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ΠΡΟ

Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ

Θέμα: Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 10 του ν.4728/2020 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθν
αντιμετώπιςθ των καταςτροφικών ςυνεπειών από τθν πορεία του μεςογειακοφ κυκλώνα «Ιανόσ»,
περαιτζρω μζτρα για τθν αντιμετώπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειών τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ
COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ 186Α’, 29.09.2020)
1.Με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ν.4728/2020 αντικακίςταται θ παράγραφοσ 2 του άρκρου
11 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α’). Με τθν νζα παράγραφο ςτθν ουςία παρατείνεται ζωσ και 30.4.2021 θ
εφαρμογι των μειωμζνων ςυντελεςτών ΦΠΑ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000),οι
οποίεσ ζχουν τροποποιθκεί με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 11 του ν. 4690/2020 και εφαρμόηονταν για
το χρονικό διάςτθμα από 1.6.2020 ζωσ και 31.10.2021.
2.Ειδικότερα, πρόκειται για τισ ακόλουκεσ διατάξεισ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ:
α)Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου με αρικμό 51 θ οποία προςτζκθκε ςτο Κεφάλαιο Α’ «Αγακά» του
Παραρτιματοσ ΙΙΙ του ν. 2859/2000 με τθν παράγραφο (1α) του άρκρου 11 του ν. 4690/2020 ζτςι ώςτε τα
μθ αλκοολοφχα ποτά, χωρίσ προςκικθ αλκοόλθσ ςε οποιοδιποτε αναλογία, που υπάγονται ςτθ ΔΚ 2202
και τα αεριοφχα νερά τθσ ΔΚ 2201 να υπαχκοφν ςε ςυντελεςτι του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ δεκατρία
τοισ εκατό (13%).
β)Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β’ «Τπθρεςίεσ» του Παραρτιματοσ ΙΙΙ του ν.
2859/2000, θ οποία τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 1β του άρκρου 11, του ν. 4690/2020 ζτςι ώςτε
τα ειςιτιρια των κινθματογράφων να περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα αυτό και ωσ εκ τοφτου να
υπάγονται ςτο μειωμζνο ςυντελεςτι ΦΠΑ (13%). θμειώνεται ότι τα ειςιτιρια των κεατρικών
παραςτάςεων και των ςυναυλιών παραμζνουν ςτον υπερμειωμζνο ςυντελεςτι ΦΠΑ (6%).
γ)Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1α του Κεφαλαίου Β’ «Τπθρεςίεσ» του Παραρτιματοσ ΙΙΙ του ν.
2859/2000, θ οποία προςτζκθκε με τθν παράγραφο 1γ του άρκρου 11, του ν. 4690/2020 ζτςι ώςτε οι
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μεταφορζσ προςώπων και των αποςκευών τουσ να υπάγονται ςτον μειωμζνο ςυντελεςτι ΦΠΑ (13%). Η
διάταξθ αυτι καταλαμβάνει μεταφορζσ προςώπων κάκε είδουσ, χερςαίεσ, καλάςςιεσ ι εναζριεσ, κακώσ
επίςθσ και τισ μεταφορζσ προςώπων που παρζχουν οι εκμεταλλευτζσ Ε.Δ.Χ. αυτοκινιτων (ΣΑΞΙ).
δ)Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του Κεφαλαίου Β’ «Τπθρεςίεσ» του Παραρτιματοσ ΙΙΙ του ν.
2859/2000, θ οποία αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 1δ του άρκρου 11, του ν. 4690/2020 ζτςι ώςτε
οι επιτόπιεσ καταναλώςεισ μθ αλκοολοφχων ποτών γενικά, χυμών και ροφθμάτων να υπάγονται ςτον
μειωμζνο ςυντελεςτι ΦΠΑ 13%.Η εκμετάλλευςθ κζντρων διαςκζδαςθσ κακώσ και θ διάκεςθ ποτών που
περιζχουν οινόπνευμα ςε οποιαδιποτε αναλογία παραμζνουν ςτον κανονικό ςυντελεςτι ΦΠΑ 24%.
θμειώνεται ότι οι οδθγίεσ περί των ανωτζρω α, β, γ και δ περιπτώςεων που ζχουν δοκεί με τθν
εγκφκλιο διαταγι Ε.2080/2020 του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων για τθν
κοινοποίθςθ του ν. 4690/2020 ςυνεχίηουν να ιςχφουν, πλθν τθσ αναφερόμενθσ ςε αυτι λιξθ τθσ
διάρκειασ εφαρμογισ (31.10.2020), θ οποία με τον ν. 4728/2020 ορίηεται ςε 30.4.2021.
Επιπρόςκετα, αναφορικά με τθν εφαρμογι των ςυντελεςτών ΦΠΑ από ξενοδοχειακζσ
επιχειριςεισ που παρζχουν υπθρεςίεσ διαμονισ και εςτίαςθσ ι και άλλεσ υπθρεςίεσ ζναντι ενιαίασ τιμισ
τθσ οποίασ ο διαχωριςμόσ ςτουσ επί μζρουσ ςυντελεςτζσ δεν είναι εφικτόσ, εξακολουκοφν να ιςχφουν ζωσ
και τθν 30.4.2021 τα όςα ζχουν ιδθ γίνει δεκτά και αναφζρονται ςτθν ανωτζρω Ε.2080/2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΣΙΛΗ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ΄,
2. Αποδζκτεσ Πίνακα Δ΄
3. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιών Πλθροφορικισ (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ.) για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ΑΑΔΕ και τθν Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ τθσ ΑΑΔΕ.
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Β΄.
2.
»
»
Ε΄.
3.
»
»
Ζ (Φορολογικι Επικεώρθςθ).
4.
»
»
Η΄.
5.
»
»
ΙΒ΄.
6.
»
»
ΙΣ΄.
7.
Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικών
8.
Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών.
9.
Διεφκυνςθ Φορολογικισ Πολιτικισ.
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτοφ ΑΑΔΕ.
2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευκυντών.
3. ΔΕΕΦ – ΣΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ.
4. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α – Σμιμα Ε΄
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