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Θέκα: «Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. παξαζθεπαζκάησλ θαηάιιεισλ γηα ηε

δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ ηεο ΓΚ 2106».
ρεη.: Η αξηζ. πξση. Δ 2083/17-05-2019 εγθύθιηνο θνηλνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ.4611
ζρεηηθά κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ λ. 2859/00.
ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο εγθπθιίνπ θαη έρνληαο ιάβεη ππόςε γξαπηά θαη πξνθνξηθά
εξσηήκαηα νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ δαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη ηνλ ζπληειεζηή ΦΠΑ
ησλ πξντόλησλ ηεο ΓΚ 2106 , ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη:
Α. Όζνλ αθνξά ηελ Γαζκνινγηθή θαηάηαμε
Η δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηα
πξνβιεπόκελα ζην Κνηλό Γαζκνιόγην ηεο Δπξ. Έλσζεο [Καλνληζκόο (ΔΟΚ) 2658/87, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Καλνληζκό αξηζκ.1602/2018 (πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία-.Ο. γηα ην
έηνο 2019)], ηνπο Γεληθνύο Καλόλεο εξκελείαο απηνύ θαζώο θαη κε ηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο
ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο (.Ο.) θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σεισλείσλ (Π.Ο.Σ.).
ε ό,ηη αθνξά ηε δαζκνινγηθή θιάζε 2106 ηνπ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ. Έλσζεο, ηνλίδεηαη ηδηαηηέξσο
ην γεγνλόο όηη ζεσξείηαη ππνιεηκκαηηθή θιάζε πνπ πεξηιακβάλεη πιεζώξα πξντόλησλ δηαηξνθήο,
θαζώο θαη παξαζθεπαζκάησλ πνπ πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνύλ ζε πξντόληα δηαηξνθήο. ηελ
θιάζε απηή θαηαηάζζνληαη εηδηθόηεξα ηα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη
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νύηε αλαθέξνληαη ζε άιιεο θιάζεηο ηνπ Γαζκνινγίνπ. Δίλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθό όηη, ιόγσ ηεο
πιεζώξαο θαη ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ησλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε θιάζε, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
πξντόλησλ δελ είλαη απηνλόεηε θαη δηελεξγείηαη θαηά πεξίπησζε (case by case), όπσο θαη’
επαλάιεςε έρεη ηνληζηεί από ηηο αξκόδηεο γηα ζέκαηα θαηάηαμεο επηηξνπέο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελόο εμ’ απηώλ (π.ρ. αθξηβήο ζύλζεζε θαη
αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπο, παξαγσγηθή δηαδηθαζία θ.ιπ.). Η ηδηαηηεξόηεηα ζηελ θαηάηαμε
ησλ πξντόλησλ ηεο ΓΚ 2106 δηαπηζηώλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ε Δπηηξνπή Ολνκαηνινγίαο, ε
νπνία ζπλεδξηάδεη γηα ζέκαηα δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ζηηο Βξπμέιιεο αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πεξηιακβάλεη πάληα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζρεηηθώλ
ζπλεδξηάζεώλ ηεο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάηαμε ή όρη πξντόλησλ δηαηξνθήο ζηε
δαζκνινγηθή θιάζε 2106.
Ωο γεληθά παξαδείγκαηα πξντόλησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θιάζε 2106 κπνξνύκε λα
αλαθέξνπκε, κε βάζε ηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σεισλείσλ
(Π.Ο.Σ.), ηα εμήο:
(1) Σα παξαζθεπάζκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, είηε απεπζείαο σο έρνπλ [π.ρ.
ηδαηδίθη, ηπξνθαπηεξή, ηαξακνζαιάηα, ξψζηθε ζαιάηα, κειηηδαλνζαιάηα, απνκηκήζεηο
ηπξηψλ πνπ πεξηέρνπλ απνθιεηζηηθά θπηηθά ιηπαξά, κείγκαηα ηπξηψλ θαη θπηηθψλ ιηπαξψλ,
απνκηκήζεηο βνπηχξνπ κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά γάιαθηνο (π.ρ. ιηπαξέο χιεο γηα
επάιεηςε πνπ πεξηέρνπλ ιηπαξέο νπζίεο άιιεο απφ απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην γάια ή χιεο
ησλ νπνίσλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξέο νπζίεο γάιαθηνο είλαη θαηψηεξε ηνπ 39% θαηά
βάξνο), θφιιπβα θαη παξόκνηα πξντόληα] είηε θαηόπηλ επεμεξγαζίαο (όπσο ην ςήζηκν, ε δηάιπζε ή
ην βξάζηκν ζην λεξό ή ζην γάια θ.ιπ.), γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ.
(2) Σα παξαζθεπάζκαηα πνπ απνηεινύληαη πιήξσο ή κεξηθώο από πξντόληα δηαηξνθήο, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαζθεπή πνηώλ ή παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο γηα ηε δηαηξνθή ηνπ
αλζξώπνπ. Η θιάζε πεξηιακβάλεη παξαζθεπάζκαηα πνπ απνηεινύληαη από κίγκαηα ρεκηθώλ
νπζηώλ (νξγαληθά νμέα, άιαηα αζβεζηίνπ θ.ιπ.) κε πξντόληα δηαηξνθήο (αιεύξη, δάραξε, γάια ζε
ζθόλε θ.ιπ.), ηα νπνία πξννξίδνληαη λα ελζσκαησζνύλ ζε παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο, είηε σο
ζπζηαηηθά απηώλ είηε γηα ηε βειηίσζε νξηζκέλσλ από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (εκθάληζε,
δηαηήξεζε πνηόηεηαο θ.ιπ.)
ηελ θιάζε πεξηιακβάλνληαη επίζεο:
(1) Οη ζθόλεο γηα ηελ παξαζθεπή πνπηίγθαο, δειέ, παγσηώλ θαη παξόκνησλ παξαζθεπαζκάησλ,
έζησ θαη κε ηελ πξνζζήθε γιπθαληηθώλ νπζηώλ. πλεπώο, εδώ θαηαηάζζεηαη θαη ην θξνπί δειέ
(fruit gelee) ζε ζθφλε, ην νπνίν δελ κπνξεί λα θαηαλαισζεί άκεζα κε ηνλ ηξόπν πνπ
παξνπζηάδεηαη, αιιά γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ απαηηείηαη πξώηα ε αλάδεπζή ηνπ ζε βξαζηό λεξό.
Οη ζθόλεο κε βάζε ην αιεύξη, ην άκπιν, ηα εθρπιίζκαηα βύλεο ή ηα πξντόληα ησλ θιάζεσλ 04.01
έσο 04.04, έζησ θαη κε ηελ πξνζζήθε θαθάν, ππάγνληαη ζηηο θιάζεηο 18.06 ή 19.01, αλάινγα κε
ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε θαθάν. Οη άιιεο ζθόλεο, όηαλ πεξηέρνπλ θαθάν, θαηαηάζζνληαη ζηελ
θιάζε 18.06. Οη ζθόλεο πνπ έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα αξσκαηηζκέλσλ ή ρξσκαηηζκέλσλ δαράξσλ θαη
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή ιεκνλάδαο ή παξόκνησλ πνηώλ, ππάγνληαη ζηηο θιάζεηο
17.01 ή 17.02 θαηά πεξίπησζε.
(2) Οη αξσκαηηζκέλεο ζθόλεο γηα ηελ παξαζθεπή πνηώλ, έζησ θαη κε ηελ πξνζζήθε γιπθαληηθώλ
νπζηώλ, κε βάζε ην δηηηαλζξαθηθό λάηξην θαη ηε γιπθπξξηδίλε ή ην εθρύιηζκα γιπθόξηδαο (ηα
νπνία δηαηίζεληαη σο «ζθόλε θαθάν»).
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(3) Σα παξαζθεπάζκαηα κε βάζε ην βνύηπξν ή άιια ιίπε ή έιαηα πνπ πξνέξρνληαη από ην γάια
θαη ρξεζηκνπνηνύληαη, γηα παξάδεηγκα, ζηα πξντόληα αξηνπνηίαο.
(4) Οη πνιηνί κε βάζε ηε δάραξε, πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηεο ιηπαξέο νπζίεο ζε ζρεηηθά κεγάιε
αλαινγία θαη, κεξηθέο θνξέο, γάια ή θνπληνύθηα πνπ δελ είλαη θαηάιιεινη λα κεηαπνηεζνύλ
απεπζείαο ζε δαραξώδε πξντόληα αιιά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην γέκηζκα ή ηε δηαθόζκεζε π.ρ.
ζνθνιάηαο, πηηθνύξ, ηνύξηαο, θέηθ, θ.ιπ.
(5) Σν θπζηθό κέιη πνπ είλαη εκπινπηηζκέλν κε βαζηιηθό πνιηό ή κε άιιεο νπζίεο όπσο π.ρ.
θαλέια, μεξνύο θαξπνύο, θιπ.
(6) Σα πξντόληα πδξόιπζεο πξσηετλώλ, πνπ απνηεινύληαη θπξίσο από έλα κίγκα ακηλνμέσλ θαη
ρισξηνύρνπ λαηξίνπ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (π.ρ. γηα λα
πξνζδώζνπλ γεύζε). Σα ζπκππθλώκαηα πξσηετλώλ πνπ ιακβάλνληαη κε αθαίξεζε νξηζκέλσλ
ζπζηαηηθώλ απειαησκέλσλ ζνγηάιεπξσλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ εκπινπηηζκό ζε πξσηεΐλεο
ησλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο. Σα ζνγηάιεπξα θαη άιιεο πξσηετληθέο νπζίεο εηδηθήο πινθήο
(textured). Ωζηόζν, από ηελ θιάζε εμαηξνχληαη ηα απειαησκέλα ζνγηάιεπξα πνπ δελ είλαη εηδηθήο
πινθήο (textured), έζησ θαη αλ πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ (θιάζε 23.04), θαη ηα
απνκνλώκαηα πξσηετλώλ (θιάζε 35.04).
(7) Σα κε αιθννινύρα ή ηα αιθννινύρα παξαζθεπάζκαηα (πνπ δελ βαζίδνληαη ζε επώδεηο
νπζίεο) ηνπ ηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή δηαθόξσλ κε αιθννινύρσλ ή
αιθννινύρσλ πνηώλ. Σα παξαζθεπάζκαηα απηά κπνξεί λα ιακβάλνληαη αλακηγλύνληαο θπηηθά
εθρπιίζκαηα ηεο θιάζεο 13.02 κε γαιαθηηθό νμύ, ηξπγηθό νμύ, θηηξηθό νμύ, θσζθνξηθό νμύ,
ζπληεξεηηθά, πξντόληα ελεξγνύληα επί ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο, ρπκνύο θξνύησλ θ.ιπ. Σα
παξαζθεπάζκαηα απηά πεξηέρνπλ (ελ όισ ή ελ κέξεη) ηα γεπζηηθά ζπζηαηηθά πνπ ραξαθηεξίδνπλ
έλα ζπγθεθξηκέλν πνηό. Ωο εθ ηνύηνπ, ην ελ ιόγσ πνηό κπνξεί ζπλήζσο λα ιεθζεί κε απιή
δηάιπζε ηνπ παξαζθεπάζκαηνο κε λεξό, θξαζί ή αιθνόιε, κε ή ρσξίο ηελ πξνζζήθε, γηα
παξάδεηγκα, δάραξεο ή αέξηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Οξηζκέλα από ηα πξντόληα απηά είλαη
εηδηθά παξαζθεπαζκέλα γηα νηθηαθή ρξήζε. Υξεζηκνπνηνύληαη επίζεο επξέσο ζηε βηνκεραλία, κε
ζθνπό ηελ απνθπγή ηεο αλεπηζύκεηεο κεηαθνξάο κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνύ, αιθνόιεο θ.ιπ.
ύκθσλα κε ηνλ ηξόπν πνπ παξνπζηάδνληαη, ηα παξαζθεπάζκαηα απηά δελ πξννξίδνληαη γηα
θαηαλάισζε σο πνηά θαη επνκέλσο κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ από ηα πνηά ηνπ Κεθαιαίνπ 22.
Από ηελ θιάζε εμαηξνχληαη ηα παξαζθεπάζκαηα ηνπ είδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
παξαζθεπή πνηώλ κε βάζε κία ή πεξηζζόηεξεο επώδεηο νπζίεο (θιάζε 33.02).
(8) Σα βξώζηκα δηζθία κε βάζε θπζηθά ή ηερλεηά αξώκαηα (π.ρ. βαληιιίλε).
(9) Σα γιπθά, νη ηζίριεο, νη θαξακέιεο θαη παξόκνηα είδε (θπξίσο γηα δηαβεηηθνύο) πνπ πεξηέρνπλ
ζπλζεηηθνύο γιπθαληηθνύο παξάγνληεο (π.ρ. ζνξβηηόιε) αληί γηα δάραξε.
(10) Σα παξαζθεπάζκαηα (π.ρ. δηζθία) πνπ απνηεινύληαη από δαραξίλε θαη έλα πξντόλ δηαηξνθήο,
όπσο είλαη ε ιαθηόδε, θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα γιπθαληηθνύο ζθνπνύο.
(11) Οη απηνιύηεο δύκεο θαη άιια εθρπιίζκαηα δύκεο, ηα νπνία είλαη πξντόληα πνπ ιακβάλνληαη
από ηελ πδξόιπζε ηεο δύκεο. Σα πξντόληα απηά δελ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ δύκσζε θαη
δηαζέηνπλ πςειή πξσηετληθή αμία. Υξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηε βηνκεραλία πξντόλησλ
δηαηξνθήο (π.ρ. γηα ηελ παξαζθεπή νξηζκέλσλ θαξπθεπκάησλ).
(12) Σα παξαζθεπάζκαηα γηα ηελ παξαζθεπή ιεκνλάδσλ θαη άιισλ πνηώλ, πνπ απνηεινύληαη, π.ρ.
από:
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- ζηξόπηα, αξσκαηηζκέλα ή ρξσκαηηζκέλα, ηα νπνία είλαη δαραξώδε δηαιύκαηα ζηα νπνία έρνπλ
πξνζηεζεί θπζηθέο ή ηερλεηέο νπζίεο πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ ηε γεύζε νξηζκέλσλ θξνύησλ ή θπηώλ
(ζκένπξα, θξαγθνζηάθπια, ιεκόληα, κέληα θ.ιπ.), έζησ θαη κε πξνζζήθε θηηξηθνύ νμένο ή
ζπληεξεηηθώλ.
- ζηξόπη ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί γηα ηνλ αξσκαηηζκό ηνπ έλα ζύλζεην παξαζθεύαζκα ηεο
παξνύζαο θιάζεο (βι. ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 7) θαη ην νπνίν πεξηέρεη, θπξίσο, είηε εθρύιηζκα
θόιαο θαη θηηξηθνύ νμένο, ρξσκαηηζκέλν κε θαξακεινπνηεκέλε δάραξε, είηε θηηξηθό νμύ θαη
αηζέξηα έιαηα θξνύησλ (π.ρ. ιεκνληνύ ή πνξηνθαιηνύ).
- ζηξόπη ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί γηα αξσκαηηζκό ρπκνί θξνύησλ, νη νπνίνη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί
κε ηελ πξνζζήθε ζπζηαηηθώλ (θηηξηθό νμύ, αηζέξηα έιαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ηα θξνύηα θ.ιπ.)
ζε ηέηνηεο πνζόηεηεο, ώζηε ε ηζνξξνπία ησλ ζπζηαηηθώλ ησλ ρπκώλ θξνύησλ, όπσο απηά
απαληνύλ ζηνλ θπζηθό ρπκό, λα έρεη πξνθαλώο δηαηαξαρζεί.
- ζπκππθλσκέλν ρπκό θξνύησλ κε ηελ πξνζζήθε θηηξηθνύ νμένο (ζε ηέηνηα αλαινγία πνπ λα ηνπ
πξνζδίδεη κηα ζπλνιηθή πεξηεθηηθόηεηα ζε νμύ ζαθώο αλώηεξε από εθείλε ηνπ θπζηθνύ ρπκνύ),
αηζεξίσλ ειαίσλ θξνύησλ, ηερλεηώλ γιπθαληηθώλ θ.ιπ.
Σα παξαζθεπάζκαηα απηά πξννξίδνληαη λα θαηαλαισζνύλ σο πνηά κεηά από απιή δηάιπζή ηνπο
κε λεξό ή θαηόπηλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. Οξηζκέλα παξαζθεπάζκαηα ηνπ είδνπο απηνύ
πξννξίδνληαη γηα πξνζζήθε ζε άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο.
(13) Σα κίγκαηα εθρπιίζκαηνο ginseng (ηαπσληθήο θάλλαβεο) κε άιια ζπζηαηηθά (π.ρ. ιαθηόδε ή
γιπθόδε), πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή «πνηνύ» ή «ηζαγηνύ ginseng».
(14) Σα πξντόληα πνπ απνηεινύληαη από έλα κίγκα θπηώλ ή κεξώλ θπηώλ (ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη νη ζπόξνη θαη νη θαξπνί) δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ή πνπ απνηεινύληαη από θπηά ή
κέξε θπηώλ (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη ζπόξνη θαη νη θαξπνί) ελόο κόλν είδνπο ή
δηαθνξεηηθώλ εηδώλ, αλακηγκέλσλ κε άιιεο νπζίεο, όπσο είλαη έλα ή πεξηζζόηεξα θπηηθά
εθρπιίζκαηα, ηα νπνία δελ θαηαλαιώλνληαη σο ηέηνηα, αιιά είλαη ηνπ είδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ παξαζθεπή θπηηθώλ εθρπιηζκάησλ ή θπηηθώλ «ηζαγηώλ» [π.ρ. εθείλσλ πνπ έρνπλ
ππαθηηθέο, θαζαξθηηθέο, δηνπξεηηθέο ή αλαθπζώδεηο (αλαθνύθηζε από κεηεσξηζκό ή αέξηα)
ηδηόηεηεο], πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξντόλησλ γηα ηα νπνία πηζηεύεηαη όηη πξνζθέξνπλ
αλαθνύθηζε από αζζέλεηεο ή ζπκβάινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνύ
θαη ηεο πγείαο.
Από ηελ θιάζε εμαηξνχληαη ηα πξντόληα ζηα νπνία έλα εθρύιηζκα ζπληζηά ηε ζεξαπεπηηθή ή
πξνθπιαθηηθή δόζε ελόο δξαζηηθνύ ζπζηαηηθνύ, πξννξηδόκελνπ εηδηθά γηα ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα
(θιάζεηο 30.03 ή 30.04).
Από ηελ θιάζε εμαηξνχληαη επίζεο ηα πξντόληα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θιάζε 08.13 ή ζην
Κεθάιαην 9.
(15) Σα κίγκαηα θπηώλ, κεξώλ θπηώλ, ζπόξσλ ή θαξπώλ (νιόθιεξσλ, θνκκέλσλ,
ζξπκκαηηζκέλσλ, αιεζκέλσλ ή ζε ζθόλε) ησλ εηδώλ πνπ εκπίπηνπλ ζε δηαθνξεηηθά Κεθάιαηα (π.ρ.
ζηα Κεθάιαηα 7, 9, 11, 12) ή ησλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θιάζε 12.11, ηα νπνία
δελ θαηαλαιώλνληαη σο ηέηνηα, αιιά είλαη ηνπ είδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είηε απεπζείαο γηα ηνλ
αξσκαηηζκό πνηώλ, είηε γηα ηελ παξαζθεπή εθρπιηζκάησλ γηα ηελ παξαγσγή πνηώλ. Ωζηόζν, ηα
πξντόληα ηνπ ηύπνπ απηνύ, ν νπζηώδεο ραξαθηήξαο ησλ νπνίσλ δίδεηαη από ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε
είδε πνπ εκπίπηνπλ ζην Κεθάιαην 9, εμαηξνχληαη (Κεθάιαην 9).
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(16) Σα παξαζθεπάζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά σο «ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο», κε βάζε
εθρπιίζκαηα θπηώλ, ζπκππθλώκαηα θξνύησλ, κέιη, θξνπθηόδε θ.ιπ., κε πξνζζήθε βηηακηλώλ θαη,
ελίνηε, πνιύ κηθξώλ πνζνηήησλ ελώζεσλ ηνπ ζηδήξνπ. Σα παξαζθεπάζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη
ζπρλά ζε ζπζθεπαζίεο κε ηελ έλδεημε όηη πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο
ηνπ νξγαληζκνύ θαη ηεο πγείαο. Παξόκνηα παξαζθεπάζκαηα, σζηόζν, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ
πξόιεςε ή ηελ ζεξαπεία αζζελεηώλ ή παζήζεσλ εμαηξνχληαη (θιάζεηο 30.03 ή 30.04).
Από ηελ θιάζε εμαηξνχληαη επίζεο:
(α) Σα παξαζθεπάζκαηα από θξνύηα, θαξπνύο θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ ηεο θιάζεο 20.08,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε όηη ν νπζηώδεο ραξαθηήξαο ησλ παξαζθεπαζκάησλ απηώλ δίδεηαη από ηα
ζπγθεθξηκέλα θξνύηα, ηνπο θαξπνύο ή ηα άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ (θιάζε 20.08).
(β) Οη κηθξννξγαληζκνί ηεο θιάζεο 21.02 πνπ παξνπζηάδνληαη σο ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο γηα
θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν (θιάζε 21.02).
Β) Χο πξνο ην Φ.Π.Α.
Δηδηθόηεξα σο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο θαη έρνληαο ιάβεη ππόςε ηα αλσηέξσ ζαο
γλσξίδνπκε ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ζε ζπλδπαζκό κε ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ λ.2859/2000 (ΦΔΚ
248/Α) «Κύξσζε Κώδηθα Φ.Π.Α.», εθόζνλ ηα πξντόληα θαηαηάζζνληαη ζηε δαζκνινγηθή θιάζε
2106 ηνπ Γαζκνινγίνπ ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ πνπ εθαξκόδεηαη είλαη 24%.
Γ. ε πεξηπηώζεηο όπνπ θαηά ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ παξαπάλσ πξντόλησλ ζηελ πξάμε
παξαηεξνύληαη δπζρέξεηεο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο ζπλαθόινπζεο επηπηώζεηο ηεο
δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπληειεζηή ΦΠΑ, παξέρεηαη ε
δπλαηόηεηα ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο:
 έθδνζεο γλσκνδόηεζεο γηα ηε δαζκνινγηθή θαηάηαμε εκπνξεπκάησλ γηα θνξνινγηθνύο
ζθνπνύο (π.ρ. Φ.Π.Α., ηέινο ηαμηλόκεζεο θ.ιπ.) ε νπνία αλήθεη ζηελ Αλσηάηε Δπηηξνπή
Σεισλεηαθώλ Ακθηζβεηήζεσλ (Α.Δ.Σ.Α.), ζύκθσλα κε ην άξζξν 114 ηνπ Π.Γ. 284/88,
 έθδνζεο Γεζκεπηηθήο Γαζκνινγηθήο Πιεξνθνξίαο (Γ.Γ.Π.), ε νπνία είλαη κέηξν
δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Δθζπγρξνληζκέλν Σεισλεηαθό Κώδηθα ηεο
Δ. Έλσζεο θαη αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο αληίζηνηρσλ πξντόλησλ
πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ θαηάηαμε θαη πξννξίδνληαη γηα εηζαγσγέο ή εμαγσγέο
(δει. από θαη πξνο Σξίηεο Υψξεο, εθηφο Έ. Έλσζεο), ππνβάιινληαο ζηελ Τπεξεζία
καο αίηεζε.
Γ. Δπηπιένλ δηεπθξηλίδεηαη όηη, ε αλαθνξά ηεο Τπεξεζίαο καο ζηελ αξηζ πξση Δ 2083/17-05-2019
εγθύθιην θνηλνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ. 4611/19, ζηελ παξάγξαθν 26
«μείγματα και τα ζσμάρια για την παρασκεσή προϊόντων αρτοποιίας, ζαταροπλαστικής ή
μπισκοτοποιίας» αθνξά απνθιεηζηηθά ηα είδε δαραξνπιαζηηθήο ή κπηζθνηνπνηίαο ηνπ θεθαιαίνπ
19 ηνπ Γαζκνινγίνπ ηεο Δ.Δ. θαη όρη ελ γέλεη ηα πξντφληα δηαηξνθήο ηνπ ηχπνπ απηνχ.
Δ. Σέινο ζαο γλσξίδνπκε όηη ζε ζέκαηα δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο θαη ππαγσγήο ζηνλ θαηάιιειν
ζπληειεζηή ΦΠΑ δεζκεπηηθή ηζρύ έρνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο
λνκνζεζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ εθδίδνληαη νη εξκελεπηηθέο εγθύθιηνη θαη νη απνθάζεηο ησλ
γλσκνδνηηθώλ νξγάλσλ. πλεπώο θαηάηαμε πξντόλησλ ζε δαζκνινγηθέο θιάζεηο από
αληηζπκβαιιόκελνπο εγθαηεζηεκέλνπο εθηόο ηεο ρώξαο, εξκελείεο βάζεη λνκηθώλ θεηκέλσλ πνπ
ξπζκίδνπλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα όπσο θώδηθαο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ζπλαθείο πξαθηηθέο
επηρεηξήζεσλ, θιπ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο δηθαηνινγεηηθή βάζε γηα ηελ
δαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη ηελ αληίζηνηρε ππαγσγή ζε ζπληειεζηή ΦΠΑ. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ
παξαθαινύληαη νη θνξείο θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ πξντόλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα ή
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θαηά ηελ ηηκνιόγεζε απηώλ λα ηεξνύλ πηζηά ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα εγθύθιην ζρεηηθά κε
ηελ δαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη ηνλ εθαξκνδόκελν ζπληειεζηή ΦΠΑ.
Σ. Οη αξκόδηεο Σεισλεηαθέο θαη Φνξνινγηθέο Αξρέο θαζώο θαη νη αξκόδηεο Διεγθηηθέο Αξρέο,
ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαινύληαη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ηα δηαιακβαλόκελα ζε
απηή, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζε δηεμαγσγή εθ ησλ
πζηέξσλ ειέγρσλ ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ απηό θξίλεηαη ζθόπηκν, αλαθνξηθά κε ηε δηαπίζησζε ηεο
νξζήο δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο θαη ηνπ εθαξκνδόκελνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ζηα ελ ιόγσ είδε.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΑΓΔ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Δ
2. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ΄, πλην του αριθμ. 2
3. Διεφθυνςη Υποςτήριξησ Ηλεκτρονικών Υπηρεςιών για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα τησ ΑΑΔΕ και την
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη τησ ΑΑΔΕ.
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Α΄
2. Αποδζκτεσ Πίνακα Β΄.
3. » »
Ζ΄.
4. » »
Η΄.
5. » »
Θ΄
6. » »
ΙΣΤ΄.
6. » »
ΙΖ΄.
7. » »
ΙΘ΄.
8. » »
ΚΒ΄.

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ.
2. Γραφείο κ. κ. Γενικοφ Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ

