεφω-
νική εξυπηρέτηση, χρήση ομπρελών, 
δραστηριότητες διασκέδασης, απασχό-
λησης παιδιών (animation), αθλητικές 
υπηρεσίες κ.α.): 30% της ενιαίας τιμής 
υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 
ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται 
για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις κατα-
ναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και 
για τις λοιπές παροχές που ενδεχομένως 
περιλαμβάνει το πακέτο.

Επομένως, για τα νησιά του Αιγαίου 
για τα οποία προβλέπεται η κατά 30% 
μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, το πο-
σοστό της ενιαίας τιμής που αντιστοιχεί 

στις υπηρεσίες διαμονής υπάγεται από 
01.10.2015 στο 9%, ενώ το ποσοστό της 
ενιαίας τιμής που αντιστοιχεί στις υπη-
ρεσίες εστίασης καθώς και στις λοιπές 
υπηρεσίες υπάγεται στον κανονικό συ-
ντελεστή 16%. Όσον αφορά στις υπό-
λοιπες περιοχές της χώρας, καθώς και 
στα έξι νησιά για τα οποία καταργείται 
η εν λόγω μείωση των συντελεστών, 
από 01.10.2015 το ποσοστό της ενιαί-
ας τιμής που αντιστοιχεί στη διαμονή 
υπάγεται στο 13%, ενώ το ποσοστό που 
αντιστοιχεί στις υπηρεσίες εστίασης και 
στις λοιπές υπηρεσίες υπάγεται στον κα-
νονικό συντελεστή 23%.

Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθε-
ση ότι δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός 
της αξίας της κάθε υπηρεσίας, προκει-
μένου να εφαρμοστεί ο αναλογών συ-
ντελεστής ΦΠΑ. Στην περίπτωση που οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δύνανται να 
διαχωρίζουν τις επιμέρους αξίες, εφαρ-
μόζουν τον οικείο συντελεστή ΦΠΑ επί 
της αξίας της κάθε αυτοτελούς υπηρεσί-
ας.

7. Επισημαίνεται ότι, βάσει της διά-
ταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 
21 του Κώδικα ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
οποία στην παράδοση αγαθών, στην εν-
δοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην 
παροχή υπηρεσιών εφαρμόζονται οι συ-
ντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο 
που ο φόρος καθίσταται απαιτητός σύμ-
φωνα με τα άρθρα 16 και 18 του ίδιου 

Κώδικα, σε φορολογικά στοιχεία που 
εκδίδονται από 01.10.2015 και εφεξής, 
ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους 
συντελεστές, ανεξάρτητα αν αφορούν 
συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το προηγούμενο διάστημα ή υπη-
ρεσίες που η παροχή τους ξεκίνησε πριν 
την 01.10.2015, αλλά ολοκληρώνεται 
μετά την ημερομηνία αυτή.

Αντίστοιχα σε πιστωτικά τιμολόγια που 
εκδίδονται από 1.10.2015 και αφορούν 
συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 
πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζε-
ται ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές. 
Εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης πα-
ραστατικού για την ακύρωση συναλλα-
γής (π.χ. λογιστικού σημειώματος, κλπ), 
πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο ίδιος 
συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική 
συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομη-
νίας έκδοσής του, δεδομένου ότι, στην 
περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλ-
λαγή στο σύνολό της. Σε περίπτωση εκ 
παραδρομής εφαρμογής μεγαλύτερου 
συντελεστή ΦΠΑ, π.χ. 23% αντί 13%, 
σε χονδρική πώληση αγαθών, υπάρ-
χει δυνατότητα (σύμφωνα με το άρθρο 
8 του ν. 4308/2014 και την εγκύκλιο 
ΠΟΛ.1003/31.12.2014) να εκδοθεί πι-
στωτικό σημείωμα μόνο για τη διόρθω-
ση του ΦΠΑ.

Η Γ. Γ. Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαίδου

 ΠΟΛ.1224/12.10.2015 
Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά 

και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015 
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Αναφορικά με το πιο πάνω 
θέμα, σας γνωρίζουμε τα 
κάτωθι:

1. Το εισόδημα από την εκμίσθωση 
του δικαιώματος εκμετάλλευσης πε-
ριπτέρου σε τρίτους αποτελεί εισό-
δημα από δικαιώματα του άρθρου 
38 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), φορο-
λογείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 40 του ίδιου 
νόμου με ποσοστό είκοσι τοις εκα-
τό (20%) και όταν τα δικαιώματα 
εισπράττονται από φυσικό πρόσωπο 
που δεν ασκεί επιχειρηματική δρα-
στηριότητα σχετική με τα δικαιώ-
ματα, με την παρακράτηση αυτή του 
φόρου 20% εξαντλείται η φορολογι-
κή του υποχρέωση για το συγκεκρι-
μένο εισόδημα.

2. Ο μισθωτής (ενοικιαστής) του δι-
καιώματος εκμετάλλευσης περιπτέ-
ρου, εμπίπτει στις διατάξεις του άρ-
θρου 61 του ν. 4172/2013, ως ασκών 
επιχειρηματική δραστηριότητα και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 

γ' της παρ. 1 του άρθρου 62 και της 
περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 64 του 
ΚΦΕ (ν. 4172/2013), υποχρεούται 
κατά την πληρωμή του δικαιώμα-
τος να παρακρατεί φόρο είκοσι τοις 
εκατό (20%) από τον δικαιούχο του 
δικαιώματος και κάτοχο της άδειας 
λειτουργίας περιπτέρου. 

3. Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή 
από την έναρξη ισχύος του νέου 
ΚΦΕ (ν. 4172/2013), δηλαδή από 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

Στις περιπτώσεις που κατά το φο-
ρολογικό έτος 2014, ο εκμισθωτής 
δεν δήλωσε στην δήλωση φορολο-
γίας εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων (έντυπο Ε1) ορθώς το εισόδημα 
αυτό, οφείλει να υποβάλλει μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2015 τροποποι-
ητική δήλωση στην Δ.Ο.Υ. που υπά-
γεται και να συμπληρώσει τον κω-
δικό 671-672 του Πίνακα Δ1, χωρίς 
να επιβληθούν από την Φορολογική 
Διοίκηση κυρώσεις.

4. Εάν δεν έγινε από τον μισθωτή, 
κατά το φορολογικό έτος 2014 η 
παρακράτηση που προβλέπεται από 
τις οικείες διατάξεις, δεν υπάρχει 
υποχρέωση καταβολής παρακρατού-
μενου φόρου με υποβολή σχετικής 
δήλωσης. Ομοίως, το ίδιο ισχύει και 
για τις πληρωμές που ήδη έγιναν μέ-
χρι την 30/09/2015, κατά τις οποίες 
δεν πραγματοποιήθηκε παρακράτη-
ση.

5. Επισημαίνεται όμως ότι, για όσες 
πληρωμές γίνουν από την 01/10/2015 
και στο εξής, υπάρχει η υποχρέωση 
παρακράτησης και απόδοσης φόρου 
μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο 
νόμος με την παρ. 7 του άρθρ. 64 
του ΚΦΕ, δηλαδή μέχρι το τέλος του 
δεύτερου μήνα από την ημερομηνία 
καταβολής του δικαιώματος. Μετά 
το πέρας της προθεσμίας, θα επιβάλ-
λονται οι προβλεπόμενες από τον 
ΚΦΔ κυρώσεις.

Η Γ. Γ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΠΟΛ.1229/15.10.2015 
Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1213-22/09/2015 «Φορολογική μεταχείριση του

 εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου» 
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Με αφορμή προφορικά και 
γραπτά ερωτήματα που 
έχουν υποβληθεί στην 

υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο 
πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακό-
λουθα.

1. Με τις διατάξεις της περ. δ΄ του 
άρθρου 45 του Ν.4172/2013 ορίζε-
ται, ότι σε φόρο εισοδήματος νομι-
κών προσώπων και νομικών οντο-
τήτων υπόκεινται, μεταξύ άλλων, οι 
συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών.

2. Όπως διευκρινίσθηκε με την 
αριθ. ΠΟΛ.1044/2015 εγκύκλιό μας, 
στους συνεταιρισμούς περιλαμβά-
νονται και οι Κοινωνικές Συνεται-
ριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), 
οι οποίες, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
Ν.4019/2011 , αποτελούν αστικούς 
συνεταιρισμούς με κοινωνικό σκο-
πό και διαθέτουν εκ του νόμου την 
εμπορική ιδιότητα.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του 
άρθρου 44 του Ν.4172/2013 ορίζε-
ται ότι, ο φόρος εισοδήματος νομι-
κών προσώπων και νομικών οντοτή-
των επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη 
που πραγματοποιούν τα νομικά πρό-

σωπα και οι νομικές οντότητες του 
άρθρου 45 ενώ με
την παρ. 2 του άρθρου 47 του ίδιου 
ως άνω νόμου ορίζεται ότι, όλα τα 
έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρό-
σωπα ή οι νομικές οντότητες που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις του 
άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

4. Επιπλέον, με την αριθ. 
ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιό μας δι-
ευκρινίσθηκε, ότι στα πάσης φύσε-
ως έσοδα των νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων περιλαμ-
βάνονται όλα τα έσοδα που ανα-
φέρονται στα λοιπά Κεφάλαια του 
Ν.4172/2013 (Κεφάλαια Ε΄ και 
ΣΤ΄), καθώς επίσης και οι κάθε εί-
δους συνδρομές, επιχορηγήσεις, 
αποζημιώσεις στα πλαίσια της επι-
χειρηματικής δραστηριότητας των 
πιο πάνω προσώπων, κλπ.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρ-
θρου 8 του Ν.4019/2011 ορίζεται 
ότι, οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτε-
λούνται από το κεφάλαιο της επιχεί-
ρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από 
την αξιοποίηση της περιουσίας της, 
έσοδα από την επιχειρηματική δρα-
στηριότητά της, επιχορηγήσεις από 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διε-
θνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α΄ και Β΄ βαθμού, έσοδα από άλλα 
προγράμματα, κεφάλαια από κληρο-
δοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις 
της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, 
καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της 
σύμφωνα με το καταστατικό της.

6. Μετά απ΄ όλα όσα αναφέρθηκαν 
πιο πάνω και δεδομένου ότι αντι-
κείμενο φόρου στους αστικούς συ-
νεταιρισμούς αποτελούν τα πάσης 
φύσεως έσοδα που αυτοί αποκτούν, 
συνάγεται ότι όλα τα έσοδα που απο-
κτούν οι Κοιν.Σ.Επ., συμπεριλαμβα-
νομένων τόσο των συνδρομών που 
τυχόν εισπράττουν από τα μέλη τους 
εφόσον δεν εισφέρονται για κάλυ-
ψη του κεφαλαίου της επιχείρησης, 
όσο και των δωρεών και χορηγιών 
που πραγματοποιούνται προς αυτές, 
λογίζονται ως εισόδημα από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα και φορο-
λογούνται με βάση τις διατάξεις του 
Ν.4172/2013.

Η Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Αρ.Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1137382 ΕΞ 2015
Φορολογική μεταχείριση των συνδρομών που εισπράττουν οι Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τα μέλη τους, καθώς και των χορηγιών 

και συνδρομών προς αυτές.


	Bookmark 1
	Bookmark 2

