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ΘΕΜΑ 	 «Προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. στην πώληση ζωντανών ζώων που 
προορίζονται για σφαγή και στην πώληση κρέατος» 

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά 
με το συντελεστή Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στην πώληση Ζωντανών ζώων που προορίζονται για σΦανή καθώς και 
στην πώληση κρέατος, διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Σύμφωνα με το Κοινό Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (Καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως 
ισχύει), τα ζωντανά ζώα υπάγονται στο Κεφάλαιο 01 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (δασμολογικές κλάσεις 
0101, 0102,0103, 0104, 0105, 0106), ενώ στο Κεφάλαιο 02 (δασμολογικές κλάσεις 0201, 0202, 0203, 0204, 
0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210) κατατάσσονται τα κρέατα των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών ή 
αιγοειδών, πουλερικών και άλλων ζώων, τα οποία διατίθενται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. 

Για παράδειγμα, στην δασμολογική κλάση 0204 κατατάσσονται, μεταξύ άλλων, ολόκληρα σφάγια 
και μισά σφάγια αρνιού, όπως και σφάγια αρνιού που μπορεί να παρουσιάζονται ακόμα και χωρίς κόκαλα. 
Επίσης, στο Κεφάλαιο 2 κατατάσσονται και τα βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων, όπως π.χ. το συκώτι, το 
κεφάλι και τα τεμάχια αυτού, οι πνεύμονες, τα πόδια, η καρδιά, .η γλώσσα, τα γλυκάδια κ.λπ., με εξαίρεση τα 
έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων (άλλα από εκείνα των ψαριών, τα οποία κατατάσσονται στην κλάση 
0511), ολόκληρα ή σε τεμάχια, είτε είναι βρώσιμα είτε όχι, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, 
αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά, τα οποία, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις Επεξηγηματικές 
Σημειώσεις του Π.Ο.Τ., κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 0504. 
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καν•νικό συντελ : ή Φ.Π.Α. 23%. 

ΑΚΡΙ : 	.Γ 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 21 και το Παράρτημα ΙΙΙ του ν, 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.»(ΦΕΚ 
248/Α), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α) και την τροποποίησή του με το 
ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α) ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στην παράδοση και 
εισαγωγή κρέατος είναι ο μειωμένος (13%) καθώς οι δασμολογικές κλάσεις στις οποίες κατατάσσονται, κατά τα 
ανωτέρω τα κρέατα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ (περ.1). Αντίθετα, η παράδοση και η εισαγωγή 
ζωντανών ζώων υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (23%), δεδομένου ότι τα ζώντα ζώα κατατάσσονται 
σε δασμολογικές κλάσεις οι οποίες. δεν περιλαμβάνονται στο εν;λόγω Παράρτημα:' :Για τον ίδιο λόγο στο 
κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. υπάγονται και τα είδη της δ.κ. 0504 όπως έντερα, κύστες κ.λ.π. 

3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο κτηνοτρόφος ο οποίος έχει ως δραστηριότητα την εκτροφή ζώων 
και πωλεί ζωντανά ζώα σε έμπορο κρεάτων επιβάλλει συντελεστή Φ.Π.Α. 23%, ακόμα και στην περίπτωση που 
τα ζώα προορίζονται για σφαγή, καθώς δεν επηρεάζει την κατάταξη τους ως ζωντανά ζώα του Κεφαλαίου 1 του 
Δασμολογίου η μετέπειτα χρήση τους από τον αγοραστή. 

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που κτηνοτρόφος πωλεί ζώντα Ζώα σε έμπορο κρεάτων, τα οποία, 
κατόπιν σχετικής συνεννόησης μεταφέρονται σε σφαγείο με σκοπό τη σφαγή τους νια λοναριασυό του εμπόρου, 
ο οποίος και επιβαρύνεται με τα έξοδα σφαγής, ο κτηνοτρόφος οφείλει να τιμολονήσει με 23% τα ζώα που πωλεί. 

4. Αντίθετα, στην περίπτωση που κατόπιν συμφωνίας, τα ζώντα ζώα υεταφέρονται στο σφανείο με 
σκοπό τη σφανή τους νια λογαριασμό του κτηνοτρόφου, ο οποίος επιβαρύνεται με τα έξοδα σφαγής, και στη 
συνέχεια παραδίδονται στον έμπορο, ο κτηνότρόφος οφείλει νά τιυαλόνήσει τά πωληθέντα είδη διακριτά με τον 
προβλεπόυενο κατά τrερίπτώση σύντελεστή; ανάλόγα 'με την δασμολογίκή κλάση στην οπόία Κάrdτάσσονται τα 
είδη αυτά, π.χ. τα βρώσιμα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων με συντελεστή Φ.Π.Α. 13%, ενώ τα έντερα, οι 
κύστες και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, με συντελεστή Φ.Π.Α. 23%. 

5. Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες σφαγής των ζώων υπάγονται στον 
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Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Τελωνεία Α'& Β" Τάξεως 
2. Τελωνειακές Περιφέρειες (για άμεση κοινοποίηση στα Τελωνεία αρμοδιότητάς τους) 
3. Δ.Ο.Υ. 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. ΕΛ.Υ.Τ Απικής και Θεσσαλονίκης 
2. Περιφερειακές Δνσεις Σ.Δ.Ο.Ε 
3. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 
4. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε)} 
5. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 
6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
7. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
8. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Απικής & Πειραιά 
9. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
10. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 
11. Εμπορικοί Σύλλογοι Πειραιά και Θεσσαλονίκης 
12. Αποδέκτες Πίνακα Η (Σύλλογοι Λογιστών και Εκτελωνιστών) 
13. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ 

(siteadmin @ gsis.gr) 
14. Ε.Φ.Ε.Ε. Ξάνθης Μιχαήλ Καραολή Ελπίδος 6 Τ.Κ. 671 31 =άνθη Κτήριο Α 
15. Κανακάρης Κ.Κυριάκος Ελ.Βενιζέλου 17 Τ.Κ. 590 32 Αλεξάνδρεια Ημαθίας 



Γ. ΕΣΙΙΤΈΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
3. Γραφείο Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων κ. Γ.Πιτσιλή 
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Τελωνείων & Ε.Φ.Κ κ. Ειρ. Γιαλούρη 
5. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Φορολογικής Διοίκησης κ. Ι. Μπάκα 
6. Δ/νση Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α (10 αντίτυπα) 
7. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών 
8. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων καί Παραβάσεων 
9. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων 
10. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου 
11. Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας - Τμήμα Α": Φ.Π.Α (10 αντίτυπα) 
12. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων - Τμήμα Β" : Τελωνειακών Θεμάτων 
13. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Γ" : Τελωνειακών Εφαρμογών 
14. Αυτοτελές τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε 
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