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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε
γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών.
Σε ζπλέρεηα ησλ εγθπθιίσλ ΠΟΛ 1170/05.08.2011 θαη 1182/26.8.2011 θαη κε
αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε πξαθηηθά δεηήκαηα εθαξκνγήο
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.3986/2011, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα:
1. Τα ηππνπνηεκέλα πξντφληα ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη κε βηνκεραληθή
δηαδηθαζία θαη δηαηίζεληαη γηα επξεία θαηαλάισζε ζηα ζεκεία πψιεζεο παξακέλνπλ ζην
κεησκέλν ζπληειεζηή 13%. Υπφ ηελ έλλνηα απηή ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη ζην κεησκέλν
ζπληειεζηή, σο ηππνπνηεκέλα είδε δηαηξνθήο πνπ παξαζθεπάδνληαη γηα επξεία
θαηαλάισζε θαη παξνπζηάδνληαη ζηα ζεκεία πψιεζεο ζπζθεπαζκέλα, ηα ζάληνπηηο θαη
νη ζαιάηεο ιαραληθψλ ή θξνχησλ, ηα νπνία είλαη αεξνζηεγψο θιεηζκέλα θαη θέξνπλ επί
ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο ηηο απαηηνχκελεο ελδείμεηο φζνλ αθνξά ηα ζπζηαηηθά ηνπο θαη ην
ρξφλν δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπο (εκεξνκελία παξαζθεπήο θαη αλάισζεο), κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ πξνεηνηκάδνληαη θπξίσο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο ή
αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο, αιιά παξαζθεπάδνληαη κέζσ κηαο
βηνκεραλνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο θαη δηαηίζεληαη καδηθά ζηα ζεκεία πψιεζεο. Σε θάζε
πεξίπησζε ηα πξνζπζθεπαζκέλα αλσηέξσ πξντφληα ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή 23%, φηαλ δηαηίζεληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο
ζπζθεπαζίαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, π.ρ. δέζηακα ή ςήζηκν θαζψο θαη φηαλ
θαηαλαιψλνληαη επηηνπίσο.
2. Εθηφο ησλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ θαη’ απνθνπή δηαρσξηζκνχ αλά ζπληειεζηή
ΦΠΑ ηεο εληαίαο ηηκήο πνπ εηζπξάηηνπλ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά
θαηαιχκαηα, γηα ηελ απφ κέξνπο ηνπο παξνρή πνιιψλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ ΠΟΛ 1182/2011, πεξαηηέξσ γίλεηαη δεθηφ φηη ζηελ πεξίπησζε διαμονής με
πρωινό και δύο γεύμαηα (full board) έλαληη εληαίαο ηηκήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ
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είλαη εθηθηφο ν δηαρσξηζκφο ηεο αληηπαξνρήο ζηνπο επί κέξνπο ζπληειεζηέο, ην 25% ηεο
εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ, σο αληηπαξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη
γηα ην πξσηλφ θαη ηα δχν γεχκαηα.
3. Η ππεξεζία εμππεξέηεζεο δσκαηίνπ (room service) πνπ ζπλίζηαηαη ζε δηάζεζε
θαγεηψλ ή/θαη πνηψλ εληφο ησλ δσκαηίσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
ινηπψλ θαηαιπκάησλ ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ (23%), σο ππεξεζία
εζηίαζεο (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κε αλζξαθνχρνπ λεξνχ). Αληίζεηα, νη θαηαλαιψζεηο ηνπ
κίλη κπαξ πνπ ππάξρεη εληφο ηνπ δσκαηίνπ απνηεινχλ παξαδφζεηο αγαζψλ, επνκέλσο
ρξεψλνληαη κε ηνλ νηθείν ζπληειεζηή θάζε αγαζνχ.
4. Γεληθά ε επηηφπηα θαηαλάισζε ζε ηξαπεδνθαζίζκαηα πνπ δηαζέηνπλ νη
επηρεηξήζεηο εζηίαζεο (εζηηαηφξηα, ςεηνπσιεία, ηαβέξλεο, ηαρπθαγεία, θαθεηέξηεο,
αλαςπθηήξηα, θπιηθεία θιπ.) ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ (23%) σο
ππεξεζία εζηίαζεο, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο πνπ θαηαλαιψλεηαη (πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ γιπθψλ, ηνπ κε αλζξαθνχρνπ λεξνχ θαη ηνπ ςσκηνχ).
Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα εζηηαηφξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα εζηίαζεο
καζεηψλ, θνηηεηψλ θαη γεληθά ζπνπδαζηψλ.
Τν ίδην επίζεο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε επηηφπηαο θαηαλάισζεο ζε ηξαπεδνθαζίζκαηα
ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο πειάηεο κηαο επηρείξεζεο
εζηίαζεο, αιιά απφ ηνπο πειάηεο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ρψξν (π.ρ. εληαίνο ρψξνο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε ρψξν
εκπνξηθνχ θέληξνπ).
5. Σηηο παξαδφζεηο απφ επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ή catering έηνηκσλ πξνο άκεζε
θαηαλάισζε θαγεηψλ, γιπθψλ, πνηψλ, θιπ. ζε «παθέην», ην θάζε είδνο θνξνινγείηαη κε
ην ζπληειεζηή ζηνλ νπνίν ππάγεηαη, αλεμάξηεηα εάλ πξφθεηηαη γηα παξάδνζε
κεκνλσκέλνπ αγαζνχ ή παθέηνπ αγαζψλ (έηνηκα πξνο άκεζε θαηαλάισζε θαγεηά 23%,
γιπθά, κε αλζξαθνχρν θπζηθφ ή ηερλεηφ κεηαιιηθφ λεξφ θαη ςσκί 13%, αλζξαθνχρν
λεξφ, αλαςπθηηθά θαη νηλνπλεπκαηψδε 23%, θιπ.).
Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ ηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε παξάδνζε γίλεηαη κε
επζχλε ηνπ πσιεηή ησλ αγαζψλ (π.ρ. παξάδνζε ζην ζπίηη), φζν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
θαηά ηηο νπνίεο ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ γίλεηαη ζην θαηάζηεκα, αιιά ε θαηαλάισζή
ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Τν ίδην ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ
κηα επηρείξεζε αλαιακβάλεη ηελ ηξνθνδνζία λνζνθνκείσλ, εζηηαηνξίσλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ, θνηηεηηθψλ ιεζρψλ, θιπ., κε έηνηκα θαγεηά, γιπθά θαη πνηά.
6. Αθφκα ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ (23%) ππάγεηαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ
catering, φηαλ δελ πξφθεηηαη γηα απιή παξάδνζε αγαζψλ, αιιά παξέρνληαη ζπγρξφλσο
θαη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο (π.ρ. ζεξβίξηζκα, αλαγθαία πιηθά γηα ηελ θαηαλάισζε φπσο
ηξαπέδηα, ηξαπεδνκάληεια, πηάηα, καραηξνπήξνπλα θιπ.), αλεμάξηεηα εάλ ηηκνινγνχληαη
ρσξηζηά ή εληαία. Δειαδή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ίδηα επηρείξεζε παξέρεη ηα έηνηκα
θαγεηά θαη ηηο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ε ζπλνιηθή παξνρή ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γιπθψλ, ηνπ εκθηαισκέλνπ κε αλζξαθνχρνπ λεξνχ
θαη ηνπ ςσκηνχ.
Τν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δαραξνπιαζηεία ή άιιεο επηρεηξήζεηο
ηξνθνδνζίαο αλαιακβάλνπλ, επ’ επθαηξία βάπηηζεο, ή γάκνπ, ή κλεκφζπλνπ, θαζ’
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ππφδεημε ηνπ πειάηε ηνπο, ηελ παξάδνζε γιπθψλ, παγσηψλ, ή άιισλ εηδψλ ζην ρψξν
ηεο εθθιεζίαο ή άιιν ρψξν θαη ηε δηαλνκή απηψλ ζηνπο θαιεζκέλνπο, δηαζέηνληαο πξνο
ηνχην ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ θαη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ (π.ρ. δίζθνπο, πάγθν γηα
ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ή παγσηνπνδήιαην, ζθεχε θιπ.).
7. Σηηο παξαδφζεηο αγαζψλ απφ απηφκαηνπο πσιεηέο, ην θάζε είδνο θνξνινγείηαη
κε ην ζπληειεζηή ζηνλ νπνίν απηφ ππάγεηαη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο
ησλ πσιεηψλ απηψλ.
8. Οη παξαδφζεηο γιπθψλ θαη παγσηψλ φηαλ απηά θαηαλαιψλνληαη εληφο ησλ
θαηαζηεκάησλ απφ ηα νπνία πσινχληαη, ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ
(23%). Σην κεησκέλν ζπληειεζηή (13%) ππάγνληαη φηαλ θαηαλαιψλνληαη εθηφο ησλ
θαηαζηεκάησλ απηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ πξνζθέξνληαη ζε θιεηζηή ή ζε αλνηρηή
ζπζθεπαζία («ζην ρέξη»).
9. Τα έηνηκα πξνο άκεζε θαηαλάισζε (ςεκκέλα θιπ.) ζθνιηαηνεηδή θαη πίηεο,
φπσο ηπξφπηηεο, ινπθαληθφπηηεο, θαζεξφπηηεο, κπνπγάηζεο, θξέπεο, θξνπαζάλ, θιπ.,
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξφθεηηαη γηα παξαδφζεηο ηππνπνηεκέλσλ αγαζψλ επξείαο
θαηαλάισζεο, ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή Φ.ΠΑ (είηε θαηαλαιψλνληαη εληφο
ησλ θαηαζηεκάησλ απφ ηα νπνία δηαηίζεληαη, είηε φρη).
Σηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα παξαπάλσ ζθνιηαηνεηδή θαη πίηεο ή
αξηνζθεπάζκαηα πεξηέρνπλ γιπθαληηθέο χιεο, κε απνηέιεζκα λα πξνζδίδνπλ ζε απηά
γιπθηά γεχζε, ζεσξνχληαη γιπθά θαη ππάγνληαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή, φηαλ δελ
θαηαλαιψλνληαη εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ απφ ηα νπνία δηαηίζεληαη.
Επηζεκαίλεηαη φηη ε ππαγσγή ησλ παξαπάλσ αγαζψλ ζηνλ νηθείν ζπληειεζηή ΦΠΑ, δελ
εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν δηάζεζήο ηνπο (ρνλδξηθά ή ιηαληθά), νχηε απφ ην ζπληειεζηή
πνπ ζα επηβάιεη ν αγνξαζηήο ζηελ πεξαηηέξσ δηάζεζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη
παξαδφζεηο ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ θαη ηα
αγαζά απηά πσινχληαη πξνο θπιηθεία, ν ζπληειεζηήο απηφο εθαξκφδεηαη είηε πξφθεηηαη
γηα θπιηθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ζρνιείσλ, παλεπηζηεκίσλ ή άιισλ εθπαηδεπηηθψλ
νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ, ή εληφο λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ, γεξνθνκείσλ, αζχισλ
θιπ., είηε φρη.
Είλαη επλφεην φηη νη πσιήζεηο άςεησλ ζθνιηαηνεηδψλ θαη πηηψλ ππάγνληαη ζην κεησκέλν
ζπληειεζηή ΦΠΑ, θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα έηνηκα πξνο άκεζε θαηαλάισζε αγαζά.
10. Όζνλ αθνξά ζηελ εμαίξεζε ησλ θπιηθείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ή επηρεηξήζεσλ θαη ηδξπκάησλ ή επηρεηξήζεσλ λνζνθνκεηαθήο
πεξίζαιςεο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο απφ ηελ ππαγσγή ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ,
επηζεκαίλεηαη φηη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ππάγνληαη μόνο ηα βξψζηκα είδε ησλ
θπιηθείσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζάληνπηηο, ηα ηφζη, ηα ζθνιηαηνεηδή θαη νη πίηεο,
φηαλ παξαδίδνληαη γηα θαηαλάισζε εθηφο θαηαζηήκαηνο, θαη φρη ηα ξνθήκαηα θαη ηα
πνηά (αιθννινχρα ή κε). Τν ίδην ηζρχεη γηα ηα θπιηθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο σδείσλ θαη
γεληθά κνπζηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ, θαζψο πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή
ηδξχκαηα.
Αληίζεηα ε αλσηέξσ εμαίξεζε δελ ηζρχεη γηα παξαδφζεηο ησλ αγαζψλ απηψλ απφ θπιηθεία
πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ,
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, θιπ., νη νπνίεο ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή (23%).
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Επηζεκαίλεηαη φηη ε επηηφπηα θαηαλάισζε νπνηνπδήπνηε είδνπο ζε ηξαπεδνθαζίζκαηα
πνπ δηαζέηεη πξνο ηνχην είηε ην ίδην ην θπιηθείν, είηε ν εθπαηδεπηηθφο θνξέαο, ππάγεηαη
ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ σο ππεξεζία εζηίαζεο (βι. αλσηέξσ παξάγξαθν 4).
11. Οη παξαδφζεηο έηνηκσλ εδεζκάησλ, γεπκάησλ θαη θαγεηψλ γεληθά πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο κε κηθηή άδεηα ιεηηνπξγίαο «θπιηθεία-εζηηαηφξηα»
πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο εθπαηδεπηηθψλ ή λνζειεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή ηδξπκάησλ
θνηλσληθήο πξφλνηαο δελ ππάγνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζην κεησκέλν ζπληειεζηή. Σην
κεησκέλν ζπληειεζηή ππάγνληαη κφλν ηα είδε θπιηθείνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα
ζάληνπηηο, ηα ηφζη, ηα ζθνιηαηνεηδή, θαη νη πίηεο θαη φρη ηα είδε εζηηαηνξίνπ, φπσο ηα
καγεηξεπηά θαγεηά. Είλαη απηνλφεην φηη ε θαηαλάισζε φισλ ησλ παξαπάλσ εηδψλ εληφο
ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ, θνξνινγείηαη κε ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ (βι. αλσηέξσ
παξάγξαθν 4).
12. Σχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 27, 28 θαη 29 θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο πεξίπησζεο 30 ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ
πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/11, ηα κε αιθννινχρα πνηά, εθηφο απφ ηα κε
αλζξαθνχρα λεξά, δειαδή ηα έηνηκα ξνθήκαηα, νη ρπκνί, ηα αεξηνχρα λεξά θαη ηα
αλαςπθηηθά γεληθά, απφ 1.9.2011, ππάγνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηνλ θαλνληθφ
ζπληειεζηή ΦΠΑ (23%) (εηζαγσγή, ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε, ρνλδξηθή ή ιηαληθή πψιεζε
(εληφο ή εθηφο θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο).
Καηά ζπλέπεηα, ν έηνηκνο πξνο πφζε θαθέο, φπσο θαη άιια έηνηκα πξνο πφζε ξνθήκαηα
(ηζάη, θιπ.) θνξνινγνχληαη κε ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή, αλεμάξηεηα εάλ θαηαλαιψλνληαη
εληφο θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο ή πξφθεηηαη γηα παξάδνζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ
νπνηαδήπνηε επηρείξεζε (ζνχπεξ κάξθεη, παληνπσιείν, πεξίπηεξν, εζηηαηφξην, θπιηθεία
εληφο ή εθηφο εθπαηδεπηηθψλ ή λνζνθνκεηαθψλ ηδξπκάησλ, θιπ.).
Αληίζεηα, ζην κεησκέλν ζπληειεζηή (13%) ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη ν θαθέο, ην ηζάη, ην
θαθάν, θιπ., φηαλ δελ απνηεινχλ έηνηκα πξνο πφζε ξνθήκαηα, αιιά δηαηίζεληαη ρχκα ή
ζπζθεπαζκέλα, θαζψο θαη ζε ζπζθεπαζία ε νπνία πεξηέρεη θαθέ, δάραξε, θαιακάθη, θιπ.
Επηζεκαίλεηαη φηη ηα ζπκππθλψκαηα ρπκψλ, αλαςπθηηθψλ, θαθέδσλ ή άιισλ αγαζψλ,
φηαλ απηά δελ είλαη έηνηκα γηα θαηαλάισζε αιιά ρξήδνπλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο (π.ρ.
αξαίσζε, θιπ) πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ πφζηκα, δελ ππάγνληαη ζην 23% σο έηνηκα
ξνθήκαηα. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ ηα αγαζά απηά, βάζεη ηεο
δαζκνινγηθήο θιάζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ, πεξηιακβάλνληαη ζην Κεθάιαην Α΄ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, νπφηε ππάγνληαη ζηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ.
Όηαλ ε δαζκνινγηθή ηνπο θιάζε δελ είλαη γλσζηή ή ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο απηή,
αξκφδηα πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί είλαη ε Αλψηαηε Επηηξνπή Τεισλεηαθψλ
Ακθηζβεηήζεσλ, ζηελ νπνία κπνξεί λα ππνβιεζεί ζρεηηθφ εξψηεκα κέζσ ηεο 17 εο
Δαζκνινγηθήο Δ/λζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Ο κεησκέλνο ζπληειεζηήο (13%) ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη ζην γάια (ηππνπνηεκέλν ή
κε), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζνθνιαηνχρνπ γάιαθηνο.
13. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.3986/2011, δελ επήιζε θακία κεηαβνιή
ζηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε κείσζε θαηά 30% ησλ ζπληειεζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο.
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14. Ωο γεληθή επηζήκαλζε θαη κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο
ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ (άξζξν 34 ηνπ λ.3986/2011), ηνλίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα
εμεηάδεηαη:
α) Αλ πξφθεηηαη γηα παροτή σπερεζίας εζηίαζες, νπφηε φια ηα πξνζθεξφκελα
είδε θνξνινγνχληαη κε ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ. (βι. αλσηέξσ παξάγξαθν 4)
β) Αλ πξφθεηηαη γηα παξαδφζεηο έηοιμων προς άμεζε καηανάλωζε με
ησποποιεμένων εδεζκάησλ, γεπκάησλ ή πξφρεηξσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ γεληθά, ηα
νπνία ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή (βι. αλσηέξσ παξ. 5 θαη 9).
γ) Αλ πξφθεηηαη γηα παξαδφζεηο έηνηκσλ θαγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ
θπιηθεία εθπαηδεπηηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη
ζην κεησκέλν ζπληειεζηή (βι. αλσηέξσ παξ. 10 θαη 11).
δ) Αλ πξφθεηηαη γηα παξάδνζε κε αιθννινχρσλ πνηψλ, ηα νπνία δελ
πεξηιακβάλνληαη πιένλ ζην Κεθάιαην Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ θαη θαηά
ζπλέπεηα ππάγνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή (βι. αλσηέξσ παξ.
12).
15. Γηα ζέκαηα πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη κε ηελ παξνχζα εγθχθιην, ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζηηο εγθπθιίνπο καο ΠΟΛ 1170/5.8.2011 θαη 1182/26.8.2011.
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