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ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ για ηον εθαπμοδόμενο ζςνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε
γενικά.
Σρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.3986/2011 «Επείγνληα κέηξα
εθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2012 - 2015» θαη
θαηφπηλ ηεο εγθπθιίνπ ΠΟΛ 1170/5.8.2011, παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο:
1. Σχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.3986/2011, απφ 1.9.2011 ε
εζηίαζε γεληθά ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ (23%). Η δηάηαμε απηή αθνξά
θαη ηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο πνπ παξέρνληαη ζηηο ξενοδοσειακέρ επισειπήζειρ και ηα
λοιπά καηαλύμαηα, ησλ νπνίσλ νη ππεξεζίεο δηακνλήο θνξνινγνχληαη, απφ 1.1.2011,
κε ηνλ ππεξκεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ (6,5%). Με ζηφρν ηελ απνθπγή νπζηαζηηθήο
επηβάξπλζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ ηνκέα, ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε
ηνπ ηνπξηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη ηα ηνπξηζηηθά παθέηα
ζπκθσλνχληαη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο εθηέιεζήο ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ππεξεζίεο δηακνλήο θαη εζηίαζεο ή άιιεο
ππεξεζίεο έλαληη εληαίαο ηηκήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δηαρσξηζκφο ζηνπο επί
κέξνπο ζπληειεζηέο δελ είλαη εθηθηφο, γίλεηαη δεθηφ ε δηάθξηζε, θαηά ζπληειεζηή θφξνπ,
απφ 1.9.2011, λα γίλεηαη σο εμήο:
α. Γιαμονή με ππωινό: 5% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή
ΦΠΑ, σο αληηπαξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ην πξσηλφ.
β. Γιαμονή με εμιδιαηποθή: 15% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή ΦΠΑ, σο αληηπαξνρή γηα ην πξσηλφ θαη ην γεχκα.
γ. Γιαμονή με ηο ζύζηεμα all inclusive (πιήξεο δηαηξνθή πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο θαηαλάισζεο πνηψλ θαη ηεο παξνρήο ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
παθέην, φπσο ηειεθσληθή εμππεξέηεζε, ρξήζε νκπξειψλ, αζιεηηθέο ππεξεζίεο θ.α.):
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30% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ, σο αληηπαξνρή πνπ
θαηαβάιιεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο, γηα ηηο θαηαλαιψζεηο αιθννινχρσλ ή κε πνηψλ
θαη γηα ηηο ινηπέο παξνρέο πνπ ελδερνκέλσο πεξηιακβάλεη ην παθέην.
2. Επηζεκαίλεηαη φηη βαζηθή αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΠΑ είλαη ε επηβνιή ηνπ θφξνπ
επί ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά αληηθεηκεληθφ ηξφπν, δειαδή γηα θάζε αγαζφ ή
ππεξεζία εθαξκφδεηαη ν αλάινγνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
αγνξαζηή θαη ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ.
3. Αθφκα ζεκεηψλεηαη φηη κία επηρείξεζε πνπ εκπνξεχεηαη δηαθνξεηηθά είδε
αγαζψλ ή παξέρεη δηαθνξεηηθά είδε ππεξεζηψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ θσδηθφ
δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηεο, ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηνλ
θαηά πεξίπησζε ζπληειεζηή ΦΠΑ ν νπνίνο ηζρχεη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν αγαζφ ή θάζε
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Π.ρ. (α) επηρείξηζε πνπ εθκεηαιιεχεηαη παληνπσιείν θαη
ηαβέξλα, γηα ηα ηππνπνηεκέλα είδε δηαηξνθήο ηνπ παληνπσιείνπ εθαξκφδεη ην κεησκέλν
ζπληειεζηή, ελψ γηα ηελ ηαβέξλα εθαξκφδεη ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή, (β) ζνχπεξ κάξθεη
πνπ δηαηεξεί θαη ηκήκα παξάδνζεο έηνηκσλ γεπκάησλ, γηα ηα πξντφληα ηνπ ζνχπεξ
κάξθεη εθαξκφδεη ηνλ αλάινγν ζπληειεζηή (κεησκέλν 13% γηα ηα ηππνπνηεκέλα είδε
δηαηξνθήο) θαη ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή (23%) γηα ηελ παξάδνζε έηνηκσλ γεπκάησλ.
4. Εηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη φηη, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ εγθχθιην ΠΟΛ
1170/11, ηα ηςποποιεμένα είδε διαηποθήρ ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη ζην κεησκέλν
ζπληειεζηή (13%), παξφηη είλαη έηνηκα γηα άκεζε θαηαλάισζε.
Τππνπνηεκέλα ζεσξνχληαη ηα είδε δηαηξνθήο, ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη γηα
επξεία θαηαλάισζε θαη δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζπζθεπαζκέλα ή είλαη εκπνξεχζηκα ζε
κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ή πνζφηεηεο θαη πσινχληαη ρχκα ή θνκκέλα ζε κηθξφηεξεο
πνζφηεηεο. Η πεξίπησζε απηή αθνξά ηα πξντφληα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζεκεία
πψιεζεο ζπζθεπαζκέλα, φπσο θνλζέξβεο, αιιαληηθά, αιίπαζηα, γηανχξηηα, έηνηκεο
ζαιάηεο, (ηαξακνζαιάηα, ηπξνζαιάηα, ξψζηθε, θιπ.), θαζψο θαη είδε δηαηξνθήο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζε κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ή κεγάιεο πνζφηεηεο θαη δηαηίζεληαη ρχκα ή
θνκκέλα ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο, φπσο αιιαληηθά, αιίπαζηα, ηπξηά, ειηέο, ηνπξζί θαη
ινηπά παξφκνηα.
Σεκεηψλεηαη φηη ε ηνπνζέηεζε ζάληνπηηο ζε πιαζηηθή ή άιιε ζπζθεπαζία δελ
θαζηζηά ηα αγαζά απηά ηππνπνηεκέλα, θαηά ζπλέπεηα ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή ΦΠΑ.
Είλαη απηνλφεην φηη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή (13%) ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη ηα
κε παξαζθεπαζκέλα είδε δηαηξνθήο (δπκαξηθά, φζπξηα, ιαραληθά, θξνχηα, θξέαηα,
ςάξηα, θαη ινηπά είδε δηαηξνθήο, θξέζθα ή θαηεςπγκέλα), θαζψο θαη ηα
παξαζθεπαζκέλα είδε δηαηξνθήο πνπ δηαηίζεληαη θαηεςπγκέλα αλεμάξηεηα απφ ηνλ
θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.
5. Η παξάδνζε ςσκηνχ ζπλερίδεη λα ππάγεηαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ
(13%). Σηνλ ίδην ζπληειεζηή ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη θαη ηα απιά αξηνζθεπάζκαηα,
φπσο παμηκάδηα, θξηηζίληα, θξπγαληέο, θνπινχξηα, θξνπαζάλ, κπηζθφηα, θέηθ θαη
βνπηήκαηα δαραξνπιαζηηθήο.
6. Τνλίδεηαη φηη ην θπζηθφ ή ηερλεηφ κεηαιιηθφ λεξφ, κε αεξηνχρν, εμαθνινπζεί λα
ππάγεηαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή (13%)
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7. Επηζεκαίλεηαη ηέινο φηη ν εθαξκνδφκελνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ δελ εμαξηάηαη απφ
ηε ιηαληθή ή ρνλδξηθή παξάδνζε ησλ αγαζψλ.
8. Γηα ζέκαηα πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη κε ηελ παξνχζα εγθχθιην, ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ εγθχθιηφ καο ΠΟΛ 1170/5.8.11.
Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Ιωάννερ Καπελέπερ
Ακπιβέρ ανηίγπαθο
Η Πποϊζηαμένε ηερ Γπαμμαηείαρ
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