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ΦΠΑ 23% σε αγαθά και υπηρεσίες εστίασης ( ΠΟΛ 1170 & ΑΠΟΦ. 5033060 ) Από την
1.9.2011 μετατάσσονται στον κανονικό συντελεστή 23% :
1. Οι χυμοί φρούτων και λαχανικών, τα αναψυκτικά και τα έτοιμα ροφήματα όπως καφές
τσάι σοκολάτα κλπ. Η μετάταξη των ανωτέρω ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον
τόπο πώλησής τους. ( Στα νερά ισχύει ο συντελεστής 13% ).
2. Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων,
ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις catering
όπως και οι παραδόσεις φαγητών ως πακέτο, συμπεριλαμβάνονται στη μετάταξη στο
συντελεστή 23%.
3. Οι υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα. Αν
δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός της αξίας εστίασης και διαμονής πρέπει να γίνονται τα
εξής:

Α) Στη διαμονή με πρωϊνό,
το 8% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον συντελεστή 23%.
Β) Στη διαμονή με ημιδιατροφή, το 20% >> >> >>
>>
>>
>>
>>
Γ) >>
>> all inclusive
το 40%
>> >>
>>
>>
>>
>>

Παραμένουν στο μειωμένο συντελεστή οι πωλήσεις γλυκών << στο χέρι >> και οι πωλήσεις
έτοιμων εδεσμάτων και φαγητού από κυλικεία που λειτουργούν εντός νοσοκομείων και
σχολείων. Οι χυμοί και τα αναψυκτικά που πωλούνται σ’ αυτά τα κυλικεία είναι στο 23%.

Φορτηγά Δ.Χ.- Συμπληρωματικές δηλώσεις αυτοελέγχου ( ΠΟΛ 1164 )

΄Εως 30.9.2011 έχουν τη δυνατότητα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι
εκμεταλλευτές – ιδιοκτήτες φορτηγών Δ.Χ. να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις
αυτοελέγχου φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2011,
συνυπολο
γίζοντας τις αποσβέσεις επί της τεκμαρτής αξίας της άδειας.
Μπορούν παράλληλα να υποβάλλουν τα τυχόν αντίστοιχα Ειδικά Σημειώματα Αυτοελέγχου
ΦΠΑ και τυχόν συμπληρωματικές δηλώσεις λοιπών φορολογικών αντικειμένων.
Από το οικονομικό έτος 2011 και επόμενα εφόσον υποβάλλουν δηλώσεις με αυτοέλεγχο, θα
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συμπεριλαμβάνουν στον τεκμαρτό υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων και τις
αποσβέσεις επί της τεκμαρτής αξίας της άδειας.

Μη καταβολή φόρου υπεραξίας ( ΠΟΛ 1169 ).

Κατά τη διακοπή εργασιών επιχείρησης ( ατομικής ή εταιρικής ) και την έναρξη εργασιών
στον ίδιο χώρο, άλλης επιχείρησης με το ίδιο όμως αντικείμενο, δεν οφείλεται φόρος
υπεραξίας όταν δεν έχει καταβληθεί τίμημα. Την ανωτέρω απόφαση έπρεπε να είχε
εκδώσει το ΥΠ.ΟΙΚ. από το έτος 2008, καθότι τότε είχε εκδοθεί η απόφαση 2661 του
Συμβουλίου Επικρατείας.

ΠΗΓΗ: TAX LIVE
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