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 Μεηά ηελ από 19.08.2015 έγθξηζε ηεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο κεηαμύ 
Ειιάδνο θαη Επξωπαϊθνύ Μεραληζκνύ Σηαζεξόηεηαο, ηίζεληαη ζε ηζρύ νη 
δηαηάμεηο ηνπ λ.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015). Όζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα 
ηνπ ΦΠΑ: 
 
 ηο μειωμένο ζςνηελεζηή ΦΠΑ 13% ςπάγονηαι εθεξήρ ηόζο ηο 
μοζσαπίζιο κπέαρ, όζο και όλα ανεξαιπέηωρ ηα είδη κπέαηορ από ζώα 
και πηηνά, ηα παπαζκεςάζμαηα και ηα πποϊόνηα ανάμειξηρ αςηών ηων 
κπεάηων, ανεξάπηηηα από ηον ηπόπο πος παπαζκεςάζονηαι, 
ζςνηηπούνηαι, διαηηπούνηαι ή παποςζιάζονηαι ππορ πώληζη, με ηην 
πποϋπόθεζη όηι είναι καηάλληλα για ηη διαηποθή ηος ανθπώπος. 
  
 Αναθοπικά με ηην απαλλαγή ηων ςπηπεζιών εκπαίδεςζηρ και ηων 
ζηενά ζςνδεόμενων με ηην εκπαίδεςζη παπαδόζεων αγαθών και 
παποσών ςπηπεζιών, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηβ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), νη νπνίεο ηζρύνπλ από 
20.07.2015, η απαλλαγή πεπιοπίζεηαι μόνο ζηην πεπίπηωζη πος οι εν 
λόγω ππάξειρ ππαγμαηοποιούνηαι από οπγανιζμούρ δημόζιος δικαίος.  
 Όζνλ αθνξά ζηνπο νξγαληζκνύο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, ε απαιιαγή απηή 
ηζρύεη ππό ηνλ όξν όηη νη ελ ιόγω νξγαληζκνί:  
 i. δελ έρνπλ ωο ζθνπό ηε ζπζηεκαηηθή επηδίωμε ηνπ θέξδνπο, ηα 
ελδερόκελα δε θέξδε ηνπο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπηωζε λα δηαλέκνληαη, 
αιιά λα δηαηίζεληαη γηα ηε δηαηήξεζε ή ηε βειηίωζε ηωλ παξερόκελωλ 
ππεξεζηώλ, 
 ii. ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηωλ ελ ιόγω νξγαληζκώλ πξέπεη λα αζθείηαη 
νπζηαζηηθά ρωξίο κηζζό, από πξόζωπα πνπ δελ έρνπλ, είηε απηά ηα ίδηα είηε 
κέζω ηξίηωλ πξνζώπωλ, άκεζν ή έκκεζν ζπκθέξνλ από ηα απνηειέζκαηα 
ηεο εθκεηάιιεπζεο ηωλ ζρεηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ, 
 iii. νη ηηκέο ηνπο πξέπεη λα είλαη θαηώηεξεο από απηέο πνπ θαζνξίδνληαη 
γηα αλάινγεο πξάμεηο εκπνξηθώλ επηρεηξήζεωλ, νη νπνίεο ππόθεηληαη ζην 
ΦΠΑ, 
 iv. ε απαιιαγή δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί θίλδπλν ζηξέβιωζεο ηωλ όξωλ 
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ηνπ αληαγωληζκνύ. 
 Οη αλωηέξω πξνϋπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνύληαη αζξνηζηηθά, ελώ δελ 
εμεηάδεηαη ε πιήξωζή ηνπο ζηελ πεξίπηωζε ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ε 
νπνία εμαθνινπζεί λα απαιιάζζεηαη, αλεμάξηεηα αλ παξέρεηαη από 
νξγαληζκνύο δεκόζηνπ ή ηδηωηηθνύ δηθαίνπ (βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο, 
παηδηθνύο ζηαζκνύο, λεπηαγωγεία).  
 Έωο 31.08.2015 νη ηδηωηηθνί θνξείο ηωλ νπνίωλ ε εθπαηδεπηηθή 
δξαζηεξηόηεηα πιένλ δελ απαιιάζζεηαη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ δήιωζε 
κεηαβνιώλ γηα ηελ ππαγωγή ηνπο ζην θαλνληθό θαζεζηώο ΦΠΑ.    
  
 Πεπαιηέπω διεςκπινίζειρ θα δοθούν με ζσεηική εγκύκλιο ηηρ Γ.Γ.Δ.Ε. 
η οποία  θα εκδοθεί άμεζα.  

    


