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-  Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1097944 
ΕΞ 2015/20.7.2015 
Φορολογική μεταχείριση των χρε-
ωστικών υπόλοιπων από την πώ-
ληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη 
εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με 
βάση τις διατάξεις των παραγρά-
φων 12 και 13 του ν.4172/2013 

- ΠΟΛ.1131/24.6.2015 
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της 
ΠΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 
1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικα-
σία είσπραξης– επιστροφής για την 
εφαρμογή του ηλεκτρονικού παρα-
βόλου», όπως ισχύει

- ΟΛ.1160/17.7.2015 
Κοινοποίηση των διατάξεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 και 
του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 
(ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), που αφορά 
«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη δια-
πραγμάτευση και σύναψη συμφω-
νίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ

Με σκοπό τη δι-
ευκόλυνση των 
φ ο ρ ο λ ο γ ο υ -

μένων και την αποφυγή 
πρόσθετων επιβαρύνσεων 
από τη μη έγκαιρη πλη-
ρωμή των φορολογικών 
υποχρεώσεων λόγω της 
από 28.06.2015 τραπε-
ζικής αργίας, η Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων ανακοινώνει ότι 
οι προθεσμίες καταβολής 
των βεβαιωμένων στη 
Φορολογική Διοίκηση 
οφειλών παρατείνονται 
μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015.
Κατά το διάστημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρχει καμία επι-
βάρυνση με τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των 
κάθε είδους φορολογικών οφειλών, των οποίων οι προθεσμίες καταβολής 
έληξαν σε ημέρα τραπεζικής αργίας. 
Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις προθεσμίες καταβολής των παρακρατούμε-
νων και επιρριπτόμενων φόρων.
Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των 
δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση



 Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1097944 
ΕΞ 2015/20.7.2015 

Φορολογική μεταχείριση 
των χρεωστικών υπόλοι-
πων από την πώληση ή 
αποτίμηση ημεδαπών μη 
εισηγμένων στο Χ.Α. μετο-
χών με βάση τις διατάξεις 
των παραγράφων 12 και 13 

του ν.4172/2013 

Απαντώντας σε ερωτήματα 
σχετικά με το πιο πάνω θέμα, 
σας γνωρίζουμε ότι για τη 

ζημία από αποτίμηση συμμετοχών 
η οποία εμφανίζεται σε λογαρια-
σμό ειδικού αποθεματικού σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 38 του 
ν.2238/1994 θα έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις των παραγράφων 12 και 
13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 
(σχετ. ΠΟΛ.1143/15.5.2014 και 
ΠΟΛ.1264/30.12.2014 εγκύκλιοί 
μας). Όσον αφορά στη ζημία που έχει 
προκύψει από πώληση μη εισηγμένων 
μετοχών είτε αυτή πραγματοποιήθηκε 
πριν την 01.01.2007 (στην περίπτωση 
αυτή το κέρδος από πώληση μη ει-
σηγμένων μετοχών φορολογείτο κατ' 
ειδικό τρόπο) είτε αυτή πραγματοποι-
ήθηκε μετά την 01.01.2007 (στην πε-
ρίπτωση αυτή το κέρδος από πώληση 
μη εισηγμένων μετοχών φορολογείτο 
με τις γενικές διατάξεις), αυτή μεταφε-
ρόταν σε χρέωση λογαριασμού «Απο-
θεματικά από Χρεόγραφα» σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 38 του 
ν.2238/1994. 

Κατά συνέπεια, για τα υπόψη χρεω-
στικά υπόλοιπα θα έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 
13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 
(σχετ. ΠΟΛ.1143/15.5.2014 και 
ΠΟΛ.1264/30.12.2014 εγκύκλιοί 
μας), δηλαδή αυτά μειώνουν τα φορο-
λογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 
2014 και σε περίπτωση φορολογικών 
ζημιών προστίθενται σε αυτές.

Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
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 ΠΟΛ.1131/24.6.2015 

Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 
1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και δι-
αδικασία είσπραξης– επιστροφής για την εφαρμογή 

του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει 

Συμπληρώνουμε − τροποποι-
ούμε την ΠΟΛ.1163/3.7.2013 
(ΦΕΚ 1675 Β΄), όπως ισχύει, 

ως εξής:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 της 
ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η έκδοση παραβόλων γίνεται υπο-
χρεωτικά μέσω της εφαρμογής του 
e−Παραβόλου, για όσα παράβολα 
έχουν ενταχθεί σε αυτήν. Σε περι-
πτώσεις μη δυνατότητας καταβολής 
του e−παραβόλου στους φορείς εί-
σπραξης ή μη διαθεσιμότητας της 
εφαρμογής του e−παραβόλου στην 
διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμ-
ματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των (ΓΓΠΣ) δύναται η έκδοση και 
καταβολή παραβόλου να διενεργεί-
ται στις Δ.Ο.Υ. κατά την κρίση του 
αρμόδιου προϊσταμένου».

2. Στο άρθρο 2 της 
ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 
Β΄) το εδάφιο «Στην περίπτωση που 
δεν συμπληρωθεί το πεδίο Α.Φ.Μ. 
τότε επιστρέφεται ηλεκτρονικό μή-
νυμα ότι «η επιστροφή τυχόν αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων ποσών 
δεν δύναται να πραγματοποιηθεί»» 
αντικαθίστανται ως εξής: «Στην πε-
ρίπτωση που δεν συμπληρωθεί το 
πεδίο Α.Φ.Μ. τότε επιστρέφεται 
ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο 
προειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος 
ότι επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών δεν δύναται 
να πραγματοποιηθεί χωρίς Α.Φ.Μ.».

3. Στο τέλος του άρθρου 2 της 
ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) 

το εδάφιο «Μετά την «Οριστική 
Υποβολή Αιτήματος» δεν είναι εφι-
κτό να μεταβάλλει τα στοιχεία της 
αίτησής του εκτός του τραπεζικού 
του λογαριασμού.» αντικαθίσταται 
ως εξής: «Μετά την «Οριστική Υπο-
βολή Αιτήματος» δεν είναι εφικτό 
να μεταβάλλει τα στοιχεία της αί-
τησής του. Δυνατότητα μεταβολής 
δίνεται μόνο στους εγγεγραμμένους 
χρήστες σε περίπτωση αλλαγής του 
τραπεζικού τους λογαριασμού.»

4. Στο άρθρο 5 περίπτωση Α. της 
ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) 
προστίθενται μετά το 1ο εδάφιο τα 
εξής:

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνα-
ται να πραγματοποιηθεί επιστροφή 
για παράβολα που έχουν εκδοθεί 
χωρίς ΑΦΜ με την προϋπόθεση ότι 
ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει 
τον ΑΦΜ του στην αρμόδια υπηρε-
σία− λήπτη, η οποία αφού ελέγξει 
ότι ο ΑΦΜ αφορά στον δικαιούχο 
της επιστροφής, συμπληρώνει το 
σχετικό πεδίο στην εφαρμογή και 
στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επι-
στροφή».

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής 
της παρούσας απόφασης ορίζεται η 
1/8/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΓΑ−ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοι-
νοποιούμε τις διατάξεις της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 

του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α'/16.7.20ΐ5), που 
αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη δια-
πραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)» 
και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την 
ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 
του άρθρου 1 του προαναφερόμενου νόμου, 
αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 
21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. ν. 2859/2000 
ΦΕΚ 248 Α), και καθορίζεται σε 6% ο υπερ-
μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, αντί του συ-
ντελεστή 6,5% που προβλεπόταν με τις προ-
ϊσχύουσες διατάξεις.

Κατόπιν αυτού, οι ισχύοντες συντελεστές 
Φ.Π.Α. είναι οι εξής:

α) ο κανονικός συντελεστής παραμένει σε 
23%,

β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζε-
ται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Πα-
ραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ παραμένει 
σε 13%,

γ) ο συντελεστής για τον οποίο προβλεπόταν 
περαιτέρω μείωση κατά 50% για ορισμένα 
αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ 
του Κώδικα ΦΠΑ από 6,5%, μειώνεται σε 
6%.

Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω διά-
ταξης και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι 
κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νη-
σιά του Αιγαίου διαμορφώνονται αντίστοιχα 
σε 16%, 9%, και 4%.

2. Με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 
του άρθρου 1 του προαναφερόμενου νόμου, 
αντικαθίσταται το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώ-
δικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), με το οποίο προ-
βλεπόνταν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που 
υπάγονταν στους μειωμένους συντελεστές 
ΦΠΑ 13% και 6,5%. Με το νέο Παράρτημα 
ΙΙΙ, περιορίζονται τα εν λόγω αγαθά και οι 
υπηρεσίες που θα υπάγονται εφεξής στους 
μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 13% και 6%. 
Σύμφωνα με τον Κεφάλαιο Α' Αγαθά του 
νέου Παραρτήματος ΙΙΙ, τα βασικά αγαθά 

παραμένουν στους μειωμένους συντελεστές 
ΦΠΑ 13% και 6%, όπως ψωμί, γάλα, κρέ-
ας (πλην των βοοειδών), ψάρια, ελαιόλαδο, 
τυριά, ζυμαρικά, άλευρα, δημητριακά, λαχα-
νικά, φάρμακα, βιβλία, ηλεκτρική ενέργεια, 
ύδρευση, αγαθά για αναπήρους. Ειδικότερα, 
όσον αφορά την εφαρμογή των συντελεστών 
ΦΠΑ στα αγαθά, σας διευκρινίζουμε τα ακό-
λουθα :

α) Σε συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγονται τα 
ακόλουθα προϊόντα :
- κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα από χοιροειδή, 
προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, 
γαλοπούλες και κουνέλια,
- ψάρια, φιλέτα και σάρκα ψαριών, νωπά 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 
και από τα μαλάκια (σουπιές, χταπόδια και 
καλαμάρια),
- γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,
- φυτά ζωντανά, μοσχεύματα και μπόλια,
- λαχανικά, καρποί και φρούτα βρώσιμα,
- δημητριακά, άμυλα και προϊόντα αλευρο-
ποιίας,
- ελαιόλαδο,
- παρασκευάσματα για τη διατροφή των παι-
διών,
- ψωμί
- ζυμαρικά,
- νερά φυσικά,
- φαρμακευτικά προϊόντα,
- καθετήρες, σύριγγες, είδη και συσκευές ορ-
θοπεδικής,
- ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο του 
Κεφαλαίου 27 του Δασμολογίου,

- είδη για αναπήρους.

β) Σε συντελεστή ΦΠΑ 23% μετατάσσονται 
τα ακόλουθα προϊόντα :
- ορισμένα ζωντανά ζώα,
- κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα από βοοειδή, κρέ-
ατα και παραπροϊόντα σφαγίων,
- μαλακόστρακα και μαλάκια (εκτός από 
χταπόδια, σουπιές και καλαμάρια), συκώτια, 
αυγά και σπέρματα,
- άνθη,
- καφές, τσάϊ, ματέ και μπαχαρικά,
- μαστίχα, πηκτικές και πηκτινικές ενώσεις,
- λάδια (εκτός από το ελαιόλαδο),
-παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών, μαλα-
κίων και μαλακοστράκων,
- ζάχαρη και παρασκευάσματα ζάχαρης,
- κακάο και παρασκευάσματα κακάου,
- παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, 
τα αλεύρια, τα άμυλα και το γάλα,
- παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και 
φρούτων,
- διάφορα παρασκευάσματα διατροφής,
- ξύδια και υποκατάστατα αυτών,
- απορρίματα βιομηχανιών διατροφής και 
τροφές για τη διατροφή των ζώων,
- αλάτι και θαλασσινό νερό,
- ορισμένα ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα
- καυσόξυλα,
- λιπάσματα,
- εντομοκτόνα,
- προφυλακτικά,
- σερβιέτες και λοιπά είδη για την υγιεινή της 
γυναίκας,
- κτηνοτροφικά προϊόντα,

 ΠΟΛ.1160/17.7.2015 
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του 
άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), που αφορά «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)» 
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

 ΠΟΛ.1160/17.7.2015 
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του 
άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), που αφορά «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)» 
- ορισμένα είδη για αναπήρους

γ) Όσον αφορά τον υπερμειωμένο συντε-
λεστή ΦΠΑ :

Ο υπερμειωμένος συντελεστής αναπροσαρ-
μόζεται από 6,5% σε 6% και ισχύει για :
-    τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώ-
που των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 
3004 καθώς και τα εμβόλια για 
την ιατρική του ανθρώπου της 
δασμολογικής κλάσης 3002,
-    τα βιβλία της δασμολογικής 
κλάσης 4901 και τα βιβλία για 
παιδιά της δασμολογικής κλά-
σης 4903,
-    τις εφημερίδες και τα περι-
οδικά της δασμολογικής κλάσης 
4902.

Ο υπερμειωμένος συντελεστής 
για τα νησιά διαμορφώνεται 
σε 4%.

Σημειώνεται ότι για την εφαρμο-
γή των μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ στις κατηγορίες αγαθών 
που προσδιορίζονται στο Παράρτημα III του 
Κώδικα ΦΠΑ χρησιμοποιούνται οι διατάξεις 
του Δασμολογίου της Ε.Ε για την κατάταξη 
των προϊόντων στον οικείο κωδικό ονοματο-
λογίας.

Για την εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ, 
παρατίθενται, συνημμένα, πίνακες :
- αντιστοίχισης των παραγράφων του Πα-
ραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ με τις αντί-
στοιχες τροποποιήσεις
- προϊόντων και κωδικών ονοματολογίας 
που παραμένουν σε μειωμένους συντελεστές 
ΦΠΑ 13% και 6% καθώς και προϊόντων και 
κωδικών ονοματολογίας που μετατάσσονται 
από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% 
στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.

3. Σε ό,τι αφορά την κατά 30% μείωση των 
συντελεστών στα νησιά του Αιγαίου, όπως 
αυτά καθορίζονται στο άρθρο 21 του Κώδικα 
ΦΠΑ, παραμένει ως έχει, μέχρι τους οριζό-
μενους από τις διατάξεις του κοινοποιούμε-
νου νόμου χρόνους.

4. Οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημε-
ρομηνία έκδοσης την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος των νέων συντελεστών και εφεξής, ο 

ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντε-
λεστές, ανεξάρτητα αν αφορούν συναλλαγές 
που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγού-
μενο διάστημα.

5. Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται 
από την έναρξη ισχύος του ν. 4334/2015 και 
αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθη-
καν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται 

ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές. Εφόσον 
συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για 
την ακύρωση συναλλαγής, (π.χ. λογιστικού 
σημειώματος, κλπ), πρέπει να αναγράφεται 
σε αυτό ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε 
η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημε-
ρομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι, στην 
περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή 
στο σύνολό της. Σε περίπτωση εκ παραδρο-
μής εφαρμογής μεγαλύτερου συντελεστή 
ΦΠΑ, π.χ. 23% αντί 13%, σε χονδρική πώ-
ληση αγαθών, υπάρχει δυνατότητα (σύμφω-
να με το άρθρο 8 του ν. 4308/2014 και την 
εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/31.12.2014) να εκδοθεί 
πιστωτικό σημείωμα μόνο για τη διόρθωση 
του ΦΠΑ.

6. Περαιτέρω, στο Κεφάλαιο Β' «Υπηρεσί-
ες» του Παραρτήματος III, όπως αντικατα-
στάθηκε με το νέο νόμο, περιλαμβάνονται οι 
υπηρεσίες οι οποίες από την έναρξη ισχύος 
του ν. 4334/2015, εκτός αν ορίζεται άλλη 
ημερομηνία στις επιμέρους διατάξεις, υπά-
γονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% 
ή, εφόσον υπάρχει ειδική πρόβλεψη, στον 
υπερμειωμένο συντελεστή 6%. Υπηρεσίες 
που δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω Πα-
ράρτημα υπάγονται στον κανονικό συντελε-

στή ΦΠΑ 23%.

7. Συγκεκριμένα, τρεις περιπτώσεις υπη-
ρεσιών παραμένουν στο Παράρτημα III. 
Πρόκειται για:

α. Τα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για θεα-
τρικές παραστάσεις, τα οποία εξακολουθούν 
να υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελε-

στή ΦΠΑ, ο οποίος διαμορ-
φώνεται σε 6% (περ.1).
Δεδομένου ότι η προβλεπό-
μενη από τις παραγράφους 
4 και 5 του άρθρου 21 του 
Κώδικα ΦΠΑ μείωση των 
συντελεστών ΦΠΑ κατά 
30% σε συγκεκριμένες νη-
σιωτικές περιοχές εξακολου-
θεί να ισχύει ως έχει έως και 
30.09.2015, ο συντελεστής 
ΦΠΑ για τα εισιτήρια θεα-
τρικών παραστάσεων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις 
της μείωσης της παραγράφου 
5 του άρθρου 21 του Κώδικα 
ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 4%.

β. Τη διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοι-
ους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της 
παροχής καταλύματος διακοπών και της μί-
σθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ 
για τροχόσπιτα, που υπάγονται στο μειωμένο 
συντελεστή 13% από 01.10.2015 (περ. 2).

γ. Την παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντί-
δας παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατό-
μων με ειδικές ανάγκες γενικά, που παραμέ-
νουν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% ή, 
αντίστοιχα, 9% στις νησιωτικές περιοχές.

8. Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονταν στο 
Κεφ. Β' του Παραρτήματος Ill, όπως ίσχυε 
πριν την αντικατάστασή του με την παρ. 1.γ' 
του άρθρου 1 του ν. 4334/2015, μετατάσσο-
νται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Πρό-
κειται για:

α. Τις κάθε είδους μεταφορές προσώπων στο 
εσωτερικό της χώρας (χερσαίες, εναέριες και 
θαλάσσιες), ανεξάρτητα από το μεταφορικό 
μέσο που χρησιμοποιείται (μέσα μαζικής με-
ταφοράς, επιβατηγά δημοσίας χρήσης αυτο-
κίνητα - ΤΑΞΙ, πλωτά μέσα κλπ).

β. Τα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για κάθε 
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

 ΠΟΛ.1160/17.7.2015 
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του 
άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), που αφορά «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)» 
είδους εκδηλώσεις, όπως αθλητικές, πολι-
τιστικές, εμπορικές, μουσικές, κοινωνικές, 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και για 
λούνα παρκ, ζωολογικούς κήπους, παιδότο-
πους κλπ, εκτός από τα εισιτήρια θεατρικών 
παραστάσεων.

γ. Τα τέλη για τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών 
εκπομπών.

δ. Τις υπηρεσίες συγγραφέων, συνθετών, 
καλλιτεχνών και ερμηνευτών έργων τέ-
χνης, καθώς και τα δικαιώματα αυτών.

ε. Τις υπηρεσίες για τη γεωργική παραγω-
γή, οι οποίες παρέχονται από υποκειμένους 
του κανονικού καθεστώτος.

στ. Τις υπηρεσίες εστίασης (αναλύεται κα-
τωτέρω).

ζ. Τις υπηρεσίες από φιλανθρωπικούς ορ-
γανισμούς ή οίκους ευγηρίας, στις περι-
πτώσεις που δεν απαλλάσσονται με το άρ-
θρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ.

η. Τις υπηρεσίες και τις παραδόσεις των συ-
ναφών ειδών από γραφεία κηδειών και επι-
χειρήσεις αποτέφρωσης νεκρών.

θ. Τις ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες, 
εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 
(αναλύεται κατωτέρω).

ι. Τις υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομι-
δής, ταφής και ανακύκλωσης απορριμμάτων 
καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων, εκτός 
από αυτές που παρέχονται από τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ.

κ. Τις επισκευές, επιδιορθώσεις, υπηρεσίες 
φασόν και γενικά τις κάθε είδους εργασίες 
επί αγαθών, ανεξάρτητα από το συντελεστή 
ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το αγαθό βάσει 
της δασμολογικής κλάσης στην οποία κατα-
τάσσεται.

κα. Τις εργασίες στο πλαίσιο ανακαίνισης 
και επισκευής παλαιών ιδιωτικών κατοικιών.

Επομένως, όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες 
υπηρεσίες υπάγονται στον κανονικό συντε-
λεστή ΦΠΑ.

9. Ειδικά, όσον αφορά στις ιατρικές υπηρε-
σίες, διευκρινίζεται ότι στον κανονικό συντε-
λεστή ΦΠΑ υπάγονται οι ιατρικές υπηρεσίες 
οι οποίες δεν εμπίπτουν στις σχετικές απαλ-
λαγές των περιπτώσεων δ' και ε' της παρ. 1 
του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύ-
ουν και έχουν ερμηνευθεί με την εγκύκλιο 
ΠΟΛ.1100/24.6.2010. Για παράδειγμα, οι 
υπηρεσίες των ιδιωτικών κλινικών προς νο-
σηλευόμενους ασθενείς, καθώς και οι ιατρι-
κές υπηρεσίες που εξυπηρετούν αισθητικούς 

σκοπούς υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ 
23%.

10. Επίσης, σε ό,τι αφορά στην εστίαση, επι-
σημαίνεται ότι στον κανονικό συντελεστή 
ΦΠΑ υπάγονται ανεξαιρέτως όλες οι υπη-
ρεσίες εστίασης που παρέχονται από κάθε 
είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των ειδών 
που καταναλώνονται επιτοπίως (π.χ. χρέ-
ωση νερού, γάλακτος, ψωμιού, αναψυκτι-
κών, καφέδων, φαγητών κλπ με συντελεστή 
23%). Όσον αφορά στις παραδόσεις αγαθών 
(γενικά τροφίμων τυποποιημένων ή μη, γευ-
μάτων, αρτοποιημάτων, ψωμιού, γλυκών, 
νερού, αλκοολούχων ή μη ποτών, χυμών, 
καφέδων και λοιπών ροφημάτων κλπ) που 
πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις εστίασης, 
δηλαδή στις απλές πωλήσεις ειδών εστίασης 
που δεν σερβίρονται για επιτόπια κατανάλω-
ση από τους πελάτες, αλλά είτε παραλαμ-
βάνονται από τους πελάτες για κατανάλω-
ση εκτός των επιχειρήσεων εστίασης, είτε 
αποστέλλονται καθ' υπόδειξη του πελάτη, 
εφαρμόζεται ο συντελεστής ΦΠΑ στον οποίο 
υπάγεται κατά περίπτωση το παραδιδόμενο 
αγαθό (π.χ. 13% για το νερό, το γάλα, καθώς 
και για το ψωμί εφόσον χρεώνεται χωριστά, 
23% για τα γλυκά, τα λοιπά αρτοποιήματα, 
τους καφέδες κλπ).

11. Επιπλέον, προς αποφυγήν καταστρατη-
γήσεων, σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες καλ-
λιτεχνών υπάγονται σε κάθε περίπτωση στον 
κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο ορισμού των αμοιβών τους (π.χ. 
ως ποσοστό επί των εσόδων από εισιτήρια 
θεατρικών παραστάσεων).

12. Δεδομένου ότι, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 21, παρ. 2 του Κώδικα ΦΠΑ, στην 

παροχή υπηρεσιών εφαρμόζονται οι συ-
ντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο 
που ο φόρος καθίσταται απαιτητός σύμ-
φωνα με το άρθρο 16 του ίδιου Κώδικα, 
στην περίπτωση υπηρεσιών που η παρο-
χή τους ξεκίνησε πριν την έναρξη ισχύος 
του ν.4334/2015 αλλά ολοκληρώνεται 
μετά την ημερομηνία αυτή, ή στην πε-
ρίπτωση που έχουν παρασχεθεί πριν την 
έναρξη ισχύος του ν. 4334/2015, όμως το 
νόμιμο παραστατικό εκδίδεται μετά την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με διατάξεις 
της φορολογικής νομοθεσίας που επιτρέ-
πουν την έκδοση του παραστατικού σε 
χρόνο μεταγενέστερο της παροχής τους, 

κατά την τιμολόγηση εφαρμόζεται ο ισχύων 
συντελεστής ΦΠΑ που αναλογεί στο είδος 
των υπηρεσιών από την έναρξη ισχύος του ν. 
4334/2015 και εφεξής.

13. Με τη διάταξη της παρ. 1.β' του άρθρου 
1 του ν. 4334/2015 αντικαθίσταται η περί-
πτωση ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 
του Κώδικα ΦΠΑ. Σύμφωνα με τη νέα διά-
ταξη απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παροχή 
υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά 
συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών 
και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από 
δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσω-
πα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτω-
ση, αρμόδια αρχή, εκτός από τα φροντιστή-
ρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα 
κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και ηλε-
κτρονικών υπολογιστών.

14. Επί της ουσίας, περιορίζεται το πεδίο 
εφαρμογής της απαλλαγής για τις εκπαιδευ-
τικές υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας, 
με την ρητή εξαίρεση των φροντιστηρίων 
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και 
των κέντρων εκμάθησης ξένων γλωσσών και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους οργα-
νισμούς που θεωρούνται ότι παρέχουν απαλ-
λασσόμενη από το ΦΠΑ εκπαίδευση.
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15. Η εξαίρεση από την απαλλασσόμενη εκ-
παίδευση αφορά στις επιχειρήσεις που παρέ-
χουν στις εγκαταστάσεις τους φροντιστηρι-
ακή εκπαίδευση κάθε είδους και βαθμίδος, 
υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών και 
εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές, ανεξαρτήτως του τίτλου τους (φροντι-
στήριο, αναγνωστήριο, σχολή, ινστιτούτο, 
κέντρο κλπ) και τον αριθμό μαθητών των 
τμημάτων τους (π.χ. ολιγάριθμα ή κλειστά 
τμήματα). Το αυτό ισχύει και στην περίπτω-
ση που οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται 
ηλεκτρονικά.

16. Σημειώνεται ότι ο εφαρμοστέος συντε-
λεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης 
που δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του 
Κώδικα ΦΠΑ είναι ο κανονικός (23% ή 16% 
στις νησιωτικές περιοχές), δεδομένου ότι 
από τις κοινοτικές διατάξεις (Παράρτημα III 
της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) 
δεν επιτρέπεται η υπαγωγή των υπηρεσιών 
εκπαίδευσης σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

17. Για την υπαγωγή τους στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ, οι ανωτέρω επιχειρήσεις 
οφείλουν να υποβάλουν δήλωση μεταβολών 
εντός δέκα ημερών από την έναρξη ισχύος 
των νέων διατάξεων, έχοντας πλέον όλες τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέ-
πονται για τους υποκειμένους στο φόρο από 
τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως υπο-
βολή δηλώσεων ΦΠΑ, δικαίωμα έκπτωσης 
ΦΠΑ εισροών κλπ. Κατά αυτόν τον τρόπο 
εξορθολογίζεται η λειτουργία του συστήμα-
τος ΦΠΑ ως γενικού φόρου κατανάλωσης 
και διασφαλίζεται για τις εν λόγω επιχειρή-
σεις η ουδετερότητα του φόρου μέσω του δι-
καιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών 
τους, αντί της ενσωμάτωσης του φόρου αυ-
τού στο κόστος των υπηρεσιών τους.

18. Σημειώνεται ότι στην έννοια της απαλ-
λασσόμενης από το ΦΠΑ εκπαίδευσης της 
περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 22 εξακολουθεί να εμπίπτει η προσχο-
λική εκπαίδευση (νηπιαγωγεία, βρεφονηπι-
ακοί και παιδικοί σταθμοί), η πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια σχολική εκπαίδευση, η 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και η 
επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή 
επανακατάρτιση, ανεξάρτητα αν παρέχονται 
από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κερδο-
σκοπικού ή μη χαρακτήρα, με την επιφύλα-
ξη της αναγνώρισης του φορέα εκπαίδευσης 

 ΠΟΛ.1160/17.7.2015 
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του 
άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), που αφορά «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)» 
από αρμόδια αρχή, εφόσον προβλέπεται από 
σχετικό νομικό πλαίσιο.

Επίσης, εξακολουθούν να απαλλάσσονται 
από το ΦΠΑ οι αναγνωρισμένες από το κρά-
τος σχολές χορού, δραματικής τέχνης και 
κινηματογραφίας και οι μουσικές σχολές και 
τα ωδεία.

19. Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση ιγ' 
της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώ-
δικα ΦΠΑ, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα 
ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από 
εκπαιδευτικούς κατ' οίκον και υποβοηθούν 
τους μαθητές στην εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεών τους κατά την φοίτησή τους στις 
τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.

20. Προσαρμογή των μηχανογραφικών συ-
στημάτων και των φορολογικών ταμειακών 
μηχανών στους νέους συντελεστές.

Όσον αφορά τις αποδείξεις που εκδίδονται 
με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχα-
νής ή συστήματος, η αναγραφή των αξιών - 
τιμών που εμπεριέχουν πλέον ποσό Φ.Π.Α. 
με τους νέους συντελεστές, δύνανται να ανα-
γράφονται με άμεση πληκτρολόγηση.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται 
η δυνατότητα προσαρμογής των μηχανογρα-
φικών συστημάτων και των φορολογικών 
ηλεκτρονικών μηχανισμών του ν.1809/1988, 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όσες 
περιπτώσεις δεν είναι άμεση η προσαρμογή 
τους και μέχρι την προσαρμογή αυτών, στα 
ποσά που αναγράφονται στις αποδείξεις 
λιανικής πώλησης, δε λαμβάνεται υπόψη ο 
τυχόν αναγραφόμενος παραπλεύρως αυτών, 
παλαιός συντελεστής ΦΠΑ.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των 
συστημάτων, η εγγραφή στα τηρούμενα βι-
βλία του εσόδου και του Φ.Π.Α. θα γίνεται 
αφού επανυπολογισθούν τα δεδομένα που 
αναγράφονται στα Δελτία Ημερήσιας Κί-
νησης «Ζ» ή στα Δελτία Περιοδικής (Μη-
νιαίας) Αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής 
Μνήμης με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. 
Τα νέα ποσά μετά τον επανυπολογισμό, ανα-
γράφονται εμφανώς επί των ανωτέρω δελτί-
ων ή επί ιδιαίτερου λογιστικού σημειώματος 
που επισυνάπτεται σ' αυτά κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που γίνεται χρήση Περιοδι-

κής (Μηνιαίας) Αναφοράς Ανάγνωσης Φο-
ρολογικής Μνήμης για την καταχώρηση της 
μηνιαίας εγγραφής των εσόδων του μηνός 
Ιουλίου στα τηρούμενα βιβλία, εκδίδονται 
δύο διαφορετικά δελτία περιοδικής αναφο-
ράς, ένα για το διάστημα προ της προσαρμο-
γής και ένα με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι για την ρύθμιση - προσαρ-
μογή των φορολογικών ταμειακών μηχανών 
και συστημάτων δεν απαιτείται, ούτε είναι 
απαραίτητη η επέμβαση ή η παρουσία εξου-
σιοδοτημένου τεχνικού. Για τη ρύθμιση - 
προσαρμογή ο κάτοχος - χρήστης ακολουθεί 
τις οδηγίες που αναγράφονται στο συνοδευ-
τικό εγχειρίδιο οδηγιών και χρήσης της μη-
χανής και δύναται να λαμβάνει τηλεφωνικές 
οδηγίες από το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης 
της μηχανής που χρησιμοποιεί.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για τα φορο-
λογικά στοιχεία για λιανικές πωλήσεις, όταν 
εκδίδονται από χειρόγραφα στελέχη ή από 
μηχανογραφικά έντυπα με εκτυπωμένο τον 
εμπεριεχόμενο συντελεστή ΦΠΑ, να εκδίδο-
νται μέχρι την προσαρμογή, με χειρόγραφη 
αναγραφή των δεδομένων, είτε με εμφανή 
διαγραφή επί των μηχανογραφικών εντύπων 
των δεδομένων που χρήζουν αλλαγής λόγω 
των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. και αναγρα-
φής τους, χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο.
Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων με προε-
κτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, οι 
σχετικές μεταβολές δύνανται να γίνονται χει-
ρόγραφα ή με έντυπο τρόπο μέχρι εξάντλη-
σης των αποθεμάτων.
Τέλος, οι φορολογικές αρχές να αντιμετω-
πίζουν τα προβλήματα της προσαρμογής με 
σχετική ανεκτικότητα σύμφωνα και με τα 
παραπάνω αναφερόμενα, και να ελέγχουν, 
μεταξύ άλλων, την ορθότητα της καταχώρη-
σής στα τηρούμενα βιβλία και της απόδοσης 
Φ.Π.Α.

21. Η εφαρμογή των νέων συντελεστών έχει 
έναρξη ισχύος από τη δημοσίευση του ν. 
4334/2015. Ωστόσο σύμφωνα με την από 16 
Ιουλίου 2015 ανακοίνωση του Υπουργείου 
Οικονομικών «προκειμένου να διασφαλισθεί 
η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς του 
ΦΠΑ, το Υπουργείο Οικονομικών θα προ-
χωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η 
εφαρμογή των νέων διατάξεων να ξεκινήσει 
από τη Δευτέρα 20/7/2015».

Η Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ
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