Τα ευτράπελα του νέου ΦΠΑ…

Αναλυτικά παραδείγματα για τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν από χθες και
διαφοροποιούνται ανάλογα με το σημείο πώλησης του προϊόντος ή το επίπεδο
επεξεργασίας του περιλαμβάνει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Για
παράδειγμα το μπουκάλι το νερό στο περίπτερο θα έχει συντελεστή 13% ενώ αν
καταναλωθεί σε κατάστημα εστίασης θα έχει 23%. Για αγορά στο κρεοπωλείο κιμά μισό μισό μοσχαρίσιο και χοιρινό το χοιρινό να επιβαρυνθεί με 13% και το μοσχαρίσιο με 23%.
Το σουβλάκι χοιρινό στο κρεοπωλείο θα έχει ΦΠΑ 13% ενώ αν είναι αλατισμένο ή
«εμπλουτισμένο» με πιπεριές, ο ΦΠΑ θα αυξάνεται στο 23%. Επίσης το παναρισμένο
κοτόπουλο, λόγω της επεξεργασίας που έχει προηγηθεί, θα έχει ΦΠΑ 23% ενώ κανονικά το
κοτόπουλο έχει ΦΠΑ 13%. Τα μακαρόνια θα έχουν ΦΠΑ 13% ενώ τα τορτελίνια (που
περιέχουν γέμιση) 23%. Τα παραδείγματα της εγκυκλίου είναι τα ακόλουθα:
* Σουβλάκι χοιρινό κρεοπωλείου χωρίς προσθήκες ή άλλη επεξεργασία: 13%. Σουβλάκι
χοιρινό κρεοπωλείου με προσθήκες π.χ. αλατισμένο, με ελιές, πιπεριές, ντομάτες, μπέικον
κλπ, ή προψημένο ή αλλιώς παρασκευασμένο: 23%.
* Κιμάς μεικτός π.χ. χοιρινό - μοσχάρι: κατά περίπτωση ανάλογα με την περιεκτικότητα άνω του 50% χοιρινό: 13%, αλλιώς: 23%
* Τεμάχια κοτόπουλου, π.χ. στήθος ή μπούτι, κατεψυγμένο ή διατηρημένο με απλή ψύξη,
συσκευασμένο ή μη, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένο: 13%. Τεμάχια κοτόπουλου
παναρισμένα, ψημένα ή προψημένα ή αλλιώς επεξεργασμένα: 23%
* Ψάρια κάθε είδους, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα: 13%. Ψάρια κάθε
είδους, φιλέτα και σάρκα ψαριών, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, καπνιστά,
αλεσμένα, ή αλλιώς επεξεργασμένα: 23%
* Χταπόδια, καλαμάρια, θράψαλα (καλαμαράκια) και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή
ψύξη ή κατεψυγμένα: 13%. Χταπόδια, καλαμάρια, θράψαλα (καλαμαράκια) και σουπιές,
αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, καπνιστά ή αλλιώς επεξεργασμένα, αλεύρια και
σκόνες αυτών: 23%
* Σαλάτες λαχανικών κομμένες και συσκευασμένες, χωρίς καμία προσθήκη ή άλλη
επεξεργασία: 13%. Σαλάτες λαχανικών κομμένες και συσκευασμένες, με προσθήκες (π.χ.
σως, τυρί, αλλαντικά κλπ.) ή με άλλη επεξεργασία: 23%
* Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, και άλλα λάδια αποκλειστικά από ελιές: 13%. Όλα τα
λοιπά λάδια (σπορέλαιο, ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο, φοινικέλαιο κλπ.): 23%
* Ζυμαρικά απλά κάθε τύπου, όπως σπαγγέτι, ταλιατέλες, χυλοπίτες, κοφτό μακαρονάκι,
κριθαράκι, πένες, κλπ.: 13%. Ζυμαρικά παραγεμισμένα ή αλλιώς επεξεργασμένα, όπως π.χ.
τορτελίνια με κρέας ή τυρί ή σπανάκι κλπ.: 23%
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* Ψωμί απλό κάθε τύπου (λευκό, μαύρο, πολύσπορο, χωριάτικο, προζύμι, καλαμποκιού
κλπ.), χωρίς καρυκεύματα, μη παραγεμισμένο ή αλλιώς επεξεργασμένο.
Συμπεριλαμβάνεται το ψωμί που κόβεται σε φέτες και συσκευάζεται από φούρνους (δηλ.
μη τυποποιημένο) χωρίς περαιτέρω επεξεργασία: 13% (πχ τύπου τοστ). Ψωμί σε φέτες
(π.χ. τύπου τοστ) τυποποιημένο - επεξεργασμένο, κάθε τύπου: 23%. Ψωμιά με γέμιση και
καρυκεύματα, π.χ. σταφιδόψωμα, ελιόψωμα, τυρόψωμα, λαδόψωμα, με παπαρουνόσπορο,
κλπ.: 23%
* Κουλούρια ψωμιού απλά, χωρίς γέμιση ή καρυκεύματα ή άλλη επεξεργασία: 13%.
Κουλούρια ψωμιού με τυρί, με σταφίδες κλπ.: 23%
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