
1 
 

 

Θέκα:   « Κνηλνπνίεζε   ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4690/2020 (ΦΔΚ 104 A) 

αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% ζε ζπγθεθξηκέλα  αγαζά 

θαη ππεξεζίεο θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο» 

 

 αο θνηλνπνηνύκε γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

4690/20 κε βάζε ηηο νπνίεο επέξρεηαη κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε ζπγθεθξηκέλα 

αγαζά θαη ππεξεζίεο από 01.06.2020 έωο θαη 31.10.2020  θαη δηεπθξηλίδνληαη ηα 

αθόινπζα : 

 

1. ην Κεθάιαην Α. ΑΓΑΘΑ ηνπ Παξαξηήκαηνο III ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ (λ.2859/00) 

αλαθέξνληαη ηα πξντόληα πνπ ππόθεηληαη ζε κεησκέλν θαη ππεξκεησκέλν 

ζπληειεζηή ΦΠΑ 13% θαη 6% αληίζηνηρα, ηα νπνία  πεξηγξάθνληαη θαη 

  
 
 
 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ  αληίζηνηρε Γαζκνινγηθή θιάζε (Γ.Κ.) ηνπ Κνηλνύ 

Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ (θαλ. αξηζ. 2658/87, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη).  

Γηα ηελ απνθπγή παξεξκελεηώλ αλαθέξνπκε όηη ε  έλδεημε «ΔΥ» ζε νξηζκέλεο 

δαζκνινγηθέο θιάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ζεκαίλεη όηη ζε κεησκέλν 

ζπληειεζηή ΦΠΑ ππάγνληαη απνθιεηζηηθά ηα είδε πνπ θαηνλνκάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηελ εθάζηνηε παξάγξαθν ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, θαη όρη όια αλεμαηξέησο ηα είδε 

πνπ ππάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δαζκνινγηθή θιάζε ηνπ Κνηλνύ Γαζκνινγίνπ, 

ζύκθσλα κε ην θείκελν απηήο. Με άιια ιόγηα, ε έλδεημε «ΔΥ» πεξηνξίδεη ην εύξνο 

ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο δίπια από ηελ νπνία αλαγξάθεηαη, όζνλ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε ζπγθεθξηκέλα κόλν είδε από απηά ηα 

νπνία ππάγνληαη ζηελ ελ ιόγσ θιάζε. 

2. Ζ δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κε 

βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζην Κνηλό Γαζκνιόγην ηεο Δπξ. Έλσζεο [Καλνληζκόο 

(ΔΟΚ) 2658/87, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Καλνληζκό αξηζκ.2019/1776 

(πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία-.Ο. γηα ην έηνο 2020)], ηνπο Γεληθνύο Καλόλεο 

εξκελείαο απηνύ θαζώο θαη κε ηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο ηεο πλδπαζκέλεο 

Ολνκαηνινγίαο (.Ο.) θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σεισλείσλ (Π.Ο.Σ.). 

3. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ  λ. 4690/20, γηα ηα κε 

αιθννινύρα πνηά, ρσξίο πξνζζήθε αιθνόιεο ζε νπνηνδήπνηε αλαινγία,  πνπ 

ππάγνληαη ζηε ΓΚ 2202 θαη γηα ηα αεξηνύρα λεξά ηεο ΓΚ 2201 ν ζπληειεζηήο ηνπ 

θόξνπ θαζνξίδεηαη ζε δεθαηξία ηνηο εθαηό (13%). 

4. Ζ δαζκνινγηθή θιάζε 2201 πεξηιακβάλεη λεξά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη 

ηα θπζηθά ή ηερλεηά κεηαιιηθά λεξά θαη ηα αεξηνύρα λεξά,  ρσξίο πξνζζήθε 

δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ νύηε αξσκαηηζκέλα. ηελ θιάζε απηή 

πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν πάγνο θαη ην ρηόλη. 

Σα πξντόληα ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 2202 γεληθά είλαη κε αιθννινύρα πνηά (ν 

αιθννιηθόο ηίηινο ηνπο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη θαη’ όγθν ην 0,5% vol) πνπ είλαη 

θαηάιιεια θαη πξννξίδνληαη άκεζα, όπωο παξνπζηάδνληαη, γηα θαηαλάιωζε 

από ηνλ άλζξωπν κε πόζε, ρωξίο πεξαηηέξω επεμεξγαζία (π.ρ. δηάιπζε κε 

λεξό), αλεμάξηεηα από ηε ιακβαλόκελε πνζόηεηα ή ηνπο εηδηθόηεξνπο ζθνπνύο 

πνπ είλαη δπλαηό λα εμππεξεηεί ε θαηαλάισζε ησλ δηαθόξσλ εηδώλ πγξώλ, ζηνλ 
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βαζκό πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε άιιε, εηδηθόηεξε, θιάζε. Καζαξά ππνθεηκεληθνί, 

κεηαβιεηνί παξάγνληεο, όπσο ν ηξόπνο ιήςεο ησλ ελ ιόγσ πνηώλ ή ν ζθνπόο γηα 

ηνλ νπνίν θαηαλαιώλνληαη, δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο 

 

5. Δηδηθόηεξα, ε θιάζε 2202 πεξηιακβάλεη: 
 
Α) Νεξά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κεηαιιηθά θαη ηα αεξηνύρα λεξά, 

κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιιωλ γιπθαληηθώλ ή αξωκαηηζκέλα 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη, κεηαμύ άιισλ:  

α) Σα θπζηθά ή ηερλεηά κεηαιιηθά λεξά, κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ 

γιπθαληηθώλ ή αξσκαηηζκέλα (ηα πξντόληα απηά, όηαλ παξνπζηάδνληαη ρσξίο 

πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ νύηε είλαη αξσκαηηζκέλα θαηαηάζζνληαη 

ζηελ θιάζε 2201). 

β) Πνηά όπσο ιεκνλάδα, πνξηνθαιάδα, ιεκνλίηα, βπζζηλάδα, πνηά ηύπνπ θόια, 

γθαδόδα, ice-tea θ.ιπ. Σα πξντόληα απηά απνηεινύληαη από ζπλεζηζκέλν πόζηκν 

λεξό, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ, αξσκαηηζκέλα κε 

ρπκνύο θξνύησλ ή απνζηάγκαηα ή ζύλζεηα εθρπιίζκαηα, ζηα νπνία πξνζηίζεληαη 

κεξηθέο θνξέο θηηξηθό νμύ ή ηξπγηθό νμύ. πρλά έρνπλ πξνζζήθε αέξηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα θαη γεληθά παξνπζηάδνληαη ζε θηάιεο ή άιια αεξνζηεγή δνρεία. 

Σα ζπγθεθξηκέλα πνηά κπνξεί λα πεξηέρνπλ αληηνμεηδσηηθά, βηηακίλεο, 

ζηαζεξνπνηεηέο ή θηλίλε.  

 

Β) Μπύξα ρωξίο αιθνόιε.  

Δπηζεκαίλνπκε όηη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ ππάγνληαη κόλν  ηα πξντόληα   

ρσξίο πξνζζήθε αιθνόιεο ζε νπνηνδήπνηε αλαινγία. πλεπώο, εάλ  πνηό κε ηελ 

νλνκαζία κπύξα έρεη πξνέιζεη από δηαδηθαζία ζηελ νπνία απόθηεζε αιθννιηθό 

ηίηιν κε βαζκό  κεγαιύηεξν ηνπ κεδελόο θαη, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

θαηαηάζζεηαη ζηελ ΓΚ ΔΥ 2202,  ηόηε ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ πνπ εθαξκόδεηαη είλαη 

εηθνζηηέζζεξα ηα εθαηό (24%).  

 

Γ) Άιια κε αιθννινύρα πνηά, κε εμαίξεζε ηνπο θπζηθνύο θαη ηνπο 

ζπκππθλωκέλνπο ρπκνύο θξνύηωλ  ή ιαραληθώλ ηεο θιάζεο 2009 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη, κεηαμύ άιισλ: 
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α) Ο θαθέο έηνηκνο πξνο πόζε (π.ρ. ειιεληθόο, θξαπέ θ.ιπ.), ην ηζάη έηνηκν πξνο 

πόζε, άιια αθεςήκαηα έηνηκα πξνο πόζε (π.ρ. ρακνκήιη, κέληα, θαζθόκειν 

θ.ιπ.), ηα πνηά κε βάζε ηε ζόγηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο σο ππνθαηάζηαηα 

ηνπ γάιαθηνο, άιια ππνθαηάζηαηα ηνπ γάιαθηνο (π.ρ. «γάια» ακπγδάινπ, ξπδηνύ, 

θαξύδαο, βξώκεο, θάζηνπο θ.ιπ.), νη θξνπηνρπκνί θαη ην λέθηαξ ρπκώλ (πνπ 

δηαθνξνπνηνύληαη από ηνπο θπζηθνύο θαη ηνπο ζπκππθλσκέλνπο ρπκνύο ηεο 

θιάζεο 2009 ιόγσ, θπξίσο, ηεο πξνζζήθεο λεξνύ) θ.ιπ.  

β) Οξηζκέλα άιια πνηά έηνηκα γηα θαηαλάισζε, όπσο απηά κε βάζε ην γάια θαη ην 

θαθάν (π.ρ. ζνθνιαηνύρν γάια). 

γ) Σα ηνλσηηθά παξαζθεπάζκαηα πνπ κπνξνύλ λα θαηαλαισζνύλ απεπζείαο σο 

πνηά, έζησ θαη αλ ιακβάλνληαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο (θπξίσο κε θνπηαιηέο). Σα ελ 

ιόγσ κε αιθννινύρα πνηά, πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη σο ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο, 

είλαη δπλαηόλ λα παξαζθεπάδνληαη κε βάζε εθρπιίζκαηα θπηώλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνηάλσλ) θαη λα πεξηέρνπλ πξόζζεηεο βηηακίλεο ή/θαη 

κέηαιια. Καηά θαλόλα, ηα ελ ιόγσ παξαζθεπάζκαηα ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε 

ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνύ θαη ηεο πγείαο. ηελ θαηεγνξία απηή 

αλήθνπλ ηα ηζνηνληθά πόζηκα παξαζθεπάζκαηα θαη ηα ελεξγεηαθά πνηά (π.ρ. γηα 

ηνπο αζιεηέο). 

Σα κε αιθννινύρα ηνλσηηθά παξαζθεπάζκαηα πνπ πξέπεη λα δηαιπζνύλ πξνηνύ λα 

θαηαλαισζνύλ σο πνηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ θεθάιαην θαη ππάγνληαη 

γεληθά ζηελ θιάζε 2106 ηνπ Γαζκνινγίνπ. 

δ) Σν πγξό πξντόλ πνπ νλνκάδεηαη ζην εκπόξην «filled milk», εθόζνλ πξόθεηηαη γηα 

πνηό έηνηκν γηα θαηαλάισζε. Βάζε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνο 

(filled milk) είλαη ην απνθνξπθσκέλν γάια ή ε ζθόλε απνθνξπθσκέλνπ γάιαθηνο 

ζηα νπνία πξνζηίζεληαη εμεπγεληζκέλα θπηηθά ιίπε ή έιαηα ζε πνζόηεηα ζρεδόλ ίζε 

πξνο ηελ πνζόηεηα ηνπ θπζηθνύ ιίπνπο πνπ έρεη αθαηξεζεί από ην αξρηθό πιήξεο 

γάια. 

ε) Πόζηκνη ειεθηξνιύηεο, π.ρ. πδαηηθό δηάιπκα ειεθηξνιύηε, πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε 

ιηαληθή πώιεζε θαη πεξηέρεη δεμηξόδε, θξνπθηόδε, γεύζεηο θξνύησλ, θηηξηθό θάιην, 

ρισξηνύρν λάηξην, ρξσζηηθή νπζία θαη λεξό. Πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

δόζεηο, ρσξίο πεξαηηέξσ πξνεηνηκαζία ή αξαίσζε, γηα ηα κσξά θαη ηα παηδηά, κε 
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ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε πγξώλ θαη κεηάιισλ πνπ ράζεθαλ θαηά ηε δηάξξνηα ή 

ηνλ εκεηό. 

ζη) Αζπξάδη απγώλ πνπ δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο ιηαληθήο πώιεζεο,  άκεζν  

πξνο πόζε σο έρεη. 

 

 Δλεκεξώλνπκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όηη ην Κνηλό Γαζκνιόγην ηεο Δ. Έλσζεο 

κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δ. 

Έλσζεο. Μεηαβαίλνληαο ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο δηεύζπλζεο https://eur-

lex.europa.eu/homepage.html?locale=el νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

πιεθηξνινγήζνπλ ζην πεδίν ΑΝΑΕΖΣΖΖ (ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ) ηνλ αξηζκό 

2019/1776, πνπ είλαη, όπσο πξναλαθέξζεθε, ην Κνηλό Γαζκνιόγην ηεο Δ. Έλσζεο 

(πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία) πνπ ηζρύεη γηα ην έηνο 2020, θαη λα ην 

«απνζεθεύζνπλ» κε κία κνξθή pdf. 

6. ην Κεθάιαην Β. ΤΠΖΡΔΗΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ  

πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 

(13%) θαη, όπνπ γίλεηαη εηδηθή πξόβιεςε, ζηνλ ππεξκεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ 

(6%). Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.4690/2020 επέξρνληαη από 01.06.2020 

έωο θαη 31.10.2020 νη θάησζη ηξνπνπνηήζεηο: 

α. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 αληηθαζίζηαηαη ε 

παξάγξαθνο 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Β. ΤΠΖΡΔΗΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ θαη κε ηηο λέεο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο  πεξηιακβάλνληαη πιένλ   ηα εηζηηήξηα ησλ 

θηλεκαηνγξάθσλ ζην Παξάξηεκα απηό θαη ππάγνληαη  ζην κεησκέλν ζπληειεζηή 

ΦΠΑ (13%), ελώ ηα εηζηηήξηα ησλ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλαπιηώλ 

παξακέλνπλ ζηνλ ππεξκεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ (6%). 

β. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνζηίζεηαη λέα 

παξάγξαθνο 1α ζην Κεθάιαην Β. ΤΠΖΡΔΗΔ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη 

κεηαθνξέο πξνζώπσλ θαη ησλ απνζθεπώλ ηνπο ππάγνληαη ζηνλ κεησκέλν 

ζπληειεζηή ΦΠΑ (13%). Ζ δηάηαμε απηή θαηαιακβάλεη κεηαθνξέο πξνζώπσλ θάζε 

είδνπο, ρεξζαίεο, ζαιάζζηεο ή ελαέξηεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη είηε κε 

εηζηηήξην γηα θάζε επηβάηε, είηε σο νκαδηθή κεηαθνξά πξνζώπσλ, όπσο ηνπξηζηώλ 

γηα ινγαξηαζκό πξαθηνξείνπ ηαμηδίσλ ή ηνπ πξνζσπηθνύ κηαο επηρείξεζεο. Δπίζεο, 

θαηαιακβάλεη ηηο κεηαθνξέο πξνζώπσλ πνπ παξέρνπλ νη εθκεηαιιεπηέο Δ.Γ.Υ. 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
ΑΔΑ: ΩΑ1Δ46ΜΠ3Ζ-ΥΤΙ
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απηνθηλήησλ (ΣΑΞΗ). Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ελ ιόγσ δηάηαμεο, σο απνζθεπέο 

ζεσξνύληαη νη βαιίηζεο θαη άιιεο ηζάληεο ηαμηδηνύ κε ηα πξνζσπηθά είδε ησλ 

επηβαηώλ, θαζώο θαη θηλεηά πξάγκαηα, πνπ κεηαθέξνληαη σο ρεηξαπνζθεπέο θαη 

ζπλνδεύνληαη από ηνπο επηβάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ. Γελ 

πεξηιακβάλνληαη άιια αγαζά ηνπ ηαμηδηώηε πνπ δελ απνηεινύλ απνζθεπή, όπσο ηα 

απηνθίλεηα. Ζ κεηαθνξά ησλ αγαζώλ απηώλ ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή 

ΦΠΑ (24%).     

γ. Με ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ 

Κεθαιαίνπ Β.ΤΠΖΡΔΗΔ πνπ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο.  Με ηηο λέεο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 δηεπξύλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή 

ΦΠΑ (13%) ζηηο επηηόπηεο θαηαλαιώζεηο κε αιθννινύρσλ πνηώλ γεληθά, ρπκώλ θαη 

ξνθεκάησλ. Παξακέλεη, σζηόζν, ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ε εθκεηάιιεπζε 

θέληξσλ δηαζθέδαζεο, θαζώο θαη ε δηάζεζε πνηώλ πνπ πεξηέρνπλ νηλόπλεπκα ζε 

νπνηαδήπνηε αλαινγία.   

ε ζρέζε κε ηελ αλσηέξσ αιιαγή ηνπ εθαξκνζηένπ ζπληειεζηή ΦΠΑ ζηηο 

ππεξεζίεο εζηίαζεο από 01.06.2020 έσο 31-10-2020, γίλεηαη δεθηό ε δηάθξηζε σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ από μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο δηακνλήο θαη εζηίαζεο ή θαη άιιεο ππεξεζίεο έλαληη εληαίαο 

ηηκήο ηεο νπνίαο ν δηαρσξηζκόο ζηνπο επί κέξνπο ζπληειεζηέο δελ είλαη εθηθηόο, λα 

γίλεηαη σο εμήο: 

i.  Γηακνλή κε πξσηλό: ε εληαία ηηκή ππάγεηαη ζηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ. 

ii. Γηακνλή κε εκηδηαηξνθή (πξσηλό θαη γεύκα): ε εληαία ηηκή ππάγεηαη ζηνλ 

κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ θαζώο ζεσξείηαη όηη ε θαηαλάισζε θαηά ην γεύκα 

πνηώλ ηα νπνία πεξηέρνπλ νηλόπλεπκα ζε νπνηαδήπνηε αλαινγία, απνηειεί παξνρή 

παξεπόκελε θαη ακειεηέα.  

iii. Γηακνλή κε πιήξε δηαηξνθή (full board – πξσηλό, κεζεκεξηαλό, βξαδηλό γεύκα): 

5% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ σο αληηπαξνρή πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ηε δηάζεζε πνηώλ ηα νπνία πεξηέρνπλ νηλόπλεπκα ζε 

νπνηαδήπνηε αλαινγία.  

iv. Γηακνλή κε ην ζύζηεκα all inclusive: 10% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ 

θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ σο ζύλζεηε παξνρή ππεξεζηώλ ε νπνία δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζζεί κε ζαθή ηξόπν (Κεθ. Γ΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ). 

ΑΔΑ: ΩΑ1Δ46ΜΠ3Ζ-ΥΤΙ
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Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα αλσηέξσ πνζνζηά δελ είλαη δεζκεπηηθά γηα ηηο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξνύλ λα δηαρσξίζνπλ ηελ αμία ησλ 

επηκέξνπο παξνρώλ ηνπο, νπόηε θαη λα εθαξκόζνπλ ηνλ ζπληειεζηή ΦΠΑ πνπ 

αλαινγεί ζε θάζε παξνρή. Δμππαθνύεηαη όηη, αλ ζηελ εληαία ηηκή ηεο πεξίπησζεο γ΄ 

αλσηέξσ δελ πεξηιακβάλεηαη ε δηάζεζε πνηώλ ηα νπνία πεξηέρνπλ νηλόπλεπκα ζε 

νπνηαδήπνηε αλαινγία, εθαξκόδεηαη ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ ζην ζύλνιν ηεο 

αληηπαξνρήο. 

 

                                                                                                   Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΓΔ 
                                                                                                                                      
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  

 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ 
2. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄,  πιελ ηνπ αξηζκ. 2   
3. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ γηα αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ. 
 
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄    
2. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄. 
3. » »                            Ζ΄.  
6.    » »                           ΗΣ΄.  
4. Απνδέθηεο πίλαθα  ΗΒ΄κόλν 2,3,4,7 

 
 
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξαθείν Γηνηθεηή ΑΑΓΔ.  
2. Γξαθείν θ. θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Σεισλείσλ θαη ΔΦΚ 
3. Γξαθείν θ.θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 
4. ΓΔΔΦ, Γ/λζε ΔΦΚ & ΦΠΑ, ΓΓΘΔΚΑ 
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