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.:: επιγραμματικά::.
- Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1097944
ΕΞ 2015/20.7.2015
Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη
εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με
βάση τις διατάξεις των παραγράφων 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 διαδικασία είσπραξης– επιστροφής για την
εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», 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 διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ

Μ

ε σκοπό τη διευκόλυνση των
φορολογουμένων και την αποφυγή
πρόσθετων επιβαρύνσεων
από τη μη έγκαιρη πληρωμή των φορολογικών
υποχρεώσεων λόγω της
από 28.06.2015 τραπεζικής 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 επιβάρυνση 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 παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.
Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των
δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση

Αν ενδιαφέρεστε να προβάλετε
την επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο
210 8253445
ή
email: pofee@otenet.gr
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ΠΟΛ.1131/24.6.2015
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ
Φορολογική μεταχείριση 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διτων χρεωστικών υπόλοι- αδικασία είσπραξης– επιστροφής για την εφαρμογή
πων από την πώληση ή
του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1097944
ΕΞ 2015/20.7.2015

αποτίμηση ημεδαπών μη
εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με βάση τις διατάξεις
των παραγράφων 12 και 13
του ν.4172/2013

Α

παντώντας σε ερωτήματα
σχετικά με το πιο πάνω θέμα,
σας γνωρίζουμε ότι για τη
ζημία από αποτίμηση συμμετοχών
η οποία εμφανίζεται σε λογαριασμό 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 εισηγμένων μετοχών φορολογείτο κατ'
ειδικό τρόπο) είτε αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την 01.01.2007 (στην περίπτωση αυτή το κέρδος από πώληση
μη εισηγμένων μετοχών φορολογείτο
με τις γενικές διατάξεις), αυτή μεταφερόταν σε χρέωση λογαριασμού «Αποθεματικά από Χρεόγραφα» σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 38 του
ν.2238/1994.
Κατά συνέπεια, για τα υπόψη χρεωστικά 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 φορολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους
2014 και σε περίπτωση φορολογικών
ζημιών προστίθενται σε αυτές.
Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Σ

υμπληρώνουμε − τροποποιούμε 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 υποχρεωτικά μέσω της εφαρμογής του
e−Παραβόλου, για όσα παράβολα
έχουν ενταχθεί σε αυτήν. Σε περιπτώσεις μη δυνατότητας καταβολής
του e−παραβόλου στους φορείς είσπραξης ή μη διαθεσιμότητας της
εφαρμογής του e−παραβόλου στην
διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δύναται η έκδοση και
καταβολή παραβόλου να διενεργείται 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 μήνυμα ότι «η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
δεν δύναται να πραγματοποιηθεί»»
αντικαθίστανται ως εξής: «Στην περίπτωση 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 εφικτό να μεταβάλλει τα στοιχεία της
αίτησής του εκτός του τραπεζικού
του λογαριασμού.» αντικαθίσταται
ως εξής: «Μετά την «Οριστική Υποβολή Αιτήματος» δεν είναι εφικτό
να μεταβάλλει τα στοιχεία της αίτησής 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 δύναται να πραγματοποιηθεί επιστροφή
για παράβολα που έχουν εκδοθεί
χωρίς ΑΦΜ με την προϋπόθεση ότι
ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει
τον ΑΦΜ του στην αρμόδια υπηρεσία− λήπτη, η οποία αφού ελέγξει
ότι ο ΑΦΜ αφορά στον δικαιούχο
της επιστροφής, συμπληρώνει το
σχετικό πεδίο στην εφαρμογή και
στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επιστροφή».
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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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 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»

Σ

χετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2
του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α'/16.7.20ΐ5), που
αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση 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 υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, αντί του συντελεστή 6,5% που προβλεπόταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Κατόπιν αυτού, οι ισχύοντες συντελεστές
Φ.Π.Α. είναι οι εξής:
α) ο κανονικός συντελεστής παραμένει σε
23%,
β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος 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 διάταξης και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι
κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά 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 Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), με το οποίο προβλεπόνταν 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, κρέας (πλην των βοοειδών), ψάρια, ελαιόλαδο,
τυριά, ζυμαρικά, άλευρα, δημητριακά, λαχανικά, φάρμακα, βιβλία, ηλεκτρική ενέργεια,
ύδρευση, αγαθά για αναπήρους. Ειδικότερα,
όσον αφορά την εφαρμογή των συντελεστών
ΦΠΑ στα αγαθά, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :
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 αλευροποιίας,
- ελαιόλαδο,
- παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών,
- ψωμί
- ζυμαρικά,
- νερά φυσικά,
- φαρμακευτικά προϊόντα,
- καθετήρες, σύριγγες, είδη και συσκευές ορθοπεδικής,
- 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, κρέατα 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, μαλακίων 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,

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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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 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»
- ορισμένα είδη για αναπήρους
γ) Όσον αφορά τον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ :
Ο υπερμειωμένος συντελεστής αναπροσαρμόζεται από 6,5% σε 6% και ισχύει για :
- τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου 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 κλάσης 4903,
- τις εφημερίδες και τα περιοδικά της δασμολογικής κλάσης
4902.

ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές, ανεξάρτητα αν αφορούν συναλλαγές
που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα.
5. Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται
από την έναρξη ισχύος του ν. 4334/2015 και
αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται

Ο υπερμειωμένος συντελεστής
για τα νησιά διαμορφώνεται
σε 4%.
Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή 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 ονοματολογίας.
Για την εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ,
παρατίθενται, συνημμένα, πίνακες :
- αντιστοίχισης των παραγράφων του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ με τις αντίστοιχες 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 οριζόμενους από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου χρόνους.
4. Οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης την ημερομηνία έναρξης
ισχύος των νέων συντελεστών και εφεξής, ο

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 ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι, στην
περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή
στο σύνολό της. Σε περίπτωση εκ παραδρομής εφαρμογής μεγαλύτερου συντελεστή
ΦΠΑ, π.χ. 23% αντί 13%, σε χονδρική πώληση αγαθών, υπάρχει δυνατότητα (σύμφωνα 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' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III, όπως αντικαταστάθηκε 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, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%
ή, εφόσον υπάρχει ειδική πρόβλεψη, στον
υπερμειωμένο συντελεστή 6%. Υπηρεσίες
που δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω Παράρτημα υπάγονται στον κανονικό συντελε-

στή ΦΠΑ 23%.
7. Συγκεκριμένα, τρεις περιπτώσεις υπηρεσιών παραμένουν στο Παράρτημα III.
Πρόκειται για:
α. Τα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για θεατρικές παραστάσεις, τα οποία εξακολουθούν
να υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος διαμορφώνεται σε 6% (περ.1).
Δεδομένου ότι η προβλεπόμενη από τις παραγράφους
4 και 5 του άρθρου 21 του
Κώδικα ΦΠΑ μείωση των
συντελεστών ΦΠΑ κατά
30% σε συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές εξακολουθεί να ισχύει ως έχει έως και
30.09.2015, ο συντελεστής
ΦΠΑ για τα εισιτήρια θεατρικών 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 παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της
παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης 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 φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά, που παραμένουν 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, μετατάσσονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Πρόκειται για:
α. Τις κάθε είδους μεταφορές προσώπων στο
εσωτερικό της χώρας (χερσαίες, εναέριες και
θαλάσσιες), ανεξάρτητα από το μεταφορικό
μέσο που χρησιμοποιείται (μέσα μαζικής μεταφοράς, επιβατηγά δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ, πλωτά μέσα κλπ).
β. Τα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για κάθε
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είδους εκδηλώσεις, όπως αθλητικές, πολιτιστικές, εμπορικές, μουσικές, κοινωνικές,
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και για
λούνα παρκ, ζωολογικούς κήπους, παιδότοπους κλπ, εκτός από τα εισιτήρια θεατρικών
παραστάσεων.
γ. Τα τέλη για τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών.
δ. Τις υπηρεσίες συγγραφέων, συνθετών,
καλλιτεχνών και ερμηνευτών έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώματα αυτών.

9. Ειδικά, όσον αφορά στις ιατρικές υπηρεσίες, διευκρινίζεται ότι στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται οι ιατρικές υπηρεσίες
οι οποίες δεν εμπίπτουν στις σχετικές απαλλαγές των περιπτώσεων δ' και ε' της παρ. 1
του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύουν και έχουν ερμηνευθεί με την εγκύκλιο
ΠΟΛ.1100/24.6.2010. Για παράδειγμα, οι
υπηρεσίες των ιδιωτικών κλινικών προς νοσηλευόμενους ασθενείς, καθώς και οι ιατρικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν αισθητικούς

ε. Τις υπηρεσίες για τη γεωργική παραγωγή, οι οποίες παρέχονται από υποκειμένους
του κανονικού καθεστώτος.
στ. Τις υπηρεσίες εστίασης (αναλύεται κατωτέρω).
ζ. Τις υπηρεσίες από φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή οίκους ευγηρίας, στις περιπτώσεις που δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ.
η. Τις υπηρεσίες και τις παραδόσεις των συναφών ειδών από γραφεία κηδειών και επιχειρήσεις αποτέφρωσης νεκρών.
θ. Τις ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες,
εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22
(αναλύεται κατωτέρω).
ι. Τις υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής, ταφής και ανακύκλωσης απορριμμάτων
καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων, εκτός
από αυτές που παρέχονται από τα πρόσωπα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 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 κατατάσσεται.
κα. Τις εργασίες στο πλαίσιο ανακαίνισης
και επισκευής παλαιών ιδιωτικών κατοικιών.
Επομένως, όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες
υπηρεσίες υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

σκοπούς υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ
23%.
10. Επίσης, σε ό,τι αφορά στην εστίαση, επισημαίνεται ότι στον κανονικό συντελεστή
ΦΠΑ υπάγονται ανεξαιρέτως όλες οι υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από κάθε
είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των ειδών
που καταναλώνονται επιτοπίως (π.χ. χρέωση νερού, γάλακτος, ψωμιού, αναψυκτικών, καφέδων, φαγητών κλπ με συντελεστή
23%). Όσον αφορά στις παραδόσεις αγαθών
(γενικά τροφίμων τυποποιημένων ή μη, γευμάτων, 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 κατανάλωση από τους πελάτες, αλλά είτε παραλαμβάνονται από τους πελάτες για κατανάλωση 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 καταστρατηγήσεων, σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες καλλιτεχνών 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 συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο
που ο φόρος καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου Κώδικα,
στην περίπτωση υπηρεσιών που η παροχή τους ξεκίνησε πριν την έναρξη ισχύος
του ν.4334/2015 αλλά ολοκληρώνεται
μετά την ημερομηνία αυτή, ή στην περίπτωση 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 επιτρέπουν 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 περίπτωση ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22
του Κώδικα ΦΠΑ. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη 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 πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, εκτός από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα
κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
14. Επί της ουσίας, περιορίζεται το πεδίο
εφαρμογής της απαλλαγής για τις εκπαιδευτικές 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 οργανισμούς που θεωρούνται ότι παρέχουν απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ εκπαίδευση.
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15. Η εξαίρεση από την απαλλασσόμενη εκπαίδευση αφορά στις επιχειρήσεις που παρέχουν στις εγκαταστάσεις τους φροντιστηριακή εκπαίδευση κάθε είδους και βαθμίδος,
υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών και
εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ανεξαρτήτως του τίτλου τους (φροντιστήριο, αναγνωστήριο, σχολή, ινστιτούτο,
κέντρο κλπ) και τον αριθμό μαθητών των
τμημάτων τους (π.χ. ολιγάριθμα ή κλειστά
τμήματα). Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται
ηλεκτρονικά.
16. Σημειώνεται ότι ο εφαρμοστέος συντελεστής 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 προβλέπονται για τους υποκειμένους στο φόρο από
τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, δικαίωμα έκπτωσης
ΦΠΑ εισροών κλπ. Κατά αυτόν τον τρόπο
εξορθολογίζεται η λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ ως γενικού φόρου κατανάλωσης
και διασφαλίζεται για τις εν λόγω επιχειρήσεις η ουδετερότητα του φόρου μέσω του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών
τους, αντί της ενσωμάτωσης του φόρου αυτού στο κόστος των υπηρεσιών τους.
18. Σημειώνεται ότι στην έννοια της απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ εκπαίδευσης της
περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 εξακολουθεί να εμπίπτει η προσχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακοί 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 κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, με την επιφύλαξη της αναγνώρισης του φορέα εκπαίδευσης

από αρμόδια αρχή, εφόσον προβλέπεται από
σχετικό νομικό πλαίσιο.
Επίσης, εξακολουθούν να απαλλάσσονται
από το ΦΠΑ οι αναγνωρισμένες από το κράτος 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 Κώδικα ΦΠΑ, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα
ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από
εκπαιδευτικούς κατ' οίκον και υποβοηθούν
τους μαθητές στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους κατά την φοίτησή τους στις
τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.
20. Προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ταμειακών
μηχανών στους νέους συντελεστές.
Όσον αφορά τις αποδείξεις που εκδίδονται
με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, η αναγραφή των αξιών τιμών που εμπεριέχουν πλέον ποσό Φ.Π.Α.
με τους νέους συντελεστές, δύνανται να αναγράφονται με άμεση πληκτρολόγηση.
Για τη διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται
η δυνατότητα προσαρμογής των μηχανογραφικών 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 βιβλία του εσόδου και του Φ.Π.Α. θα γίνεται
αφού επανυπολογισθούν τα δεδομένα που
αναγράφονται στα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή στα Δελτία Περιοδικής (Μηνιαίας) Αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής
Μνήμης με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α.
Τα νέα ποσά μετά τον επανυπολογισμό, αναγράφονται εμφανώς επί των ανωτέρω δελτίων ή επί ιδιαίτερου λογιστικού σημειώματος
που επισυνάπτεται σ' αυτά κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που γίνεται χρήση Περιοδι-

κής (Μηνιαίας) Αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης για την καταχώρηση της
μηνιαίας εγγραφής των εσόδων του μηνός
Ιουλίου στα τηρούμενα βιβλία, εκδίδονται
δύο διαφορετικά δελτία περιοδικής αναφοράς, ένα για το διάστημα προ της προσαρμογής και ένα με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι για την ρύθμιση - προσαρμογή των φορολογικών ταμειακών μηχανών
και συστημάτων δεν απαιτείται, ούτε είναι
απαραίτητη η επέμβαση ή η παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Για τη ρύθμιση προσαρμογή ο κάτοχος - χρήστης ακολουθεί
τις οδηγίες που αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών και χρήσης της μηχανής και δύναται να λαμβάνει τηλεφωνικές
οδηγίες από το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης
της μηχανής που χρησιμοποιεί.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για τα φορολογικά στοιχεία για λιανικές πωλήσεις, όταν
εκδίδονται από χειρόγραφα στελέχη ή από
μηχανογραφικά έντυπα με εκτυπωμένο τον
εμπεριεχόμενο συντελεστή ΦΠΑ, να εκδίδονται 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 αναγραφής τους, χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο.
Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων με προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, οι
σχετικές μεταβολές δύνανται να γίνονται χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.
Τέλος, οι φορολογικές αρχές να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της προσαρμογής με
σχετική ανεκτικότητα σύμφωνα και με τα
παραπάνω αναφερόμενα, και να ελέγχουν,
μεταξύ άλλων, την ορθότητα της καταχώρησής 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 προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η
εφαρμογή των νέων διατάξεων να ξεκινήσει
από τη Δευτέρα 20/7/2015».
Η Γ. Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

