
ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ  Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ   ΅Η ΔΗΜΗΤΡΑ΅                                                                                    

ΓΡΑΦΕΙΑ:  Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ  21-23, 18531                                                                           ΠΕΙΡΑΙΑΣ  17/05/19                                 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  210 4177933 - 210 4173179                                                                                                                           

www.fournosmethea.gr  / e-mail: sartopion@gmail.com 

Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ   Η 

 ΘΕΜΑ   :   ΜΕΙΩΣΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  ΦΠΑ   ΣΤΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 

 
Σύμφωνα με τo N4611/19 ΦΕΚ τ.Α΄ 73/17/05/19,  άρθρο  121, από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 

θα ισχύσει η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ : Από το 24% στο 13% σε βασικά είδη διατροφής, 

από το 24% στο 13% στην εστίαση, με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων 

ποτών, χυμών και ροφημάτων και από το 13% στο 6% στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και 

την τηλεθέρμανση. 

Σύμφωνα με τον παράπανω Νόμο και την Ε2083/2019 Διευκρινιστική Εγκύκλιο σας 

αναφέρουμε  ενδεικτικά  παραδείγματα προϊόντων αρτοποιίας τα οποία θα υπάγονται  

πλέον  στο συντελεστή  ΦΠΑ  13% : 

Ψωμί κάθε τύπου - Κουλούρια τ.Θεσ/κης κάθε τύπου - Σάντουιτς, τυρόπιτες, σπανακόπιτες 

κλπ - Προϊόντα  αρτοποιίας και  ζαχαροπλαστικής όπως μπισκότα  έστω και επικαλυμένα ή 

παραγεμισμένα - Κουλούρια, τσουρέκια, κέικ, τάρτες καθώς και λοιπά γλυκά τύπου 

ζαχαροπλαστείου - Κρουσάν και παρόμοια είδη, έστω και αν περιέχου κακάο ή είναι 

επικαλυμμένα ή παραγεμισμένα με σοκολάτα - Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, 

μπάρες δημητριακών, ρυζογκοφρέτες, κριτσίνια, φρυγανιές  -  Ζάχαρα και ζαχαρώδη 

παρασκευάσματα - Κακάο και παρασκευάσματα αυτού  - Είδη ζαχαροπλαστικής - Τα 

επονομαζόμενα  “γαριδάκια”, “φουντούνια”, “πακοτίνια”, “γκοφρέτες” κλπ - Γάλα και προϊόντα 

γαλακτοκομίας - Καφές (κόκκοι/τριμμένος, χύμα ή συσκευασία) - Νερά, στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνικά μεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 

γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα, μη αεριούχα - Χυμοί φρούτων ή λαχανικών χωρίς 

προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκης ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών - Παγωτά 

Σας  επισημαίνουμε  ότι  παραμένει  στο  συντελεστή  ΦΠΑ  24%:                     

• H  πώληση  καφέ σε διερχόμενους πελάτες 

• Η πώληση αναψυκτικών καθώς και ποτών τύπου “ενεργειακά”, “ισοτονικά” κλπ 

• Tα αεριούχα νερά 

• Ροφήματα με βάση το γάλα που περιέχουν κακάο, καφέ, γεύσεις φρούτων κλπ 

• Φυτικά & λοιπά ροφήματα με βάση το γάλα πχ γάλα σόγιας, γάλα καρύδας κλπ 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες. 
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