
 

 

 Αθήνα, 03.01.2011 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
1. 14η ∆/ΝΣΗ ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ 
2. 15η ∆/ΝΣΗ Κ.Β.Σ. 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄ 
3. ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 
Ταχ. ∆/νση : Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5 
Fax : 210 - 3645413 
E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr 
 
ΠΟΛ 1003 
 
Θέµα:«Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 
Α/17.12.2010)» 
 
Κοινοποιούµε τις διατάξεις των άρθρων 4 & 19 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» και σας 
παρέχουµε οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους: 
 
Α . ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) – ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΒΣ) 
 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 – 4 του άρθρου 4, οι οποίες ισχύουν σύµφωνα µε 
το άρθρο 19 από την 1η Ιανουαρίου 2011, ο µειωµένος συντελεστής που 
προβλέπεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήµατος ΙΙΙ αυξάνεται από 
11% σε 13%.  
 
Προβλέπεται επίσης ρητά ότι για ορισµένα αγαθά και υπηρεσίες, για τα οποία 
υπάρχει ειδική πρόβλεψη, ο µειωµένος συντελεστής µειώνεται περαιτέρω κατά 50% 
(υπερµειωµένος συντελεστής), o οποίος από 1.1.2011 αυξάνεται από 5,5% σε 6,5%. 
 
Παράλληλα διευρύνεται από 1.1.2011 η εφαρµογή του υπερµειωµένου συντελεστή, ο 
οποίος διαµορφώνεται στο 6,5%, στα ακόλουθα αγαθά και υπηρεσίες. 
 
- Τα φάρµακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασµολογικών κλάσεων 3003 και 
3004 και τα εµβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασµολογικής κλάσης 3002. 
 
- Τα βιβλία µε εικόνες για παιδιά της δασµολογικής κλάσης 4903. 
 
- Τις υπηρεσίες διαµονής σε ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους, 
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 συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος διακοπών και της µίσθωσης 
χώρου σε κατασκήνωση ή κάµπινγκ για τροχόσπιτα. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, από 01.01.2011 ο «κανονικός» συντελεστής Φ.Π.Α. 
παραµένει 23%, ο µειωµένος συντελεστής που εφαρµόζεται για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. αυξάνεται από 11% σε 13% 
και ο υπερµειωµένος κατά 50% συντελεστής που ισχύει για ορισµένα από τα αγαθά 
και τις υπηρεσίες του Παραρτήµατος αυτού, αυξάνεται από 5,5%, σε 6,5%. 
Ακολούθως, οι µειωµένοι κατά 30% συντελεστές οι οποίοι ισχύουν για 
συγκεκριµένες νησιωτικές περιοχές, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 21 
του Κώδικα ΦΠΑ, διαµορφώνονται σε 16%, 9% και 5%, από 16%, 8% και 4% 
αντίστοιχα. 
 
Μετά τις ανωτέρω µεταβολές και προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα πρακτικά 
προβλήµατα εφαρµογής µετά την 01.01.2011, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 
 
1. Πωλήσεις φαρµάκων της περίπτωσης 36 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ του κώδικα Φ.Π.Α. 
 
Τα φάρµακα για τα οποία ισχύουν ∆ελτία Τιµών (ανώτατες τιµές καθορισµένες από 
τη ∆ιεύθυνση Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων και Φαρµάκων, της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου, του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας), θα διατίθενται από 01.01.2011 σε τιµές που εµπεριέχουν το νέο 
συντελεστή Φ.Π.Α. Οι τιµές αυτές προέκυψαν από τον επαναϋπολογισµό των 
ισχυουσών λιανικών τιµών, έτσι ώστε να εµπεριέχουν Φ.Π.Α. υπολογισµένο µε 
συντελεστή 6,5% (αντί του 11%) και κοινοποιήθηκαν από την προαναφερθείσα 
αρµόδια υπηρεσία, σε όλους τους εµπλεκόµενους στη διάθεση των φαρµάκων αυτών. 
Επίσης διευκρινίζεται ότι στο συντελεστή ΦΠΑ 6,5% υπάγονται µόνο τα φάρµακα 
και τα εµβόλια για την ιατρική του ανθρώπου και όχι φάρµακα και εµβόλια που 
χορηγούνται για άλλες χρήσεις εκτός της ιατρικής του ανθρώπου. 
 
2. Υπηρεσίες διαµονής της περίπτωσης 5 του Κεφαλαίου Β΄ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. 
 
Η εφαρµογή του υπερµειωµένου συντελεστή (6,5%) αφορά µόνο την τιµή που 
καταβάλλεται για τη διανυκτέρευση στα εν λόγω καταλύµατα, ενώ άλλες υπηρεσίες 
που παρέχονται στα ξενοδοχεία και τα λοιπά καταλύµατα υπάγονται στους 
ανάλογους συντελεστές, όπως εστίαση στο 13%, κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 
στο 23%, άλλες υπηρεσίες, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, ενοικίαση οµπρελών, 
διάφορες αθλητικές υπηρεσίες, κλπ. στο 23%. 
 
Σε περίπτωση που προσφέρονται ενιαίες τιµές για περισσότερες υπηρεσίες και αγαθά 
και εφόσον δεν είναι εφικτός ο διαχωρισµός τους, στους επί µέρους συντελεστές, 
γίνεται δεκτό η διάκριση να γίνεται ως εξής: 
 
α) ∆ιαµονή µε πρωινό: 8% της ενιαίας τιµής υπάγεται στο συντελεστή 13%, ως 
αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό. 
 
β) ∆ιαµονή µε ηµιδιατροφή, χωρίς αλκοολούχα ποτά: 20% της ενιαίας τιµής 
υπάγεται στο συντελεστή 13%, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό και 
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 το γεύµα. 
 
γ) ∆ιαµονή µε all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαµβανοµένων και των 
αλκοολούχων ποτών και λοιπών υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο πακέτο): 25% 
της ενιαίας τιµής υπάγεται στο συντελεστή 13% ως αντιπαροχή που καταβάλλεται 
για την εστίαση και 15% της ενιαίας τιµής υπάγεται στο συντελεστή 23% ως 
αντιπαροχή που καταβάλλεται για τα αλκοολούχα ποτά και λοιπές παροχές που 
ενδεχοµένως περιλαµβάνει το πακέτο. 
 
Είναι ευνόητο ότι επί πλέον καταναλώσεις που πραγµατοποιούνται εκτός πακέτου, 
υπάγονται στον οικείο συντελεστή. 
 
3. Παροχή συνεχόµενων υπηρεσιών. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχονται µε συνεχόµενο τρόπο, 
όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταξί, κλπ., ο φόρος αποδίδεται µε το συντελεστή που 
ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ΚΒΣ. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τη διαµονή σε ξενοδοχείο, για τη 
διανυκτέρευση της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, για την οποία το φορολογικό στοιχείο 
εκδίδεται την 1η Ιανουαρίου 2011 – κατά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας – 
οφείλεται φόρος µε το συντελεστή 6,5%. 
 
Αντίστοιχα όσον αφορά εστιατόρια, ταξί, κλπ, ο φόρος οφείλεται µε το συντελεστή 
που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του «Ζ» από την ταµειακή µηχανή. Κατά συνέπεια 
εάν το «Ζ» εκδοθεί την 1η Ιανουαρίου 2011 οφείλεται φόρος µε το συντελεστή 13%. 
Είναι όµως δυνατόν να εκδοθούν δύο «Ζ» για το βράδυ της αλλαγής συντελεστών, 
οπότε για το «Ζ» που θα εκδοθεί µέχρι την 24η ώρα της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, 
οφείλεται φόρος µε το συντελεστή 11%. 
 
4. Έκδοση πιστωτικού τιµολογίου. 
 
Επισηµαίνεται ότι σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται µε ηµεροµηνία έκδοσης από 
την 01.01.2011 και εφεξής, ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται µε τους νέους συντελεστές, 
ακόµη και στην περίπτωση που το στοιχείο αυτό αφορά σε συναλλαγές που 
πραγµατοποιήθηκαν πριν την ηµεροµηνία αυτή. 
 
Αντίθετα, στην περίπτωση έκδοσης «Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου» (βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 23, παραγρ. 2ε΄ του Κ.Β.Σ.), ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται µε τον 
συντελεστή που εφαρµόσθηκε κατά την έκδοση του προς ακύρωση στοιχείου, µε 
δεδοµένο ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της. 
 
Ειδικά για τα πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδονται λόγω εκπτώσεων επί κύκλου 
εργασιών (εκπτώσεις τζίρου - ΠΟΛ.1212/22.7.1996) επισηµαίνεται ότι, για την 
περίπτωση που αυτές αφορούν σε πωλήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν τόσο πριν 
όσο και µετά από οποιαδήποτε µεταβολή συντελεστών (αύξηση ή µείωση), µπορούν 
να εκδίδονται πιστωτικά τιµολόγια µε περισσότερους του ενός συντελεστές Φ.Π.Α. 
Οι συντελεστές αυτοί θα εφαρµόζονται επί των εκπτώσεων που παρέχονται σε 
πελάτες για πραγµατοποιηθείσες αγορές, φορολογηθείσες µε τους συντελεστές 
αυτούς (π.χ. 01.01.2010 – 14.03.2010 συντελεστής 19%, 15.03.2010 – 30.06.2010 
συντελεστής 21% και 01.07.2010 – 31.12.2010 συντελεστής 23%). 
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Εναλλακτικά, µπορούν να εκδίδονται και περισσότερα του ενός πιστωτικά τιµολόγια 
για κάθε αντισυµβαλλόµενο, δηλαδή ένα για κάθε συντελεστή Φ.Π.Α., έτσι ώστε σε 
κάθε ένα από αυτά να εφαρµόζονται οι συντελεστές µε τους οποίους πράγµατι 
φορολογήθηκαν οι πραγµατοποιηθείσες πωλήσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση 
υπολογισµού των εν 
λόγω εκπτώσεων. 
 
5. Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, παραθέτουµε τα ακόλουθα 
παραδείγµατα: 
 
- Επιχείρηση στις 23.12.2010 πραγµατοποίησε, µε έκδοση Τιµολογίου-∆ελτίου 
Αποστολής, πώληση αγαθών σε πελάτη της µε συντελεστή Φ.Π.Α. 11%. Στις 
02.01.2011 επιστρέφονται τα αγαθά λόγω ελαττώµατος. Στο πιστωτικό τιµολόγιο που 
θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογισθεί Φ.Π.Α. µε συντελεστή 13%. 
 
- Επιχείρηση πραγµατοποίησε κατά τη διάρκεια του έτους 2010 πωλήσεις αγαθών σε 
πελάτη της, συνολικής αξίας 90.000€, έχοντας γνωστοποιήσει εµπρόθεσµα στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. (ΠΟΛ.1212/22.7.1996), ότι σε πελάτες της που θα υπερβούν το όριο 
αγορών των 70.000€ θα παράσχει έκπτωση επί των αγορών αυτών ποσοστού 5%. 
 
Υποθέτουµε ότι οι παραπάνω πωλήσεις υπάγονταν στον κανονικό συντελεστή 
Φ.Π.Α. και ότι η χρονική κατανοµή τους εντός του 2010 είναι η ακόλουθη: 
 
Από 01.01.2010 µέχρι 14.03.2010 17.000€, από 15.03.2010 µέχρι 30.06.2010 28.000€ 
και από 01.07.2010 µέχρι 31.12.2010 45.000€. 
 
Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση, προκειµένου να παράσχει την έκπτωση 5% για το 
σύνολο των πωλήσεών της στον εν λόγω πελάτη, θα πρέπει να εκδώσει είτε ένα 
πιστωτικό τιµολόγιο παρέχοντας τις εκπτώσεις 17.000Χ5%=850Χ19%, 
28.000Χ5%=1.400Χ21% και 45.000Χ5%=2.250Χ23%, είτε τρία πιστωτικά 
τιµολόγια, ένα για κάθε µία από τις παραπάνω εκπτώσεις. 
 
- Κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2010 πραγµατοποιήθηκαν επαναλαµβανόµενες πωλήσεις 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή πωλήσεις αγαθών για λογαριασµό τρίτου, που 
υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 11%. Παρότι για τις περιπτώσεις αυτές παρέχεται η ευχέρεια να 
εκδοθεί Τιµολόγιο ή Εκκαθάριση µέχρι τις 20.01.2011 (εφόσον ο ∆εκέµβριος είναι ο 
τελευταίος µήνας της χρήσης), θα υπολογισθεί Φ.Π.Α. µε συντελεστή 11%, επειδή η 
αναγραφόµενη επί των παραπάνω στοιχείων ηµεροµηνία έκδοσης είναι η τελευταία 
ηµέρα του µήνα εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκαν οι πωλήσεις, δηλαδή η 
31.12.2010. 
 
- Επιχείρηση στις 28.12.2010 αποστέλλει σε πελάτη της, µε Τιµολόγιο-∆ελτίο 
Αποστολής, αγαθά αξίας 5.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 11% (550 ευρώ). Λόγω άρνησης 
του πελάτη της να τα παραλάβει, τα αγαθά επιστρέφονται στις 03.01.2011 και η 
επιχείρηση εκδίδει «Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο». Στο στοιχείο αυτό θα πρέπει να 
αναγράψει τα ίδια ποσά, δηλαδή: αξία 5.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 11% (550 ευρώ). 
 
Περαιτέρω σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις που κατά την έκδοση φορολογικών 
στοιχείων µε ηµεροµηνία έκδοσης µετά την 01.01.2011, χρησιµοποιηθούν 
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 συντελεστές που βρίσκονταν σε ισχύ πριν από την ηµεροµηνία αυτή και εφόσον αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα την επίρριψη µειωµένου ποσού φόρου σε σχέση µε τον 
προβλεπόµενο, υφίσταται υποχρέωση απόδοσης στο δηµόσιο Φ.Π.Α. υπολογισµένου 
µε τους συντελεστές που ισχύουν από 01.01.2011 και µετά. Επισηµαίνεται ότι στην 
περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για χονδρικές πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών, 
υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης συµπληρωµατικού τιµολογίου µε την -κατά τα 
παραπάνω- διαφορά του Φ.Π.Α. 
 
Σχετικά µε την συµπλήρωση της περιοδικής δήλωσης στις περιπτώσεις που η έκδοση 
του χρεωστικού ή του πιστωτικού τιµολογίου, γίνεται µε συντελεστή ο οποίος δεν 
είναι πλέον σε ισχύ, οι διαφορές του φόρου θα αναγράφονται στα προστιθέµενα ή 
αφαιρούµενα ποσά του φόρου εισροών κατά περίπτωση. 
 
6. Προσαρµογή των µηχανογραφικών συστηµάτων και των φορολογικών 
ταµειακών µηχανών στους νέους συντελεστές. 
 
Όσον αφορά τις αποδείξεις που εκδίδονται µε τη χρήση φορολογικής ταµειακής 
µηχανής ή συστήµατος, η αναγραφή των αξιών – τιµών που εµπεριέχουν πλέον ποσό 
Φ.Π.Α. µε τους νέους συντελεστές, δύνανται να αναγράφονται µε άµεση 
πληκτρολόγηση. 
 
Για τη διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται η δυνατότητα προσαρµογής των 
µηχανογραφικών συστηµάτων και των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών του 
ν.1809/1988, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι 
άµεση η προσαρµογή τους και µέχρι την προσαρµογή αυτών, στα ποσά που 
αναγράφονται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, δε λαµβάνεται υπόψη ο τυχόν 
αναγραφόµενος παραπλεύρως αυτών, παλαιός συντελεστής ΦΠΑ. 
 
Μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρµογή των συστηµάτων, η εγγραφή στα τηρούµενα 
βιβλία του εσόδου και του Φ.Π.Α. θα γίνεται αφού επανυπολογισθούν τα δεδοµένα 
που αναγράφονται στα ∆ελτία Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» ή στα ∆ελτία Περιοδικής 
(Μηνιαίας) αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήµης µε τους νέους συντελεστές 
Φ.Π.Α. Τα νέα ποσά µετά τον επανυπολογισµό, αναγράφονται εµφανώς επί των 
ανωτέρω δελτίων ή επί ιδιαίτερου λογιστικού σηµειώµατος που επισυνάπτεται σ’ 
αυτά κατά περίπτωση. 
 
Επισηµαίνεται ότι για την ρύθµιση – προσαρµογή των φορολογικών ταµειακών 
µηχανών και συστηµάτων δεν απαιτείται, ούτε είναι απαραίτητη η επέµβαση ή η 
παρουσία εξουσιοδοτηµένου τεχνικού. Για τη ρύθµιση – προσαρµογή ο κάτοχος – 
χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο 
οδηγιών και χρήσης της µηχανής και δύναται να λαµβάνει τηλεφωνικές οδηγίες από 
το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης της µηχανής που χρησιµοποιεί. 
 
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα και ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης όλων των 
φορολογικών στοιχείων (για χονδρικές ή λιανικές πωλήσεις), αυτά να εκδίδονται 
µέχρι την προσαρµογή, είτε από χειρόγραφα στελέχη, είτε από µηχανογραφικά 
έντυπα µε χειρόγραφη αναγραφή των δεδοµένων, είτε µε εµφανή διαγραφή επί των 
µηχανογραφικών εντύπων των δεδοµένων που χρήζουν αλλαγής λόγω των νέων 
συντελεστών Φ.Π.Α. και αναγραφής τους, χειρόγραφα ή µε έντυπο τρόπο χωρίς 
γνωστοποίηση στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
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Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων µε προεκτυπωµένα τα δεδοµένα της συναλλαγής, οι 
σχετικές µεταβολές γίνονται χειρόγραφα ή µε έντυπο τρόπο µέχρι εξάντλησης των 
αποθεµάτων. 
 
Τέλος, οι φορολογικές αρχές να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της προσαρµογής µε 
σχετική ανεκτικότητα σύµφωνα και µε τα παραπάνω αναφερόµενα, και να ελέγχουν, 
µεταξύ άλλων, την ορθότητα της καταχώρησής στα τηρούµενα βιβλία και της 
απόδοσης Φ.Π.Α. 
 
Β . ∆ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόµου αυτού, συµπληρώθηκαν 
οι υφιστάµενες διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου πέµπτου του ν. 3845/2010 
(ΦΕΚ 65 Α’), και ορίζεται ότι, η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής, αρχίζει 
από την 1-1-2012. 
 
Με βάση τις νεότερες αυτές ρυθµίσεις του νόµου, η εφαρµογή των διατάξεων της 
παραγράφου 12 του άρθρου πέµπτου του ν. 3845/2010, αναφορικά µε την επιβολή 
ειδικού φόρου στις διαφηµίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, έχουν 
εφαρµογή από την 1-1-2012 και µετά. 
 
 
 
 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ 
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