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ΘΔΜΑ: «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηή Φ.Π.Α. νξηζκέλσλ
δεκεηξηαθψλ ».
Σε ζπλέρεηα γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εξσηεκάησλ θνξέσλ θαη ηεισλεηαθψλ αξρψλ
αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη:
Α) Γεληθέο παξαηεξήζεηο ωο πξνο ηνλ εθαξκνδόκελν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. θαη ηε
δαζκνινγηθή θαηάηαμε
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ αγαζψλ
πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ λ. 2859/2000(ΦΔΚ 248/Α) «Κχξσζε
Κψδηθα Φ.Π.Α.» ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο Σπλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο
(Σ.Ο.) ηεο Δ.Δ. γηα ηελ θαηάηαμε ησλ αγαζψλ ζε θσδηθνχο νλνκαηνινγίαο
εκπνξεπκάησλ.
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2859/2000 (ΦΔΚ 248/Α) « Κχξσζε
Κψδηθα ΦΠΑ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ν ζπληειεζηήο ηνπ ΦΠΑ νξίδεηαη ζε
είθνζη ηξία ηνηο εθαηφ (23%) ζηε θνξνινγεηέα αμία. Καη’ εμαίξεζε, γηα ηα αγαζά
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ, ηνπ λφκνπ απηνχ ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ
νξίδεηαη ζε δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%).
Γηα ηα αγαζά γηα ηα νπνία ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ, ν
ζπληειεζηήο θφξνπ νξίδεηαη ζε έμη ηνηο εθαηφ (6%).
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ,
γηα ηα πξντφληα αιεπξνπνηίαο ησλ Γαζκνινγηθψλ θιάζεσλ (Γ.Κ.) 1101, 1102, 1103,
1104, 1104, 1106 θαη ΔΦ1108) εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. δεθαηξία (13 %).
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Δπίζεο ζαο γλσξίδνπκε φηη, φπνπ ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ λ. 2859/2000 «Κχξσζε
Κψδηθα Φ.Π.Α.» ππάξρεη ε έλδεημε ΔΦ πξηλ απφ κηα δαζκνινγηθή θιάζε, απηφ
πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ζηνλ εθαξκνζηέν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ππάγνληαη κφλν ηα
πξντφληα πνπ θαηνλνκάδνληαη ξεηά ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν ηνπ
Παξαξηήκαηνο θαη φρη ζην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ ελ ιφγσ
δαζκνινγηθή θιάζε. Όηαλ κηα δαζκνινγηθή θιάζε αλαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ
ηνπ λφκνπ ρσξίο ην πξφζεκα ΔΦ ηφηε ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ αθνξά ην ζχλνιν ησλ
πξντφλησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ δαζκνινγηθή θιάζε.
Τέινο, ε δαζκνινγηθή θαηάηαμε εκπνξεπκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κε
βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην Κνηλφ Γαζκνιφγην ηεο Δπξ. Έλσζεο [Καλνληζκφο (ΔΟΚ)
2658/87, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Καλνληζκφ αξηζκ.1101/2014 (Σπλδπαζκέλε
Ολνκαηνινγία-Σ.Ο.) γηα ην έηνο 2015], ηνπο Γεληθνχο Καλφλεο εξκελείαο απηνχ
θαζψο θαη κε ηηο Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηψζεηο ηεο Σπλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο
(Σ.Ο.) θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τεισλείσλ.
Γεληθά, ηα πξνϊόληα θαηαηάζζνληαη ζην Γαζκνιόγην ζύκθωλα κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ θαη όρη ζύκθωλα κε ηελ ρξήζε ηνπο.
Β) Ι) Γαζκνινγηθή θαηάηαμε - πόξνη δεκεηξηαθώλ αιιηώο επεμεξγαζκέλνη ηεο
ΓΚ 1104.
-
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Ζ δαζκνινγηθή θιάζε 1104, πεξηιακβάλεη «ζπφξνπο δεκεηξηαθψλ, φπσο π.ρ.
ζπφξνπο βξψκεο, ζηηαξηνχ, ζίθαιεο, θαιακπνθηνχ, θξηζαξηνχ θ.α., αιιηψο
επεμεξγαζκέλνπο (π.ρ. κε κεξηθή απφμεζε ηνπ πεξηθαξπίνπ, πιαηπζκέλνπο, ζε
ληθάδεο, κε νιηθή ζρεδφλ απφμεζε ηνπ πεξηθαξπίνπ θαη ζηξνγγπιεκέλα ηα δχν
άθξα ηνπο, ηεκαρηζκέλνπο ή ζπαζκέλνπο), κε εμαίξεζε ηνπ ζπφξνπο ξπδηνχ ηεο
θιάζεο 1006, θαζψο θαη ηα θχηξα δεκεηξηαθψλ νιφθιεξα, πιαηπζκέλα, ζε
ληθάδεο ή αιεζκέλα», δειαδή πεξηιακβάλεη φια ηα κε παξαζθεπαζκέλα πξντφληα
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην άιεζκα ησλ δεκεηξηαθψλ, κε εμαίξεζε ηα αιεχξηα
(θιάζεηο 11.01 θαη 11.02), ηα πιηγνχξηα, ηα ζηκηγδάιηα θαη ηα ζπζζσκαηψκαηα
κε κνξθή ζβφισλ (πειέηεο) (θιάζε 11.03) θαη ηα ππνιείκκαηα (θιάζε 23.02).
Ωο ππνιείκκαηα, ζχκθσλα κε ην θείκελν ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 2302,
ραξαθηεξίδνληαη ηα «πίηοσρα εν γένει και άλλα σπολείμμαηα, έζηω και
ζσζζωμαηωμένα με ηη μορθή ζβόλων (pellets), από ηο κοζκίνιζμα, ηο άλεζμα ή
άλλες καηεργαζίες ηων δημηηριακών ή οζπριοειδών».
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα θαη κε ηηο Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηψζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Τεισλείσλ (Π.Ο.Τ.) ε δαζκνινγηθή θιάζε 1104 πεξηιακβάλεη ηα
αθφινπζα πξντφληα :
1. Σνπο πιαηπζκέλνπο ή ζε ληθάδεο ζπόξνπο (π.ρ. βξψκεο, θξηζαξηνχ, ζηηαξηνχ,
ζίθαιεο θ.α.), πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε ζχλζιηςε ή ηε ζπκπίεζε νιφθιεξσλ
ζπφξσλ (απνθινησκέλσλ ή κε), ρνληξνθνπαληζκέλσλ ζπφξσλ ή πξντφλησλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία (2) θαη (3) παξαθάησ.
Ωζηφζν, ε θιάζε 1104 δελ πεξηιακβάλεη ηηο ηξνθέο γηα πξφγεπκα (πξσηλφ) ηνπ
είδνπο θφξλ θιέηθο, νη νπνίεο είλαη παξαζθεπάζκαηα, έηνηκα πξνο θαηαλάισζε,
πνπ έρνπλ ςεζεί θαη, επνκέλσο, θαηαηάζζνληαη ζηελ θιάζε 19.04, φπσο θαη ηα
παξφκνηα ζεξκηθψο επεμεξγαζκέλα δεκεηξηαθά. (π.ρ. κε δηφγθσζε ή θξχμε )
2. Σε βξώκε, ην θαγόππξν ην εδώδηκν (καύξν ζηηάξη) θαη ην θερξί, απφ ηα
νπνία έρεη αθαηξεζεί ην πεξίβιεκα, αιιά φρη ην πεξηθάξπην.
Ωζηφζν, ε παξνχζα θιάζε δελ πεξηιακβάλεη ηε βξψκε πνπ, ζηε θπζηθή ηεο
θαηάζηαζε, δελ θέξεη αλζηθφ πεξίβιεκα (έιπηξα ή κεκβξάλεο), ππφ ηελ
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πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη ππνζηεί άιιε επεμεξγαζία εθηφο απφ ην αιψληζκα ή ην
ιίρληζκα.
3. Σνπο ζπόξνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί κεξηθή απόμεζε ηνπ πεξηθαξπίνπ ηνπο ή
έρνπλ ππνβιεζεί ζε άιιε επεμεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αθαηξεζεί, κεξηθψο
ή νιηθψο, ην πεξηθάξπην (ν πκέλαο θάησ απφ ηα έιπηξα). Τφηε, ν αιεπξνχρνο
ππξήλαο κπνξεί λα γίλεη νξαηφο. Kαηαηάζζνληαη επίζεο εδψ oη ζπφξνη ησλ
βξαθηεηνθφξσλ πνηθηιηψλ ηνπ θξηζαξηνχ, αλ ηνπο έρνπλ αθαηξεζεί ηα αλζηθά
πεξηβιήκαηα (ή ηα έιπηξα). (Τα αλζηθά πεξηβιήκαηα κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ
κφλν κε άιεζκα, θαζψο είλαη ηφζν ζζελαξά πξνζθνιιεκέλα ζηνλ ππξήλα ηνπ
θφθθνπ, πνπ δελ κπνξνχλ λα απνρσξηζηνχλ απ’ απηφλ κε απιφ αιψληζκα ή
ιίρληζκα).
4. Σνπο ζπόξνπο κε νιηθή ζρεδόλ απόμεζε ηνπ πεξηθάξπηνπ θαη
ζηξνγγπιεκέλα ηα δύν άθξα ηνπο (θπξίσο απφ θξηζάξη), φπσο γηα παξάδεηγκα
ηνπο ζπφξνπο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη αθαηξεζεί ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ
πεξηθάξπηνπ. Οη ζπφξνη απηνί είλαη πεξηζζφηεξν ζηξνγγπιεκέλνη ζηα άθξα ηνπο.
5. Σνπο ρνληξνθνπαληζκέλνπο ζπόξνπο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ζπφξνη
(απνθινησκέλνη ή κε) πνπ έρνπλ θνπεί ή ζξπκκαηηζηεί, θαη νη νπνίνη δηαθέξνπλ
απφ ην πιηγνχξηα εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ηεκάρηά ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν αδξά
θαη αθαλφληζηα.
6. Φύηξα δεκεηξηαθώλ, ηα νπνία έρνπλ απνρσξηζζεί απφ ηνλ θφθθν θαηά ην
πξψην ζηάδην ηνπ αιέζκαηνο θαη ηα νπνία, εθ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ,
παξνπζηάδνληαη νιφθιεξα ή έρνπλ κνξθή ειαθξψο πεπιαηπζκέλε. Γηα λα
εμαζθαιηζζεί ε δηαηήξεζή ηνπο, ηα θχηξα κπνξεί λα έρνπλ κεξηθψο απνιηπαλζεί
ή λα έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία. Αλαιφγσο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα θχηξα κεηαηξέπνληαη ζε ληθάδεο (ρνλδξνεηδψο
ή κε ηε κνξθή αιεχξσλ). Σηα θχηξα κπνξεί λα πξνζηεζνχλ βηηακίλεο σο
αληηζηάζκηζκα, π.ρ., ησλ απσιεηψλ πνπ ππέζηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
επεμεξγαζίαο.
Τα νιφθιεξα ή ηα πεπιαηπζκέλα θχηξα ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά γηα ηελ
εμαγσγή ιαδηνχ. Τα θχηξα ζε ληθάδεο ή ηα αιεζκέλα θχηξα ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ δηαηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ (κπηζθφηα θαη άιια
πξντφληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο, δηαηηεηηθά
παξαζθεπάζκαηα), πξντφλησλ γηα ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ (παξαζθεπή
ζπκπιεξσκάησλ
δηαηξνθήο)
ή
ηελ
παξαζθεπή
θαξκαθεπηηθψλ
παξαζθεπαζκάησλ.
ΙΙ) Γαζκνινγηθή θαηάηαμε δεκεηξηαθώλ ηεο Γ.Κ. 1103
Πιηγνύξηα ή ζηκηγδάιηα απφ ζπφξνπο δεκεηξηαθψλ ηεο Γ.Κ 1104 πνπ αλαθέξνληαη
ζην Β Η) ζεκείν θαηαηάζζνληαη ζηε δαζκνινγηθή θιάζε 1103 φηαλ ηα ηεκάρηά ηνπο
είλαη πεξηζζφηεξν αδξά θαη αθαλφληζηα θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζεκείσζε
3 ηνπ Κεθαιαίνπ 11 ηεο Σ.Ο., φηαλ ιακβάλνληαη απφ ην ζπάζηκν ησλ θφθθσλ
δεκεηξηαθψλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζην παξαθάησ ζρεηηθφ φξν:
α) ηα πξντφληα θαιακπνθηνχ πξέπεη λα πεξλνχλ κέζα απφ θφζθηλν απφ κεηαιιηθφ
χθαζκα, κε άλνηγκα βξφρσλ 2 ρηιηνζηνκέηξσλ, ζε αλαινγία ηνπιάρηζην 95% θαηά
βάξνο.
β) ηα πξντφληα άιισλ δεκεηξηαθψλ πξέπεη λα πεξλνχλ κέζα απφ θφζθηλν απφ
κεηαιιηθφ χθαζκα, κε άλνηγκα βξφρσλ 1,25 ρηιηνζηνκέηξσλ, ζε αλαινγία
ηνπιάρηζην 95% θαηά βάξνο.
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III) Πξνϊόληα δεκεηξηαθώλ πνπ εμαηξνύληαη από ην Κεθάιαην 11:
Ο αθφινπζνο θαηάινγνο αθνξά πξντφληα δεκεηξηαθψλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ην
Κεθάιαην 11, κε ηελ επηζήκαλζε φηη δελ είλαη εμαληιεηηθφο:
(α) Οη θξπγκέλεο βχλεο, ζπζθεπαζκέλεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ππνθαηάζηαηα
ηνπ θαθέ (θιάζεηο 09.01 ή 21.01).
(β) Τα άρπξα θαη νη θινηνί αθαηέξγαζησλ δεκεηξηαθψλ, έζησ θαη ηεκαρηζκέλα,
αιεζκέλα, ζπκπηεζκέλα ή ζπζζσκαησκέλα κε κνξθή ζβφισλ (θιάζε 12.13). Ζ
θιάζε απηή πεξηιακβάλεη θινηνχο θαη άρπξα δεκεηξηαθψλ αθαηέξγαζηα, φπσο
ιακβάλνληαη απφ ην αιψληζκα ησλ δεκεηξηαθψλ, ή ηεκαρηζκέλα, αιεζκέλα ή
πηεζκέλα, ή ζπζθεπαζκέλα ππφ ηε κνξθή ζβφισλ [είηε απεπζείαο κέζσ πίεζεο, είηε
κε ηελ πξνζζήθε ζπλδεηηθήο νπζίαο (binder) ζε αλαινγία πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 3%
θαηά βάξνο], αιιά φρη πεξαηηέξσ παξαζθεπαζκέλα. Δμαηξνχληαη απφ ηελ θιάζε απηή
ηα θαζαξηζκέλα, ιεπθαζκέλα ή ρξσκαηηζκέλα άρπξα (δαζκνινγηθή θιάζε 14.01).
(γ) Τα παξαζθεπαζκέλα αιεχξηα, πιηγνχξηα, ζηκηγδάιηα θαη άκπια θάζε είδνπο ηεο
θιάζεο 19.01.
(δ) Ζ ηαπηφθα (θιάζε 19.03).
(ε) Τν δηνγθσκέλν ξχδη (puffed rice), νη ληθάδεο θαιακπνθηνχ θαη παξφκνηα
πξντφληα, πνπ ιακβάλνληαη κε δηόγθωζε ή κε θξύμε (βι. αλσηέξσ ζεκείν ΒΗ1,
δεχηεξε παξάγξαθνο), θαη ην πιηγνχξη απφ ζηηάξη ππφ ηε κνξθή επεμεξγαζκέλσλ
θφθθσλ (θιάζε 19.04).
ζη) Τα ππνιείκκαηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην θνζθίληζκα, ην
άιεζκα ή άιιεο θαηεξγαζίεο ησλ δεκεηξηαθψλ ή ησλ νζπξηνεηδψλ (θιάζε 23.02).
δ) Σν απνθινηωκέλν ξύδη (ξύδη cargo ή ξύδη brun) ην νπνίν, αλ θαη έρεη απαιιαγεί
απφ ην αλζηθφ ηνπ πεξίβιεκα κε ηε βνήζεηα κεραληθψλ απνθινησηψλ, δηαηεξεί
αθφκε ηε κεκβξάλε ηνπ (πεξηθάξπην). Τν απνθινησκέλν ξχδη πεξηέρεη, ζρεδφλ
πάληνηε, κηθξή πνζφηεηα ξπδηνχ paddy (θιάζε 1006).
ε) Σν ξύδη ζε ζξαύζκαηα, π.ρ. ην ξχδη πνπ έρεη ζξπκκαηηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαηεξγαζίαο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ν ζπφξνο ππνβάιιεηαη
ζπλήζσο ζε ζεξκηθή θαηεξγαζία κε αηκφ ή ζπκπηέδεηαη κεηαμχ ζεξκαηλφκελσλ
θπιίλδξσλ (θιάζε 1006).
VI) Γαζκνινγηθή θαηάηαμε ηξηθπιιηνύ ή ρνξηνλνκώλ βίθνπ, ηεο Γ.Κ 1214
Δπηπιένλ, ζε ζπλέρεηα αξθεηψλ ηειεθσληθψλ εξσηεκάησλ πνπ δέρηεθε ε ππεξεζία
καο αλαθνξηθά κε ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε νξηζκέλσλ άιισλ εκπνξεπκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν ζαο, κνινλφηη απηά δελ αλαθέξνληαη ζηελ επηζηνιή ζαο,
ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
Δηδηθφηεξα ηα ηξηθχιιηα θαη νη ρνξηνλνκέο βίθνπ, θαηαηάζζνληαη ζηε δαζκνινγηθή
θιάζε 1214 ηεο Σ.Ο., ζχκθσλα κε ην θείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιάζεο. Δπίζεο,
ζηε δαζκνινγηθή θιάζε 1214 θαηαηάζζεηαη ην ελζίξωκα θαιακπνθηνύ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη είλαη «παρόμοιο κηηνοηροθικό προϊόν» κε ηα γνγγχιηα
Σνπεδίαο (γνγγπινθξάκβεο), ηα θηελνηξνθηθά ηεχηια, ηηο θηελνηξνθηθέο ξίδεο, ηα
ηξηθχιιηα, ηα θηελνηξνθηθά ιάραλα θαη ηηο ρνξηνλνκέο ινχπηλνπ θαη βίθνπ, θαη κε
ηελ επηπιένλ πξνυπφζεζε φηη πξνέξρεηαη απφ θπηφ πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί εηδηθά γηα
ηελ παξαγσγή δσνηξνθήο. Τν πξντφλ εμαθνινπζεί λα θαηαηάζζεηαη ζηελ θιάζε απηή
αθφκα θαη εάλ έρεη αιαηηζηεί ή έρεη ππνζηεί άιιε επεμεξγαζία ζε ζηιφ γηα ηελ
απνθπγή δχκσζεο ή ηεο απψιεηαο ησλ αξρηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ.
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Δπηπιένλ, ηα πξντφληα ηεο παξνχζαο θιάζεο κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη
ζπζζσκαησκέλα κε κνξθή ζβφισλ (pellets), δειαδή ζπζζσκαησκέλα είηε απεπζείαο
κέζσ πίεζεο, είηε κε ηελ πξνζζήθε ζπλδεηηθήο νπζίαο (binder) ζε αλαινγία πνπ δελ
ππεξβαίλεη ην 3% θαηά βάξνο.
VII) Φπηηθά πξνϊόληα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηε Γ.Κ. 2308
Τέινο, γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο, ζαο γλσξίδνπκε φηη, γεληθά, ηα θπηηθά
πξντφληα, θπηηθά απνξξίκκαηα θαη ππνπξντφληα απφ ηε βηνκεραληθή επεμεξγαζία
θπηηθψλ πιψλ, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ ζπζηαηηθψλ ηνπο θαηαηάζζνληαη
ζηε δαζκνινγηθή θιάζε 2308.
Δπίζεο, ζηελ θιάζε απηή ππάγνληαη ηα θπηηθά πξντφληα (θπηηθέο χιεο θαη θπηηθά
απνξξίκκαηα, θαηάινηπα θαη ππνπξντφληα θπηηθά, έζησ θαη ζπζζσκαησκέλα κε ηε
κνξθή ζβφισλ) ηα νπνία, κνινλφηη ρξεζηκνπνηνχληαη σο δσνηξνθέο, δελ έρνπλ
θαιιηεξγεζεί εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη θνξπθέο ηνπ
ηεχηινπ ή ηνπ θαξφηνπ θαη ηα θχιια ηνπ θαιακπνθηνχ.
Τέινο, θαηαηάζζνληαη ζηελ δαζκνινγηθή θιάζε 2308 πξντφληα ηεο Γ.Κ. 1214, φπσο
απηά πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ (π.ρ. ελζίξσκα θαιακπνθηνχ), ησλ νπνίσλ ν
νπζηψδεο ραξαθηήξαο έρεη αιινησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (π.ρ. κέζσ δχκσζεο).
Οξηζκέλα παξαδείγκαηα πξντφλησλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γ.Κ. 2308, ζχκθσλα κε ηηο
Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηψζεηο ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Σπζηήκαηνο, είλαη ηα αθφινπζα:
- Καξπνί αξαβνζίηνπ κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ζπφξσλ, θαζψο θαη
ζηειέρε θαη θχιια αξαβνζίηνπ.
- Κνξπθέο ζέζθνπισλ.
- Φινχδεο ιαραληθψλ.
- Υπνιείκκαηα απφ ηελ πδξφιπζε ζηειερψλ αξαβνζίηνπ.
- Υπνιείκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εμαγσγή ειαίσλ απφ θχηξεο
δεκεηξηαθψλ, θιπ.

Γ) Ωο πξνο ην ζπληειεζηή θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, Φ.Π.Α.
Δηδηθφηεξα σο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο θαη έρνληαο ιάβεη ππφςε ηηο
δαζκνινγηθέο θιάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά παξαπάλσ , ζαο γλσξίδνπκε φηη,
 Σχκθσλα κε ην άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξαθν 08 ηνπ Παξαξηήκαηνο
ΗΗΗ ηνπ λ.2859/2000 (ΦΔΚ 248/Α) «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.», σο θαιακπφθη,
ζηηάξη, θξηζάξη, βξψκε (δεκεηξηαθά) πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία άιεζεο θαη
έρνπλ ηελ κνξθή ζπαζκέλνπ αδξά αιεζκέλνπ ή ληθαδνπνηεκέλνπ, εθφζνλ
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζην ΒΗ) ζεκείν, θαηαηάζζνληαη ζηε Γαζκνινγηθή
θιάζε 1104 ζαλ ζπφξνη δεκεηξηαθψλ αιιηψο επεμεξγαζκέλνη (π.ρ. κε κεξηθή
απφμεζε ηνπ πεξηθάξπηνπ, πιαηπζκέλνη, ζε ληθάδεο, κε νιηθή ζρεδφλ απφμεζε
ηνπ πεξηθάξπηνπ θαη ζηξνγγπιεκέλα ηα δχν άθξα ηνπο, ηεκαρηζκέλνη ή
ζπαζκέλνη), ν ζπληειεζηήο θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ εθαξκόδεηαη
είλαη 13%.
Γηα ηα αιεχξηα Σηηαξηνχ ή ζκηγαδηνχ ηεο Γ.Κ. 1101, αιεχξηα δεκεηξηαθψλ άιια
απφ ηνπ ζηηαξηνχ ή ηνπ ζκηγαδηνχ ηεο Γ.Κ. 1102, πιηγνχξηα ζηκηγδάιηα απφ
δεκεηξηαθά θαη ζπζζσκαηψκαηα κε κνξθή ζβφισλ ηεο Γ.Κ. 1103, ν
ζπληειεζηήο θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ εθαξκόδεηαη είλαη 13%.
 Σχκθσλα κε ην άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ λ.2859/2000
(ΦΔΚ 248/Α) «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.», ην απνθινηωκέλν ξύδη (ξύδη cargo ή
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ξύδη brun) ην νπνίν, αλ θαη έρεη απαιιαγεί απφ ην αλζηθφ ηνπ πεξίβιεκα κε ηε
βνήζεηα κεραληθψλ απνθινησηψλ, δηαηεξεί αθφκε ηε κεκβξάλε ηνπ (πεξηθάξπην)
εθφζνλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαηαηάζζεηαη ζηε Γαζκνινγηθή θιάζε 1006 ν
ζπληειεζηήο θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ΦΠΑ πνπ εθαξκόδεηαη είλαη 13%.
Δπίζεο, ην ξύδη ζε ζξαύζκαηα, π.ρ. ην ξχδη πνπ έρεη ζξπκκαηηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ εθφζνλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαηαηάζζνληαη ζηελ
Γαζκνινγηθή θιάζε 1006, ν ζπληειεζηήο θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ΦΠΑ
πνπ εθαξκόδεηαη είλαη 13%.
Γηα πξνϊόληα πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, ζπληειεζηήο ΦΠΑ
είλαη 23%. Δηδηθόηεξα:
 Σχκθσλα κε ην άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ λ.2859/2000
(ΦΔΚ 248/Α) «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.», ρνξηνλνκέο (foin, luzerne) ηξηθχιιηα,
θηελνηξνθηθά ιάραλα, ρνξηνλνκέο ινχπηλνπ, βίθνπ θαη παξφκνηα θηελνηξνθηθά,
φπσο θαη ην ελζίξσκα ηνπ θαιακπνθηνχ εθφζνλ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
ζεκείνπ Β VI), πξντφληα, έζησ θαη ζπζζσκαησκέλα κε κνξθή ζβφισλ ηα νπνία
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαηαηάζζνληαη ζηε δαζκνινγηθή θιάζε 1214 ν
ζπληειεζηήο θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ εθαξκόδεηαη είλαη 23%.
Τα άρπξα θαη νη θινηνί αθαηέξγαζησλ δεκεηξηαθψλ έζησ θαη ηεκαρηζκέλα
αιεζκέλα, ζπκπηεζκέλα ή ζπζζσκαησκέλα κε κνξθή ζβφισλ ηα νπνία ζχκθσλα
κε ηα παξαπάλσ θαηαηάζζνληαη ζηε Γ.Κ 1213 ν ζπληειεζηήο θόξνπ
πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ εθαξκόδεηαη είλαη 23%.
 Σχκθσλα κε ην άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ λ.2859/2000
(ΦΔΚ 248/Α) «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.», παξαζθεπαζκέλα αιεχξηα, πιηγνχξηα,
ζηκηγδάιηα θαη άκπια θάζε είδνπο ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 1901 αιιά θαη
ηαπηφθα θαη ππνθαηάζηαηα απηήο παξαζθεπαζκέλα απφ άκπια κε κνξθή,
ληθάδσλ, θφθθσλ θ.α, ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 1903, ν ζπληειεζηήο θόξνπ
πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ εθαξκόδεηαη είλαη 23%.
 Σχκθσλα κε ην άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ λ.2859/2000
(ΦΔΚ 248/Α) «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.», νη θξπγκέλεο βχλεο, ζπζθεπαζκέλεο
γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ππνθαηάζηαηα ηνπ θαθέ εθφζνλ θαηαηάζζνληαη είηε
ζηε Γ.Κ 0901 είηε ζηελ Γ.Κ. 2101, ν ζπληειεζηήο θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο
πνπ εθαξκόδεηαη είλαη 23%.
 Σχκθσλα κε ην άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ λ.2859/2000
(ΦΔΚ 248/Α) «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.», θπηηθέο χιεο θαη θπηηθά απνξξίκκαηα
θαηάινηπα θαη ππνπξντφληα θπηηθά έζησ θαη ζπζζσκαησκέλα κε ηε κνξθή
ζβφισλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ δσνηξνθέο αιιά δελ έρνπλ θαιιηεξγεζεί
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, εθφζνλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαηαηάζζνληαη ζηε
δαζκνινγηθή θιάζε 2308 αιιά θαη ηα ππνιείκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην
θνζθίληζκα ην άιεζκα ή άιιεο θαηεξγαζίεο ησλ δεκεηξηαθψλ ή ησλ νζπξηνεηδψλ
θαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαηαηάζζνληαη ζηε δαζκνινγηθή θιάζε 2302, ν
ζπληειεζηήο θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ΦΠΑ πνπ εθαξκόδεηαη είλαη 23%.
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Γ. Τέινο, ζαο γλσξίδνπκε φηη, θαζψο ε αξκνδηφηεηα γλσκνδφηεζεο γηα ηε
δαζκνινγηθή θαηάηαμε εκπνξεπκάησλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο αλήθεη ζηελ
Αλσηάηε Δπηηξνπή Τεισλεηαθψλ Ακθηζβεηήζεσλ (Α.Δ.Τ.Α.), ζχκθσλα κε ην άξζξν
114 ηνπ Π.Γ. 284/88, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ππνβιεζεί, γηα πξντφληα πνπ πηζαλψο
παξνπζηάδνπλ δπζρέξεηεο σο πξνο ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα
σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξζνχ ζπληειεζηή ΦΠΑ, αηηήζεηο πξνο ηελ Υπεξεζία
καο (Γλζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ θαη Τει/θσλ Οηθ. Καζεζηψησλ) γηα έθδνζε
γλσκνδνηήζεσλ απφ ηελ Α.Δ.Τ.Α.
Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ
ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ.
ΔΙΡ.ΓΙΑΛΟΤΡΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ

Α.
Β.

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Τεισλεία Α΄ θαη Β΄ Τάμεο
2. Γ.Ο.Υ.
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Τεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο
2. ΔΛ.Υ.Τ Αηηηθήο θαη Θεζ/λίθεο
3. Σ.Γ.Ο.Δ - Κεληξηθή Υπεξεζία θαη Πεξηθ/θέο Γ/λζεηο ηνπ
4. Γ/λζε Δζσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ, Αζήλα – Θεζ/λίθε
5. Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Αζήλα - Θεζ/λίθε
6. Γεληθφ Φεκείν ηνπ Κξάηνπο – Γ/λζε Σρεδηαζκνχ, Υπνζηήξημεο
Δξγαζηεξίσλ & Φεκηθνηερληθήο Γαζκνινγίνπ (Αλ. Τζφρα 16, 115 21
Αζήλα)
7. Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα (Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη
Θεζζαινλίθεο)
8. Δπαγγεικαηηθά θαη Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα (Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη
Θεζζαινλίθεο)
9. Σχλδεζκνο Διιήλσλ Βηνκεράλσλ (Ξελνθψληνο 5, 105 57 Αζήλα)
10. Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Μεηξνπφιεσο 42, 10563
Αζήλα)
11. Σχλδεζκνο Βηνκεράλσλ Β. Διιάδνο (Πι. Μνξηρφβνπ 1, 54625 Θεζ/λίθε)
12. Σχλδεζκνο Δμαγσγέσλ Β. Διιάδνο (Πι. Μνξηρφβνπ 1, 546 25 Θεζ/λίθε)
13. Σχλδεζκνο
Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Ενσηξνθψλ-ΣΔΒΗΕ, (Πι.
Μνξηρφβνπ 1, 54625 Θεζ/λίθε)
14. Α.Δ.Τ.Α
15. Eιιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή – Τκήκα Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ –Πεηξαηψο 46
& Δπνληηψλ – 185 10 – Πεηξαηάο
16. Παλειιήλην Σχιινγνο Δθνδηαζηψλ Πινίσλ (Λνπδνβίθνπ 1, 18531
Πεηξαηάο)

Γ.
Γ.

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ Η’
ύιινγνη Λνγηζηώλ θαη Δθηειωληζηώλ
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
Γξαθείν Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ
Γξαθείν αλαπιεξσηή Γελ. Γξακκαηέα
Γξαθείν θαο Γελ. Γ/ληξηαο Τεισλείσλ & Δ.Φ.Κ.
Γ/λζε ΔΦΚ & ΦΠΑ
i. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο, Τκήκα Γ’
5.
Γ/λζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τεισλεηαθψλ
Καζεζηψησλ :
ii. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο, Τκήκα Α
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο , Τκήκα Α’
7. Γξαθείν Δλεκέξσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ
8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ
1.
2.
3.
4.
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