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Θέμα: Γσναηόηηηα κένηροσ διαζκέδαζης να σπάγει ηις σπηρεζίες
μοσζικών παραζηάζεων ζηο μειωμένο ζσνηελεζηή Φ.Π.Α. 13%.
τεη.: Σα έγγραθά ζας με αριθμό πρωηοκόλλοσ 1004532/15.01.2015
και 1018949/12.02.2015.
Σε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. Σύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην κε αξηζκό πξσηνθόιινπ
1004532/15.01.2015 έγγξαθό ζαο, ε επηρείξεζε ………………………., ε
ζθξαγίδα ηεο νπνίαο αλαγξάθεη «θέληξν δηαζθέδαζεο», πξνηίζεηαη λα
δηνξγαλώζεη κνπζηθέο παξαζηάζεηο κε δηάθνξνπο θαιιηηέρλεο. Τν εηζηηήξην
εηζόδνπ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηελ παξαθνινύζεζε ηεο παξάζηαζεο
θαη δελ πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε πνηό. Ο πειάηεο δελ ππνρξενύηαη λα
πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε θαηαλάισζε. Πξνθύπηεη ην εξώηεκα, θαηά πόζνλ, ηα
εηζηηήξηα εηζόδνπ, θαη κόλν απηά, κπνξνύλ λα εθδίδνληαη κε ην κεησκέλν
ζπληειεζηή Φ.Π.Α.13%.
2. Καηόπηλ κεηαγελέζηεξεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, καο απνζηείιαηε κέζσ
e-mail αξρείν ην νπνίν εκπεξηείρε ζθαλαξηζκέλε ηελ από XX.XX.2010 άδεηα
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηόο ζαο από ην Γήκν ……., ε νπνία
έιαβε θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 1018949/12.02.2015. Βάζεη ηεο σο άλσ
άδεηαο ην θαηάζηεκά ζαο ιεηηνπξγεί σο «Κέληξν Γηαζθέδαζεο» κε ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξνπ 41 ηεο, ηόηε ηζρύνπζαο, Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ΑΙβ 8577/1983
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(ΦΔΚ 526 Β΄). Σύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηε ζθαλαξηζκέλε άδεηα, ην
θαηάζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο «Κέληξν Γηαζθέδαζεο κε Σπγθξόηεζε
Καθεηέξηαο – Μπαξ», κε αλάπηπμε XXX θαζηζκάησλ θαη XX ζθακπώ ζηελ
αίζνπζα ηνπ Α’ νξόθνπ θαη XX ……….. θαζηζκάησλ θαη X ζθακπώ ζηνλ
εμσηεξηθό εμώζηε θαη κε ρξήζε ηνπ ηζνγείνπ γηα απνρσξεηήξην, απνζήθε,
θακαξίληα θ.ι.π..
3. Σύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 2 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ «Υπεξεζίεο» ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α. (Ν, 2859/2000), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρύεη, ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ππάγνληαη, ηα εηζηηήξηα γηα ζέαηξα,
θηλεκαηνγξάθνπο, ζπλαπιίεο, αζιεηηθέο εθδειώζεηο, ηζίξθα, παλεγύξηα,
ινύλα-πάξθ, δσνινγηθνύο θήπνπο, εθζέζεηο θαη παξόκνηεο πνιηηηζηηθέο
εθδειώζεηο. Πξνθεηκέλνπ γηα εηζηηήξηα ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ, ν
ζπληειεζηήο κεηώλεηαη θαηά 50%.
4. Σύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 6 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ «Υπεξεζίεο», » ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α. (Ν, 2859/2000), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρύεη, εμαηξείηαη ξεηώο από ηελ ππαγσγή ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ε
εθκεηάιιεπζε ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο.
5. Όπσο έρεη δηεπθξηληζηεί κε ηελ ΔΓΥΟ1131481/7043/0014/ΠΟΛ.
1282/23.12.1992, ηα έζνδα ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο ππάγνληαη όια ζηνλ
θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ. Τν πνηέο επηρεηξήζεηο είλαη θέληξα δηαζθέδαζεο,
είλαη ζέκα πξαγκαηηθό θαη νθείιεη λα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε, ηόζν από
ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ όζν θαη από ην είδνο ηνπ θόζηνπο
ιεηηνπξγίαο απηνύ θαηά θνξνινγηθή ή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ή κέξνπο απηώλ.
6. Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 620/2001 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Ν.Σ.Κ.), ε νπνία έρεη γίλεη δεθηή από ηνλ
Υθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ
Ν.Σ.Κ., κλεκνλεύεηαη παιαηόηεξε λνκνινγία ηνπ Σ.η.Δ., βάζεη ηεο νπνίαο
θξίζεθε όηη ην πνηεο επηρεηξήζεηο ζπγθεληξώλνπλ ηα ελλνηνινγηθά ηνπ θέληξνπ
δηαζθέδαζεο, είλαη δήηεκα πξαγκαηηθό πνπ ελαπόθεηηαη ζηελ έξεπλα ησλ
θνξνινγηθώλ αξρώλ ρσξίο δέζκεπζε από ηππηθά θξηηήξηα (πρ άδεηα
ιεηηνπξγίαο) ή λνκηθέο κνξθέο αζθνύκελεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
7. Σεκεηώλεηαη, όηη ε ελ ιόγσ γλσκνδόηεζε ηνπ Ν.Σ.Κ., έθξηλε όηη ε
ζπλδπαζκέλε παξνρή ζηνλ ίδην ρώξν α) ππεξεζηώλ κνπζηθώλ παξαζηάζεσλ
- ζπλαπιηώλ από επηρείξεζε ε νπνία ιεηηνπξγνύζε σο κνπζηθό ζέαηξν θαη β)
ππεξεζηώλ εζηίαζεο θαη πνηνύ από δηαθνξεηηθή επηρείξεζε ε νπνία
ιεηηνπξγνύζε κε ηε κνξθή ηεο εθκεηάιιεπζεο θπιηθείνπ – κπαξ, νδεγνύζε
ζηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Φ.Π.Α. θαζώο ζπληζηνύζε
εθκεηάιιεπζε ελόο εληαίνπ ρώξνπ ν νπνίνο ιεηηνπξγνύζε σο θέληξν
δηαζθέδαζεο από κηα εληαία επηρείξεζε (ηηο επηρεηξήζεηο α θαη β) ηα έζνδα ηεο
νπνίαο ππάγνληαλ ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή Φ.Π.Α..
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8. Με αθνξκή ηελ αλσηέξσ γλσκνδόηεζε, ε Υπεξεζία καο θξίλεη όηη δελ είλαη
δπλαηή ε δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε, από πιεπξάο Φ.Π.Α., ηεο παξνρήο
ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη από έλα θέληξν δηαζθέδαζεο, πνιιώ δε κάιινλ,
όηαλ απηέο παξέρνληαη, όπσο ηζρύεη ζηελ πεξίπησζή ζαο, από κηα θαη κόλε
επηρείξεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ θέληξνπ δηαζθέδαζεο.
9. Σύκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Υπεξεζίαο καο, ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ
πειάηε σο πξνο ην αλ ζα θαηαλαιώζεη θάπνην πνηό, νπδόισο αξθεί γηα λα
άξεη ην ραξαθηεξηζκό ελόο θέληξνπ δηαζθέδαζεο σο ηέηνηνπ.
10. Με βάζε ηα παξαπάλσ, δελ πξνθύπηεη ε δηελέξγεηα κνπζηθώλ
παξαζηάζεσλ πνπ ζα κπνξνύζε λα ππάγεηαη ζε κεησκέλν ζπληειεζηή, αιιά
ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην έγγξαθό ζαο θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο πξνθύπηεη ε άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο θέληξνπ δηαζθέδαζεο, ηα
έζνδα ηεο νπνίαο ππάγνληαη όια ζε ζπληειεζηή Φ.Π.Α. 23%.
11. Σε θάζε πεξίπησζε ν έιεγρνο ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ (πρ ην θαηά
πόζνλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί σο θέληξν δηαζθέδαζεο θαηόπηλ επηηόπηνπ ή
άιινπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ), εκπίπηεη ζηo πεδίν επζύλεο ησλ ππεξεζηώλ
πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα λα αζθνύλ ειεγθηηθό έξγν (………., ………...),
ζηηο νπνίεο θαη θνηλνπνηείηαη ην παξόλ. Παξαθαινύκε ηηο ελ ιόγσ ππεξεζίεο
λα καο ελεκεξώζνπλ αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηπρόλ ελεξγεηώλ
ηνπο
Ακριβές Ανηίγραθο

Ο Γενικός Γιεσθσνηής
Φορολογικής Γιοίκηζης

Ο Προϊζηάμενος ηοσ Ασηοηελούς
Σμήμαηος Γιοίκηζης

Ιωάννης Μπάκας

Δζωηερική Γιανομή:
- Γξαθείν Γεληθνύ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο (2)
- Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο
(Γ.Δ.Φ.Π.Ν.) Υπνδηεύζπλζε Β΄ «Έκκεζεο Φνξνινγίαο» -Τκήκα Α΄
«ΦΠΑ» (4)
- Απηνηειέο Τκήκα Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. (1)
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