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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΟΔΗΓΙΕ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΦΠΑ 13% ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΑΤΣΩΝ 

 

Η Γενική Γραμμαηεία Δημοζίων Εζόδων, με ηην αριθμ. ΠΟΛ.1188/26-8-

2015 (Α.Δ.Α.: 7ΞΗ-Δ98) θνηλνπνηεί ηηο δηαηάμεηο θαη πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο 

δηεπθξηλήζεηο φζνλ αθνξά ηελ ππνπαξαγξάθνπ Δ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4336/2015, 

αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηα βξψζηκα θξέαηα, 

παξαπξντφληα ζθαγίσλ θαη παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ, θαζψο θαη νξηζκέλεο 

λνκνηερληθνχ ραξαθηήξα ηξνπνπνηήζεηο.   

Σχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο επέρτονηαι ηροποποιήζεις ζηο 

παράρηημα ΙΙΙ ηοσ κώδικα ΦΠΑ ν.2859/2000 και σπόκεινηαι πλέον ζε μειωμένο 

ζσνηελεζηή ΦΠΑ 13% φια αλεμαηξέησο ηα θξέαηα πνπ ππάγνληαη ζην θεθάιαην 2 

ηνπ Κνηλνχ Δαζκνινγίνπ ηεο Ε.Ε., θαζψο θαη ηα παξαζθεπάζκαηα θξεάησλ ηνπ 

θεθαιαίνπ 16 ηνπ Δαζκνινγίνπ, ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ηνπ 

αλζξψπνπ.  

 

Επίζης παρέτονηαι οι ακόλοσθες τρήζιμες διεσκρινίζεις για ηοσς 

αζκούνηες εμπορική δραζηηριόηηηα ζηον κλάδο ηων ηροθίμων: 

-Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππαγσγή ησλ πξντφλησλ θξέαηνο ζην 

κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% είλαη λα ζεσξνχληαη απηά θαηάιιεια γηα ηε 

δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ (βξψζηκα). 

-Όια ηα δσληαλά δψα ηνπ Κεθ. 1 ηνπ Δαζκνινγίνπ εμαθνινπζνχλ λα 

ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ 23%. 

-Τα ςάξηα, ηα θαιακάξηα, νη ζνππηέο θαη ηα ρηαπφδηα ηνπ Κεθ. 3 ηνπ 

Δαζκνινγίνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 13%, ζε 

αληίζεζε κε ηα παξαζθεπάζκαηα ςαξηψλ θαη ινηπψλ πδξνβίσλ ηνπ Κεθ. 16 ηνπ 

Δαζκνινγίνπ πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ 23%. 

            Αζήλα, 27 Απγνχζηνπ 2015 



-Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηηο θαηεγνξίεο 

αγαζψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ θψδηθα ΦΠΑ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

νη θαλφλεο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνχ Δαζκνινγίνπ ηεο Ε.Ε. (θαλ. αξηζ. 1101/2014, 

Επίζεκε Εθεκεξίδα ΕΕ, ηεχρνο L312/31.10.2014, κε ηζρχ γηα ην έηνο 2015) ην νπνίν 

κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-

access.html?locale=el κε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ έηνο:2014, ζεηξά ΕΕ:L 

(ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ), αξηζκφο ΕΕ:312 . 

-Δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πξφζεκα ΕΦ πνπ αλαγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ηεηξαςήθηα 

δαζκνινγηθή θιάζε φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ 

(π.ρ. «Εθρπιίζκαηα θαη ρπκνί θξέαηνο (Δ.Κ.  ΕΥ  1603)), έρεη ηελ έλλνηα φηη ζηνλ 

κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ ππάγνληαη κφλν ηα πεξηγξαθφκελα ξεηά πξντφληα θαη 

άξα ε δαζκνινγηθή θιάζε 1603 πεξηιακβάλεη θαη άιια πξντφληα ηα νπνία 

εμαηξνχληαη ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ (παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη θαη ζηελ 

ΠΟΛ.1168/29-7-2015). 

-Έλαξμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ, φπσο είλαη γλσζηφ, έρεη νξηζηεί ε 19
ε
 

Απγνχζηνπ 2015 ( ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ έρεη αλαξηεζεί ζηηο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ:  http://www.mnec.gr/?q=el/news/news). 
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