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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ KONTRA CHANNEL 
μιλάει σε όλους και για όλα

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καφεπωλών Ελλάδος κ. Ιωάννης Κατσόγιαννης, στις 28/8/2011 φιλοξενήθηκε 
στην εκπομπή του Βουλευτή κ. Αργύρη Ντινόπουλου, 

στο κανάλι Kontra Channel, δίνοντας άλλη μια φορά τον αγώνα 
του για τα προβλήματα του κλάδου των Καφεπωλών. Πιο συ-
γκεκριμένα για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στο 23%.
Καλεσμένοι επίσης ήταν ο κ. Γ. Τσκάκος Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ, 

ο κ. Ν. Λεβετσοβίτης μέλος του Δ.Σ. του ΕΕΑ και ο κ. Μουζάκης 
φοροτεχνικός.
Κατήγγειλε ότι το 23% στα προϊόντα μας διώχνει και τους 

τελευταίους απομείναντες πελάτες μας (παππούδες). Τους 
προηγούμενους τους έδιωξε η απαγόρευση του καπνίσματος. 
Με 23% ΦΠΑ, με 700 € το τσόχινο τραπέζι, ποιος παππούς 
θα παίζει κολτσίνα πληρώνοντας “αλμυρό” τον καφέ και την 
πρέφα του;
Γι’ αυτό προτάθηκε να δοθούν τα ηλεκτρονικά παίγνια και 

το ΚΙΝΟ στα καφενεία, ώστε τα μαγαζιά μας να προσεγγίσουν 
και νέους πελάτες.
Για περισσότερη ενημέρωσή σας ως προς το περιεχόμενο 

όλης της συζήτησης στη συγκεκριμένη εκπομπή, μπορείτε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Α.Κ.Α. www.akas.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Α.Κ.Α.
Συνάδελφοι όπως ήδη γνωρίζετε με πολλά υπομνήματά μας 

προς το Υπουργείο Οικονομικών και σε άλλα αρμόδια Υπουρ-
γεία προτείναμε στη νυν κυβέρνηση αλλά και στις προηγούμε-
νες κυβερνήσεις να μας δώσουν τα ηλεκτρονικά παίγνια και το 
ΚΙΝΟ στα μαγαζιά μας. Αυτό στάθηκε αδύνατον. Επανερχόμα-
στε με άλλη πρόταση:

Κάθε 2 ηλεκτρονικά παίγνια περιορισμένου οφέλους εάν θα 
μας δώσουν συν 1 ΚΙΝΟ, σύνολο 3 - δεσμευόμαστε για μια (1) 
θέση εργασίας.

Δηλαδή 60.000 καφενεία, σημαίνει 60.000 θέσεις εργασί-
ας συν τις οικογενειακές θέσεις που καλύπτει η επιχείρηση, 
180.000 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας.

Γιατί συνάδελφοι θέλουν να μας έχουν άνεργους; Πώς θα 
πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας (ΦΠΑ - περαίωση - υπαλλή-
λους - ενοίκια - ασφάλειες κ.λπ.);

Πώς θα προσεγγιστούν νέοι επαγγελματίες συνεχιστές του 
επαγγέλματός μας;

Αγαπητοί συνάδελφοι σε επόμενη εφημερίδα μας, θα αναρ-
τηθεί και το σχετικό Υπόμνημα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Ο κ. Παναγιώτης Κατσόγιαννης υπεύθυνος των Δημοσίων 

Σχέσεων της Α.Κ.Α., προτείνει με την έγκριση του Δ.Σ. να 
κάνει την υπέρβαση και να ψάξει τον άγνωστο χώρο της 
διαφήμισης για να ενημερώσει και να υπενθυμίσει στο κοινό 
ότι παρόλο που κάποιοι δεν θέλουν τα μαγαζιά μας ανοιχτά, 
εμείς είμαστε εδώ με σύγχρονα καταστήματα, ασυναγώνι-
στες τιμές και πολύ μεράκι για τη δουλειά μας.
Θα ενημερωθείτε σχετικά πολύ σύντομα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ανεξάρτητη Κίνηση Μελών Επαγγελματικού Επιμελητη-ρίου Αθηνών (Α.Κ.Μ.Ε.Ε.Α.), αποφάσισε να λάβει μέρος στις εκλογές που αφορούν την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που θα διεξαχθούν εντός του Δεκεμβρίου 2011.Προς τούτο καταρτίζει συνδυασμό με υποψήφιους προερ-χόμενους από πρωτοβάθμια Σωματεία και Ενώσεις που ανή-κουν στο Επιμελητήριό μας. Αθήνα, 5/09/2011
Ο εκπρόσωπος της Α.Κ.Μ.Ε.Ε.Α.

ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ
Προς τις Ομοσπονδίες μέλη της

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας υπενθυμίζουμε τις αποφά-

σεις του Διοικητικού μας Συμβου-
λίου που αφορούν τις εκλογικές 
διαδικασίες και παρακαλούμε για 
την πιστή εφαρμογή τους.

1. Η παρουσία Δικαστικών αντι-

προσώπων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
τόσο στις εκλογές των Ομοσπονδι-
ών, όσο και των Σωματείων μελών 
σας.

2. Το Πρακτικό της Εφορευτι-
κής Επιτροπής και τα Πρωτόκολλα 
ψηφοφορίας (Ομοσπονδιών και 

Στον Αντιπρόεδρο της Α.Κ.Α. και Γεν. Γραμματέα της 
Ο.Κ.Ε. κ. Ηλία Μπουζινέκη, στον Αντιπρόεδρο της Ο.Κ.Ε. 
κ. Παναγιώτη Βασιλούδη, στον Σύμβουλο Δημοσίων 
Σχέσεων της Α.Κ.Α. κ. Παναγιώτη Κατσόγιαννη και στον 
πρώην Σύμβουλο της Α.Κ.Α. κ. Ηλία Παππά ευχόμαστε 
για την ονομαστική τους εορτή ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, χα-
ρούμενα - ευτυχισμένα και δημιουργικά, πάντα με υγεία 
στους ιδίους και στις οικογένειές τους.
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Πρόεδρος της Αδελφότητας

Καφεπωλών
Φωτοστοιχειοθεσία-

Εκτύπωση
I. Γκαντήραγας & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γερανίου 7, Αθήνα 
Τηλ.: 2105245702
Ετήσια Συνδρομή:
Για τα Μέλη: 13 €

Για Σωματεία, Επιμελητήρια,
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ
Προς τις Ομοσπονδίες μέλη της

Σωματείων) θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑ να είναι υπογραμμένα από 
τον Δικαστικό αντιπρόσωπο και τα 
υπόλοιπα μέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής. 

3. Ο μέγιστος χρόνος για ανανέ-
ωση των οργάνων (Ομοσπονδιών 
και σωματείων) είναι οι 2 μήνες 
από τη λήξη της θητείας τους.

4. Συνάδελφοι οι οποίοι έχουν 
συνταξιοδοτηθεί διαγράφονται 
από όλα τα όργανα στα οποία 
εκλέχθηκαν. (Άρθρο 4 παραγ. 5 Ν. 
1712/87).
Είναι αυτονόητο ότι, οτιδήποτε 

έρχεται σε αντίθεση με τα παρα-
πάνω δεν θα γίνεται δεκτό από 
την αρμόδια επιτροπή της Συνο-

μοσπονδίας μας.
Με συναδελφικούς 

χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

Εορτολόγιο μηνών 
Ιουλίου-Αυγούστου
Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχο-

νται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
και ευτυχισμένα 

στους εορτάζοντες 
Αργύριο - Κοσμά - Κυ-

ριακή - Όλγα - Μαρίνα 
- Ηλία - Ηλιάνα - Μαγδα-

ληνή - Μενέλαο - Πα-
ρασκευή - Παρασκευά 
- Παντελή - Σωτήρη - 

Σωτηρία - Μαρία - Μάριο 
- Δέσποινα - Παναγιώτη 
- Παναγιώτα - Αλκιβιάδη 
- Ευτυχία - Ευτύχιο - Φα-
νούρη - Φανουρία - Αλε-

ξάνδρα - Αλέξανδρο.

ΓΣΕΒΕΕ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ προς τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
κ. Π. Οικονόμου σχετικά με τους συ-
ντελεστές ΦΠΑ.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε εκ νέου συνάντηση 
με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονο-
μικών στο πλαίσιο της κατάθεσης προ-
τάσεων για το νέο φορολογικό σύστη-
μα, αποστέλλοντας επιστολή με νέα 
στοιχεία για τους συντελεστές ΦΠΑ.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως 
εξής:

Αυξήσεις σε συντελεστές ΦΠΑ
• Από 2010 έως σήμερα: Αύξηση 

κατά 44% του χαμηλού συντελεστή 
(από 9% στο 13%) και κατά 21% του 
υψηλού συντελεστή (από 19% στο 
23%). Εγκληματική οποιαδήποτε σκέ-
ψη για νέα αύξηση. Αν τελικά αυξη-
θεί ο συντελεστής ΦΠΑ στο 23% στις 
125.000 επιχειρήσεις εστίασης η συ-
νολική αύξηση θα είναι 156% μέσα σε 
ενάμισι χρόνο (από 9% σε 23%).

• Επικίνδυνες και παρελκυστικές και 
οι θεωρίες για εξεύρεση ισοδύναμου 
αποτελέσματος μέσα από αναδιαρ-
θρώσεις συντελεστών ΦΠΑ.

• Μοναδική λύση η αύξηση της οι-
κονομικής πίτας, η οικονομική κινητο-
ποίηση των μικρών επιχειρήσεων και 
ιδιαίτερα των παραγωγικών. Ο ρεαλι-
στικός έλεγχος της φοροαποφυγής και 
ο περιορισμός των κρατικών δαπανών 
χωρίς να κινδυνεύσουν οι απαραίτητες 
κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες.

Κύριε Υπουργέ,
Προτάσεις που αναζητούν ισοδύνα-

μα αποτελέσματα φορολογικών εσό-
δων για αναπλήρωση των 300 εκ. € 
για το 2011 και 700 εκ. € για το 2012 
(αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση) με 
μετατάξεις άλλων προϊόντων και υπη-
ρεσιών από το 13% και 6,5% σε έναν 
ενιαίο υψηλότερο συντελεστή π.χ. 20% 
ή 19% και ταυτόχρονα μείωση από το 
23% στο 20% ή 19% θυμίζουν το γνω-
στό ανέκδοτο: Ρωτάει ο Θεός τον Έλλη-

να τι θέλει να του δώσει για να καλυτε-
ρέψει η ζωή του και αυτός απαντά: «Να 
ψοφήσει ο γάϊδαρος του γείτονα».

Σημειωτέον ότι όλοι γνωρίζουν (κυ-
βέρνηση, τρόικα, αγορά) ότι δεν θα 
εισπραχθεί ούτε το 20% με 30% των 
προϋπολογισθέντων με ύφεση που 
υπερβαίνει το 7% του ΑΕΠ. Ενώ ταυτό-
χρονα θα έχουν οδηγήσει σε πρωτοφα-
νή κρίση τις επιχειρήσεις εστίασης, τους 
νέους και νέες που εργάζονται σε αυτές 
και φυσικά το τουριστικό μας προϊόν.

Είναι τεράστιο ΛΑΘΟΣ, εγκληματικό 
για την οικονομία και κλάδους επιχειρή-
σεων να αναζητούμε ισοδύναμο 1 δισ. 
€ - ανασχεδιάζοντας τους συντελεστές 
ΦΠΑ - που θα προέλθει έτσι ή αλλιώς 
από φορολόγηση (ΦΠΑ) της ήδη ημι-
θανούς κατανάλωσης.

Εγκληματούμε σε βάρος της οικονο-
μίας, της πραγματικής οικονομίας (επι-
χειρήσεων και εργαζομένων σε αυτές), 
των καταναλωτών και ιδιαίτερα των 
χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικά 
στρωμάτων που πλήττονται περισσότε-
ρο από την δραματική και δυσανάλογη 
αύξηση του ΦΠΑ σε είδη που εξυπη-
ρετούν τις πρώτες και βασικές ανάγκες 
τους.

Οι μόνοι τρόποι για να προέλθουν 
περισσότερα έσοδα και να πετύχου-
με το περίφημο «ισοδύναμο» το οποίο 
όλοι αναζητούν με το φανάρι του Διο-
γένη είναι:

Α) Μείωση φόρων κατανάλωσης και 
ιδιαίτερα του ΦΠΑ. Σε πρώτη φάση 
κατά 2 μονάδες στον υψηλό συντε-
λεστή (23%) και κατά 3 στον μεσαίο 
(13%). Σημειωτέον ότι μέσα σε ενάμισι 
χρόνο (από το 2010 έως και το 2011) ο 
μεσαίος συντελεστής αυξήθηκε κατά 
44% (από 9% στο 13%). Ο δε υψηλός 
συντελεστής αυξήθηκε κατά 21% (από 
19% σε 23%).

Β) Ταυτόχρονη διεύρυνση της φορο-
λογικής βάσης και διαρκή και σε μόνιμη 
βάση έλεγχο στην διακίνηση προϊό-
ντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. 
Παντού με φυσική παρουσία συνερ-
γείων ελέγχου. Ο έλεγχος της έκδοσης 
αποδείξεων και τιμολογίων δεν γίνεται 
εκ του μακρόθεν, ούτε με τις σύγχρονες 
μεθόδους (φοροκάρτες κ.λπ.) ή περι-
ορισμούς όριο 1500 € για αγορές με 
μετρητά). Θα πληρώσει περισσότερα 
το Κράτος σε συμβούλους πληροφο-
ρικάριους, εταιρείες με «πρωτότυπες» 
και «καινοτόμες» γνώσεις από ότι τελικά 

θα εισπράξει. Κάτι ανάλογο έγινε και με 
την κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση. 
Μηδαμινό το αποτέλεσμα για τους κα-
ταρτισθέντες. Τα δισεκατομμύρια ευρώ 
που δαπανήθηκαν τελικά ωφέλησαν 
σίγουρα μόνο την βιομηχανία που συ-
στάθηκε για να τους εκπαιδεύσεις. 

Γ) Δραστηριοποίηση επενδυτικής 
«διάθεσης» στις Μικρές επιχειρήσεις. Αν 
το 30% αυτών προσλάμβαναν έως και 
1 εργαζόμενο δεν θα είχαμε το εκρη-
κτικό πρόβλημα της ανεργίας. Σε όλη 
την Ευρώπη σήμερα και στην Ε.Ε. ανα-
γνωρίζουν ότι χωρίς επανεκκίνηση της 
επιχειρηματικότητας σε Μικρή κλίμακα 
δεν υπάρχει μέλλον και προοπτική για 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργα-
σίας. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις 
του Βρετανού Πρωθυπουργού μετά 
την σύνοδο κορυφής του Ιουνίου 2011 
στις Βρυξέλες: «Η Βρετανία δεν μπορεί 
να βοηθήσει συνεισφέροντας δανειακά 
την Ελλάδα. Όλη μας η προσπάθεια θα 
επικεντρωθεί στο να βοηθήσουμε στην 
βιωσιμότητα και ανάπτυξη των ΜΙΚΡΩΝ 
επιχειρήσεων στην Βρετανία.» 

Στις 24 και 25 Μαΐου 2011 σε Συ-
νέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την επιχειρηματικότητα στην Βουδαπέ-
στη ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Antionio Tajani δήλωσε: 
“Είναι ουτοπία να επενδύσουμε στην 
προσπάθεια για ανάπτυξη και δημι-
ουργία θέσεων εργασίας στις μεγάλες 
επιχειρήσεις. Μοναδικός δρόμος η προ-
σπάθεια για ισχυροποίηση και ανάπτυ-
ξη των Μικρών και Πολύ μικρών επιχει-
ρήσεων για ανάδειξη επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών και αύξηση των θέσεων 
εργασίας.”

Δ) Στόχευση σε πρώτη φάση σε κλά-
δους που μπορούμε και έχουμε ενσω-
ματωμένη εμπειρία, γνώση, ποιότητα, 
δηλαδή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ε) Λύση του προβλήματος ρευστό-
τητας (Τράπεζες, χρέη του Δημοσίου 
προς ιδιώτες).

Κύριε Υπουργέ,
Δεν συγχωρούνται άλλα λάθη. Έχου-

με ζητήσει συνάντηση με σας και τον 
Υπουργό κ. Ε. Βενιζέλο για το θέμα του 
ΦΠΑ και την κατάθεση των βασικών 
προτάσεών μας για ένα νέο φορολογι-
κό νομοσχέδιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

Τεχνικοί Ασφαλείας Τεχνικοί Ασφαλείας 
Συνεχίζονται τα σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας. Οι εν-
διαφερόμενοι, που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, 
μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο επαγγελματι-
κών θεμάτων του Ε.Ε.Α. στο τηλέφωνο: 210-3601651-3 
(εσωτ.22).

Aνακοίνωση 
Το σωματείο μας συνεργάζεται 
με έγκριτο λογιστικό γραφείο. 

Για τυχόν πληροφορίες λογιστικές ή φοροτεχνικές, 
δωρεάν, επικοινωνήστε με το Σωματείο μας τις ώρες 

λειτουργίας: 8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το σωματείο μας 
συνεργάζεται με τη 
Νομικό Σύμβουλο 
κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
τηλ. επικοινωνίας: 

6945772210 και 
2105737350
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συνέχεια στη σελ. 4

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 180 μ2
2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΔΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 14
2 ΑΣΑΝΣΕΡ - 2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - 

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 2103248418 - ΦΑΞ: 2103220406

e-mail: adekafe@otenet.gr

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΗ-ΣΓΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-

ΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β’
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Τατ. Σφελινιώτη
Νικ. Αποστολόπουλος
Τηλέφωνο: 210- 3645378
Fax: 210- 3645413
e-mail: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 26.8.2011
ΠΟΛ. 1182
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣ: Π.Δ.
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον εφαρ-

μοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην 
εστίαση γενικά.
Σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 

34 του ν. 3986/2011 “Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 
2015” και κατόπιν της εγκυκλίου ΠΟΛ 
1170/5.8.2011, παρέχονται οι ακόλου-
θες διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 34 του ν. 3986/2011, από 
1.9.2011 η εστίαση γενικά υπάγεται 
στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%). 
Η διάταξη αυτή αφορά και τις υπη-
ρεσίες εστίασης που παρέχονται στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα 
λοιπά καταλύματα, των οποίων οι 
υπηρεσίες διαμονής φορολογούνται, 
από 1.1.2011, με τον υπερμειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ (6,5%). Με στόχο την 
αποφυγή ουσιαστικής επιβάρυνσης του 
ξενοδοχειακού τομέα, ο οποίος συμ-
βάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του 

τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη και το 
γεγονός ότι τα τουριστικά πακέτα συμ-
φωνούνται σε χρόνο προγενέστερο της 
εκτέλεσής τους, στην περίπτωση που οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρέχουν 
υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή άλ-
λες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο διαχωρισμός 
στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι 
εφικτός, γίνεται δεκτό η διάκριση, κατά 
συντελεστή φόρου, από 1.9.2011, να 
γίνεται ως εξής:
α. Διαμονή με πρωινό: 5% της 

ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό 
συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που 
καταβάλλεται για το πρωινό.
β. Διαμονή με ημιδιατροφή: 15% 

της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανο-
νικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή 
για το πρωινό και το γεύμα.
γ. Διαμονή με το σύστημα all 

inclusive (πλήρης διατροφή περιλαμ-
βανομένης της κατανάλωσης ποτών 
και της παροχής λοιπών υπηρεσιών 
που περιλαμβάνονται στο πακέτο, 
όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση 
ομπρελών, αθλητικές υπηρεσίες κ.α.): 
30% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον 
κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντι-
παροχή που καταβάλλεται για τις υπη-
ρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις 
αλκοολούχων ή μη ποτών και για τις 
λοιπές παροχές που ενδεχομένως πε-
ριλαμβάνει το πακέτο.

2. Επισημαίνεται ότι βασική αρχή του 
συστήματος ΦΠΑ είναι η επιβολή του 
φόρου επί των αγαθών και υπηρεσιών 
κατά αντικειμενικό τρόπο, δηλαδή για 
κάθε αγαθό ή υπηρεσία εφαρμόζεται ο 
ανάλογος συντελεστής ΦΠΑ ανεξάρτη-
τα από την ιδιότητα του αγοραστή και 
τη χώρα προέλευσής του.

3. Ακόμα σημειώνεται ότι μία επι-

χείρηση που εμπορεύεται διαφορετικά 
είδη αγαθών ή παρέχει διαφορετικά 
είδη υπηρεσιών και ανεξάρτητα από 
τον κωδικό δραστηριότητας που αφορά 
την κύρια δραστηριότητά της, υποχρε-
ούται να εφαρμόζει τον κατά περίπτω-
ση συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος ισχύει για 
κάθε συγκεκριμένο αγαθό ή κάθε συ-
γκεκριμένη υπηρεσία. Π.χ. (α) επιχείρι-
ση που εκμεταλλεύεται παντοπωλείο 
και ταβέρνα, για τα τυποποιημένα είδη 
διατροφής του παντοπωλείου εφαρμό-
ζει το μειωμένο συντελεστή, ενώ για 
την ταβέρνα εφαρμόζει τον κανονικό 
συντελεστή, (β) σούπερ μάρκετ που 
διατηρεί και τμήμα παράδοσης έτοιμων 
γευμάτων, για τα προϊόντα του σούπερ 
μάρκετ εφαρμόζει τον ανάλογο συντε-
λεστή (μειωμένο 13% για τα τυποποιη-
μένα είδη διατροφής) και τον κανονικό 
συντελεστή (23%) για την παράδοση 
έτοιμων γευμάτων.

4. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην εγκύκλιο 
ΠΟΛ 1170/11, τα τυποποιημένα είδη 
διατροφής συνεχίζουν να υπάγονται 
στο μειωμένο συντελεστή (13%), παρό-
τι είναι έτοιμα για άμεση κατανάλωση.
Τυποποιημένα θεωρούνται τα είδη 

διατροφής, τα οποία παρασκευάζονται 
για ευρεία κατανάλωση και διατίθενται 
προς πώληση συσκευασμένα ή είναι 
εμπορεύσιμα σε μεγάλες συσκευασίες 
ή ποσότητες και πωλούνται χύμα ή 
κομμένα σε μικρότερες ποσότητες. Η 
περίπτωση αυτή αφορά τα προϊόντα 
που παρουσιάζονται στα σημεία πώλη-
σης συσκευασμένα, όπως κονσέρβες, 
αλλαντικά, αλίπαστα, γιαούρτια, έτοιμες 
σαλάτες, (ταραμοσαλάτα, τυροσαλάτα, 
ρώσικη, κ.λπ.), καθώς και είδη διατρο-
φής που παρουσιάζονται σε μεγάλες 
συσκευασίες ή μεγάλες ποσότητες και 

διατίθενται χύμα ή κομμένα σε μικρό-
τερες ποσότητες, όπως αλλαντικά, αλί-
παστα, τυριά, ελιές, τουρσί και λοιπά 
παρόμοια.
Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση σά-

ντουιτς σε πλαστική ή άλλη συσκευασία 
δεν καθιστά τα αγαθά αυτά τυποποιη-
μένα, κατά συνέπεια υπάγονται στον 
κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.
Είναι αυτονόητο ότι στο μειωμένο 

συντελεστή (13%) συνεχίζουν να υπά-
γονται τα μη παρασκευασμένα είδη δι-
ατροφής (ζυμαρικά, όσπρια, λαχανικά, 
φρούτα, κρέατα, ψάρια, και λοιπά είδη 
διατροφής, φρέσκα ή κατεψυγμένα), 
καθώς και τα παρασκευασμένα είδη δι-
ατροφής που διατίθενται κατεψυγμένα 
ανεξάρτητα από τον κωδικό δραστηριό-
τητας της επιχείρησης.

5. Η παράδοση ψωμιού συνεχίζει 
να υπάγεται στο μειωμένο συντελε-
στή ΦΠΑ (13%). Στον ίδιο συντελεστή 
συνεχίζουν να υπάγονται και τα απλά 
αρτοσκευάσματα, όπως παξιμάδια, κρι-
τσίνια, φρυγανιές, κουλούρια, κρου-
ασάν, μπισκότα, κέικ και βουτήματα 
ζαχαροπλαστικής.

6. Τονίζεται ότι το φυσικό ή τεχνητό 
μεταλλικό νερό, μη αεριούχο, εξακο-
λουθεί να υπάγεται στο μειωμένο συ-
ντελεστή (13%).

7. Επισημαίνεται τέλος ότι ο εφαρμο-
ζόμενος συντελεστής ΦΠΑ δεν εξαρτά-
ται από τη λιανική ή χονδρική παράδο-
ση των αγαθών.

8. Για θέματα που δεν αντιμετωπίζο-
νται με την παρούσα εγκύκλιο, ισχύουν 
τα αναφερόμενα στην εγκύκλιό μας 
ΠΟΛ 1170/5.8.11.

Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Καπελέρης
Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β’
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Τατ. Σφελινιώτη
Αικ. Καρύδα
Τηλέφωνο: 210-3645378
Fax: 210-3645413
e-mail: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 05.08.2011
ΠΟΛ. 1170
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣ: Π.Δ.
ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στον κανονικό 

συντελεστή ΦΠΑ των υπηρεσιών 
εστίασης γενικά - Άρθρο 34 του ν. 
3986/2011 (ΦΕΚ 152Α’/01.07.2011) 
Σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 

34 του ν.3986/2011 “Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-

ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 
- 2015” παρέχονται οι ακόλουθες διευ-
κρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και 
ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 34 και όπως προκύπτει 
από την παράγραφο 2 του ίδιου άρ-
θρου, τροποποιούνται ή καταργούνται, 
από 01.09.2011, ορισμένες διατάξεις του 
Παραρτήματος ΙΙΙ “Αγαθά και Υπηρεσίες 
που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή 
(δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 21)” του Κώδικα ΦΠΑ 
(ν. 2859/2000), όπως ισχύει.

1. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων 
α’, β’, γ’ και δ’ του κοινοποιούμενου άρ-
θρου, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις 27, 
28 και 29 και καταργείται η περίπτωση 
30 του Κεφαλαίου Α’ “Αγαθά” του Παραρ-
τήματος ΙΙΙ, προβλέποντας ότι ορισμένα 
αγαθά που περιλαμβάνονται στις περι-
πτώσεις αυτές μετατάσσονται στον κανο-
νικό συντελεστή ΦΠΑ (23%). Ειδικότερα 
μετατάσσονται από 1.09.2011 στον 
κανονικό συντελεστή ΦΠΑ: 
α) Περίπτωση 27 του Παραρτήμα-

τος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Α’ “Αγαθά”

Με την αντικατάσταση της περίπτω-
σης αυτής, μετατάσσονται στον κανονικό 
συντελεστή οι χυμοί φρούτων και λα-
χανικών που περιλαμβάνονται στη Δ.Κ. 
2009.
β) Περίπτωση 28 του Παραρτήμα-

τος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Α’ “Αγαθά” 
Με την αντικατάσταση της περίπτω-

σης αυτής, μετατάσσονται στον κανονικό 
συντελεστή τα έτοιμα ροφήματα και πα-
ρόμοια είδη του Κεφαλαίου 21 του Δα-
σμολογίου, όπως είναι ο καφές, το τσάι, 
η σοκολάτα κ.λπ.
γ) Περίπτωση 29 του Παραρτήμα-

τος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Α’ “Αγαθά”
Με την αντικατάσταση της περίπτω-

σης αυτής, μετατάσσονται στον κανονικό 
συντελεστή τα αεριούχα νερά, φυσικά ή 
τεχνητά. Στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
(13%) παραμένουν μόνο τα μη αεριούχα 
φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά, χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι-
κών, ούτε αρωματισμένα.
δ) Περίπτωση 30 του Παραρτήμα-

τος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Α’ “Αγαθά”
Με την κατάργηση της περίπτωσης 

αυτής, μετατάσσονται στον κανονικό συ-
ντελεστή τα νερά, στα οποία περιλαμβά-
νονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα 
νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών ή αρωματισμένα και άλλα 
μη αλκοολούχα ποτά της Δ.Κ. 2202. 
Πρόκειται για τα αναψυκτικά εν γένει.
Η μετάταξη των ανωτέρω αγαθών από 

το μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. στον κα-
νονικό συντελεστή ισχύει, ανεξάρτητα 
από τον τρόπο πώλησής τους, δηλαδή 
χονδρικά ή λιανικά, και ανεξάρτητα από 
τα σημεία της πώλησης, δηλαδή πώλη-
ση από super market, περίπτερα, εστια-
τόρια, ταχυφαγεία κ.λπ.

2. Με την περίπτωση ε’ καταργείται η 
περίπτωση 6 του Κεφαλαίου Β’ “Υπηρε-
σίες” του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα 
ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, η εκμετάλλευση 

καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστεί-
ων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινο-
μαγειρείων και λοιπών συναφών προς 
αυτές επιχειρήσεων, δηλαδή οι υπηρε-
σίες εστίασης υπάγονται στον κανονικό 
συντελεστή ΦΠΑ.
Υπηρεσίες εστίασης είναι η παρά-

δοση, κατόπιν παρασκευής ή χωρίς ιδι-
αίτερη επεξεργασία, τροφίμων και ποτών, 
η οποία συνοδεύεται από υποστηρικτικές 
υπηρεσίες, όπως η διάθεση επιτραπέ-
ζιων σκευών και λοιπού εξοπλισμού, η 
υπηρεσία σερβιρίσματος, ο καθαρισμός 
του χώρου και των τραπεζιών κ.α., οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την άμεση επι-
τόπια κατανάλωση των προσφερόμενων 
ειδών στους χώρους των καφενείων, 
καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατο-
ρίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και 
συναφών επιχειρήσεων, όπως είναι οι 
πιτσαρίες, τα οβελιστήρια, τα ταχυφαγεία, 
τα αναψυκτήρια, τα σνακ - μπαρ, γαλα-
κτοπωλεία και καταστήματα διάθεσης για 
επιτόπια κατανάλωση, όπως διάθεσης 
λουκουμάδων, μπουγάτσας και κάθε εί-
δους πιττών, παγωτών, κ.λπ.
Πρόκειται στην ουσία για παροχή εδε-

σμάτων ή γευμάτων ή γενικά φαγητών, 
όπου προέχει η “υπηρεσία” η οποία απο-
σκοπεί να καταστήσει περισσότερο ευχά-
ριστη την άμεση επιτόπια κατανάλωση 
σε κατάλληλο περιβάλλον, ενώ η παρά-
δοση τροφής αποτελεί ένα μόνο από τα 
κριτήρια επιλογής της επιχείρησης από 
τον πελάτη.
Παροχή υπηρεσίας εστίασης απο-

τελεί και η τροφοδοσία (catering), εφό-
σον αυτή δεν συνίσταται σε απλή πα-
ράδοση φαγητού, αλλά σε ένα σύνολο 
στοιχείων και πράξεων κατά τα ανωτέ-
ρω, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα 
προσφερόμενα είδη δεν καταναλώνονται 
άμεσα εντός των εγκαταστάσεων της 
οικείας επιχείρησης, αλλά σε χώρο και 



ΣΕΛΙΔΑ 4 ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ

συνέχεια από σελ.3

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

2105746004

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
κ. ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ 

2102231789

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 

2108235659

ΤΑΜΙΑΣ: κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΟΥΛΗ 2105741842
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ: 
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

2105746004

ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ: 
κ. ΑΓΛΑΪΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 

2105737350

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
κ. ΙΑΣΩΝ ΒΟΥΡΒΟΥΛΗΣ 

2106914613

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 

2105711112

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΠΑ 

2107754191

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι για οποιοδήποτε 
πρόβλημα που προκύπτει και αφορά τον κλάδο μας 
μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τα 
ανωτέρω αναγραφόμενα μέλη του Σωματείου μας. 

χρόνο που προσδιορίζονται από τον πε-
λάτη.
Σημειώνεται ότι, όπως διευκρινίζεται 

παρακάτω, σύμφωνα με την περίπτω-
ση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 
34, για λόγους ομοιόμορφης αντιμετώπι-
σης, στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 
υπάγονται και οι παραδόσεις αγαθών 
από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, δηλα-
δή οι παραδόσεις έτοιμων προς άμεση 
κατανάλωση εδεσμάτων ή γευμάτων ή 
γενικότερα φαγητών, χωρίς την παροχή 
πρόσθετων υπηρεσιών από μέρους της 
επιχείρησης για την επιτόπια κατανάλω-
σή τους (παραδόσεις πακέτο).
Στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 

(23%) υπάγονται και οι υπηρεσίες 
εστίασης που παρέχονται στις ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις και τα λοι-
πά καταλύματα, των οποίων οι υπη-
ρεσίες διαμονής φορολογούνται, από 
01.01.2011, με τον υπερμειωμένο συ-
ντελεστή ΦΠΑ (6,5%). Στην περίπτωση 
που οι εν λόγω επιχειρήσεις παρέχουν 
τις υπηρεσίες αυτές ή και περισσότερες 
έναντι ενιαίας τιμής, υπό την προϋπόθε-
ση ότι ο διαχωρισμός στους επί μέρους 
συντελεστές δεν είναι εφικτός, γίνεται 
δεκτό η διάκριση, από 01.09.2011, να 
γίνεται ως εξής:
α. Διαμονή με πρωινό: 8% της ενιαίας 

τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 
ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται 
για το πρωινό.
β. Διαμονή με ημιδιατροφή: 20% της 

ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό 
συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή για το 
πρωινό και το γεύμα.
γ. Διαμονή με το σύστημα all inclusive 

(πλήρης διατροφή περιλαμβανομένης 
της κατανάλωσης ποτών και της παρο-
χής λοιπών υπηρεσιών που περιλαμ-
βάνονται στο πακέτο, όπως τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση, χρήση ομπρελών, αθλη-
τικές υπηρεσίες κ.α.): 40% της ενιαίας 
τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 
ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται 
για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις κατα-
ναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και 
για τις λοιπές παροχές που ενδεχομένως 
περιλαμβάνει το πακέτο.
Επισημαίνεται ότι οι σχετικές οδηγίες 

που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 
1003/03.01.2011, αναφορικά με τον 
εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στην πα-
ροχή υπηρεσιών εστίασης από ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις και λοιπά καταλύμα-

τα παύουν να ισχύουν για πράξεις που 
πραγματοποιούνται από 1.9.2011.

3. Με την περίπτωση στ’ καταργείται 
η ένδειξη Ι πριν την περίπτωση 1 του 
Κεφαλαίου Β’ “Υπηρεσίες” του Παραρ-
τήματος ΙΙΙ, καθώς και η παράγραφος 
ΙΙ του Κεφαλαίου αυτού και προστίθεται 
νέο Κεφάλαιο Γ’ “Εξαιρέσεις από το Πα-
ράρτημα”, οι διατάξεις του οποίου ανα-
φέρονται σε αγαθά και υπηρεσίες που 
δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ, συνεπώς υπάγονται στον κανονικό 
συντελεστή ΦΠΑ, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
21 του Κώδικα ΦΠΑ.
Η παράγραφος 1 του νέου Κεφα-

λαίου Γ’, επαναλαμβάνει τη διάταξη 
της καταργηθείσας παραγράφου ΙΙ του 
Κεφαλαίου Β’ “Υπηρεσίες”, σύμφωνα 
με την οποία στον κανονικό συντελεστή 
ΦΠΑ υπάγονται αγαθά και υπηρεσίες 
που δεν εντάσσονται στα Κεφάλαια Α’ 
και Β’ του Παραρτήματος ΙΙΙ ή για τα 
οποία υπάρχει αμφιβολία ως προς την 
ένταξή τους στα Κεφάλαια αυτά, λόγω 
του είδους, του προορισμού, της σύν-
θεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Με την παράγραφο 2 μετατάσσεται 

στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. η πα-
ράδοση παρασκευασμένων εδεσμάτων, 
πρόχειρων ή μη γευμάτων ή γενικότερα 
φαγητών, τα οποία είναι έτοιμα και μπο-
ρούν να καταναλωθούν άμεσα, χωρίς 
να απαιτείται προς τούτο περαιτέρω 
επεξεργασία από τον αγοραστή. Πρό-
κειται για φαγητά που παρασκευάζονται 
με βρασμό, ψήσιμο, τηγάνισμα, ζέσταμα 
ή άλλο τρόπο, π.χ. ανάμειξη υλικών, 
από εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, 
οινομαγειρεία, ψητοπωλεία, ταχυφαγεία, 
καφετέριες και συναφείς επιχειρήσεις. 
Εν προκειμένω, ως συναφείς επιχειρή-
σεις θεωρούνται και οι κινητές καντίνες, 
τα κυλικεία σε γήπεδα ή άλλους αθλητι-
κούς χώρους, τα μπαρ κινηματογράφων 
και θεάτρων, οι επιχειρήσεις τροφοδο-
σίας (catering), οι επιχειρήσεις παρα-
σκευής και διανομής πίτσας, κινέζικων 
γευμάτων, γευμάτων διαίτης ή υγιεινής 
διατροφής, τα σούπερ μάρκετ που πα-
ραδίδουν έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά, οι 
επιχειρήσεις πώλησης σάντουιτς, τυρο-
πιτών, σαλατών και λοιπών παρόμοιων 
πρόχειρων γευμάτων ή σνακς, συμπε-
ριλαμβανομένων των αρτοποιείων ή ζα-
χαροπλαστείων στην περίπτωση που 
πωλούν αντίστοιχα είδη.
Τα εν λόγω εδέσματα ή γεύματα ή 

φαγητά παραδίδονται ως “πακέτο”, χω-
ρίς να παρέχονται πρόσθετες υπηρε-
σίες που να εξυπηρετούν την επιτόπια 

κατανάλωση, όπως σερβίρισμα, συνε-
πώς συνιστούν παραδόσεις αγαθών, 
ανεξάρτητα αν παραλαμβάνονται από 
τον ίδιο τον πελάτη ή απλώς αποστέλ-
λονται με ευθύνη των επιχειρήσεων αυ-
τών στον τόπο που επιθυμεί ο πελάτης.
Από το συνδυασμό της παρού-

σας παραγράφου και την κατάργηση 
της περίπτωσης 6 του Κεφαλαίου Β 
Υπηρεσίες που αναλύεται στην προη-
γούμενη παράγραφο 2, προκύπτει ότι 
η διάθεση έτοιμων προς άμεση κατα-
νάλωση εδεσμάτων, γευμάτων ή φα-
γητών γενικά από 1.9.2011 υπάγεται 
στον κανονικό συντελεστή, ανεξάρτητα 
αν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας ή 
για παράδοση αγαθών, με στόχο την ίση 
αντιμετώπιση των πράξεων αυτών και την 
αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ 
των επιχειρήσεων που διαθέτουν έτοιμο 
φαγητό είτε για επιτόπια κατανάλωση είτε 
σε “πακέτο”.
Επισημαίνεται ότι στο μειωμένο 

συντελεστή εξακολουθούν να υπά-
γονται οι παραδόσεις γλυκών από 
ζαχαροπλαστεία και λοιπές συναφείς 
επιχειρήσεις, τα οποία δεν καταναλώνο-
νται επί τόπου, αλλά παραλαμβάνονται 
για κατανάλωση εκτός των καταστημά-
των αυτών. Εντούτοις, όταν τα γλυκά 
περιλαμβάνονται σε πακέτα έτοιμων φα-
γητών προς άμεση κατανάλωση, που 
παραδίδονται από εστιατόρια, ταβέρνες, 
πιτσαρίες, οβελιστήρια, οινομαγειρεία, 
ψητοπωλεία, ταχυφαγεία, καφετέριες και 
συναφή καταστήματα, ο κανονικός συ-
ντελεστής εφαρμόζεται σε όλα τα αγαθά 
που περιέχονται στο πακέτο.
Με ρητή διάταξη στην εν λόγω παρά-

γραφο, εξαιρούνται από τον κανονικό 
συντελεστή και κατά συνέπεια συ-
νεχίζουν να υπάγονται στο μειωμέ-
νο συντελεστή ΦΠΑ οι παραδόσεις 
έτοιμων εδεσμάτων, γευμάτων και φα-
γητών γενικά που πραγματοποιούνται 
από κυλικεία που λειτουργούν εντός 
εκπαιδευτικών ή νοσηλευτικών επι-
χειρήσεων ή ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων 
κοινωνικής πρόνοιας. Συνεπώς, για 
κοινωνικούς λόγους, ο μειωμένος συ-
ντελεστής συνεχίζει να εφαρμόζεται στις 
παραδόσεις των ειδών αυτών από τα κυ-
λικεία που λειτουργούν εντός σχολείων, 
πανεπιστημίων και λοιπών εκπαιδευτι-
κών οργανισμών ή επιχειρήσεων, καθώς 
επίσης και εντός νοσοκομείων, κλινικών, 
γηροκομείων, ασύλων κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι οι παραδόσεις αε-
ριούχου νερού, έτοιμων ροφημάτων, 
χυμών, αναψυκτικών και λοιπών μη 
αλκοολούχων ποτών από τα κυλικεία 
αυτά υπάγονται στον κανονικό συντελε-
στή ΦΠΑ. Διευκρινίζεται επίσης ότι ως 
κυλικεία νοούνται τα καταστήματα τα 
οποία δεν παρέχουν υπηρεσίες για την 
επιτόπια κατανάλωση, κατά συνέπεια 
στην περίπτωση που η διάθεση έτοιμων 
φαγητών συνοδεύεται από υπηρεσίες 
για την επιτόπια κατανάλωση, όπως ανα-
λύθηκε παραπάνω, η πράξη συνιστά 
παροχή υπηρεσίας και υπάγεται στον 
κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.
Για την αποφυγή παρερμηνειών, δι-

ευκρινίζεται ότι συνεχίζουν να υπάγονται 
στο μειωμένο συντελεστή, οι παραδόσεις 
τυποποιημένων ειδών διατροφής, τα 
οποία παρασκευάζονται για ευρεία κα-
τανάλωση και διατίθενται προς πώληση 
συσκευασμένα ή είναι εμπορεύσιμα σε 
μεγάλες συσκευασίες ή ποσότητες και 
πωλούνται χύμα ή κομμένα σε μικρότε-
ρες ποσότητες. Η διάταξη αυτή αφορά 
τα προϊόντα που παρουσιάζονται στα 
σημεία πώλησης συσκευασμένα, όπως 
κονσέρβες, αλλαντικά, αλίπαστα, για-
ούρτια, έτοιμες σαλάτες, (ταραμοσαλάτα, 
τυροσαλάτα, ρώσικη, κ.λπ.), καθώς και 
είδη διατροφής που παρουσιάζονται σε 
μεγάλες συσκευασίες ή μεγάλες ποσό-
τητες και διατίθενται χύμα ή κομμένα σε 
μικρότερες ποσότητες, όπως αλλαντικά, 
αλίπαστα, τυριά, ελιές, τουρσί και λοιπά 
παρόμοια. Σημειώνεται ότι η απλή το-
ποθέτηση σάντουιτς σε πλαστική ή άλλη 
συσκευασία δεν καθιστά τα αγαθά αυτά 
τυποποιημένα.
Επισημαίνεται ότι η παράδοση ψω-

μιού και άλλων αρτοσκευασμάτων συνε-
χίζει να υπάγεται στο μειωμένο συντελε-
στή (13%).
Όσον αφορά την προσαρμογή των 

ταμειακών μηχανών, ισχύουν οι διευκρι-
νίσεις που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 
ΠΟΛ 1003/2011.
Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω αλλαγές 

αφορούν πράξεις που πραγματοποι-
ούνται από 1.9.2011 και μεταγενέστερα.
Για τη διευκόλυνσή σας, επισυνάπτο-

νται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 
του ν. 3986/2011.

Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Καπελέρης
Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο επίτιμος Πρόεδρος στις 26/8/2011 εβάπτισε τον εγγο-
νό του στην Πάρο και του έδωσε το όνομα Ιωάννης.
Του ευχόμαστε να ζήσει το Νεοφώτιστο!

Λαογραφική Στήλη
Μήνας Ιούλιος ή Ιούλης
Ονομασίες του μήνα Ιούλη 
Αττικός μήνας: ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΩΝ 
(17 Ιουλίου - 15 Αυγούστου)
Ίουλος στα ελληνικά ονομάζεται το πρώτο χνούδι που φαίνεται στα μά-

γουλα των αγοριών. Οι Ρωμαίοι έδωσαν αυτό το όνομα στο μήνα για να 
τιμήσουν τον θεοποιημένο Ιούλιο Καίσαρα (που γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 
44 π.Χ.). Εκατομβαιών: Η λέξη παράγεται από την εκατόμβη που σήμαινε 
θυσία εκατό βοδιών. Επρόκειτο για τη μαγική πράξη πολλαπλασιασμού των 
βοδιών. «Θυσίαζαν ένα για  ν’ αποκτήσουν εκατό». Ονομάζεται Αλωνάρης.

Ο Αύγουστος  στην Ελληνική Λαογραφία
Οι λαϊκές ονομασίες του μήνα (όπως Συκολόγος, Τραπεζοφόρος και Δι-

πλοχέστης) αναφέρονται κυρίως στην αφθονία των καρπών του: “Αύγουστε 
καλέ μου μήνα να ‘σουν δυο φορές το χρόνο”. Ενώ οι δώδεκα πρώτες ημέ-
ρες του Αυγούστου ονομάζονταν και “μερομήνια” γιατί έλεγαν ότι προλέ-
γουν τον καιρό: “κάθε ημέρα κι ένας μήνας”. Οι μέρες αυτές ήσαν επίσης 
γνωστές και ως “δρίμες”. Τις μέρες αυτές δεν έπρεπε να πάει κάποιος στη 
θάλασσα για μπάνιο, ούτε να πλύνεις, ούτε να κόψεις σταφύλια και σύκα.
Παρ’ όλα αυτά, όσο κι αν τον Ιούλιο “ο Αηλιάς κόβει σταφύλια και η Αγιά 

Μαρίνα σύκα”, ο ερχομός του Αυγούστου δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε ότι 
“από Μάρτη καλοκαίρι, κι από Αύγουστο χειμώνας”!


