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Θζμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ν. 

4714//2020 (ΦΕΚ 148 Α΄) με τις οποίες τροποποιήθηκε το Παράρτημα  ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.» 

χετ: Η αρικ πρωτ. ΓΔΦΔ 1092464 ΕΞ 2020/03-08-2020 εγκφκλιοσ κοινοποίθςθσ των διατάξεων 

του ν. 4714/20 (Α148/31-07-2020).  

 

Αναφορικά με το παραπάνω κζμα και ςε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ εγκυκλίου 

κοινοποίθςθσ του ν.4714/20 παρζχονται οδθγίεσ για τθν  ορκι εφαρμογι  του παραρτιματοσ 

ΙΙΙ του Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (ν.2859/2000),  ωσ προσ τον μειωμζνο ςυντελεςτι 

ΦΠΑ.  

Ειδικότερα: 

Α. Με βάςθ τισ διατάξεισ του ανωτζρω άρκρου 11 επζρχεται μείωςθ του ςυντελεςτι ΦΠΑ ςε 

ζξι τοισ εκατό (6%) ςτθ μουςικι που παρουςιάηεται χειρόγραφθ ι τυπωμζνθ, 

εικονογραφθμζνθ ι μθ, ζςτω και δεμζνθ τθσ ΔΚ 49.04 του Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε. (Καν. 

2658/87, όπωσ ιςχφει). 

  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

  
 
 
 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
  

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
- Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ – ΣΜΗΜΑ Α΄ 
- Δ/ΝΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ – ΣΜΗΜΑ Ε΄ 
ΦΠΑ ΕΙΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
Δ/ΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΣΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ 
 

  
Αθήνα,   08  επτεμβρίου  2020 
Αριθ. Πρωτ.: E.2146 

Σαχ. Δ/νςθ : Κ. ερβίασ 10 ΠΡΟ Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ 
Σαχ. Κϊδικασ : 101 84 Ακινα 
Πλθροφορίεσ : Μ. Κουνάβθ, Γ. Χαβουτςάσ 
Σθλζφωνο : 210-69.87. 448,485 
Fax : 210-69.87.506 
E-Mail :  vat-customs@aade.gr  
Url : www.aade.gr 
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Η ΔΚ 49.04 περιλαμβάνει κάκε είδουσ μουςικι, ορχθςτρικι ι φωνθτικι, τυπωμζνθ ι ςε 

χειρόγραφο, δεμζνθ ι μθ, εικονογραφθμζνθ ι μθ, όποια και αν είναι θ μορφι των 

χρθςιμοποιθκζντων μουςικϊν ςθμείων (πχ. κλειδιά, ςφμβολα, αρικμθτικά ςφμβολα, μουςικι 

με ςτοιχεία Braille κλπ). 

Η μουςικι τθσ κλάςθσ αυτισ μπορεί να είναι τυπωμζνθ ι γραμμζνθ ςε χαρτί ι άλλο υλικό και 

μπορεί να ζχει τθ μορφι χωριςτϊν φφλλων (ςυμπεριλαμβανομζνου του χαρτονιοφ), δεμζνων 

βιβλίων, κτλ, είτε είναι εικονογραφθμζνα είτε όχι, είτε ςυνοδεφονται από κείμενο είτε όχι.  

Επιπροςκζτωσ, θ κλάςθ αυτι περιλαμβάνει είδθ όπωσ τα μουςικά βιβλία φμνων, τισ 

παρτιτοφρεσ (ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι μινιατοφρεσ), τισ μεκόδουσ μουςικισ 

διδαςκαλίασ, με τθν προχπόκεςθ ότι περιλαμβάνουν τεμάχια μουςικισ για εκτζλεςθ ι 

άςκθςθ, κακϊσ και εκπαιδευτικά κείμενα. Σα καλφμματα που χορθγοφνται μαηί με τα είδθ 

αυτά κεωροφνται ότι αποτελοφν μζροσ τουσ. Σζλοσ ςτθν ανωτζρω Δ.Κ. δεν περιλαμβάνονται:  

α) Σα τυπωμζνα βιβλία, κατάλογοι κλπ, που περιζχουν μουςικά ςθμεία, τα οποία αποτελοφν 

απλά δευτερεφον ςτοιχείο ι εικονογράφθςθ του κειμζνου, πχ. ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα ι 

ςχιμα που αναφζρεται ςτο κείμενο του βιβλίου (κλάςεισ 49.01 ι 49.11)  

β) Οι κάρτεσ, οι δίςκοι και οι κφλινδροι για ςυςκευζσ μθχανικισ ανάκρουςθσ (κλάςθ 92.09).  

Σα αγακά αυτά που δεν περιλαμβάνοντα ςτθ ΔΚ 49.04 υπάγονται ςτον αντίςτοιχο ςυντελεςτι 

ΦΠΑ πχ 49.01 ςε 6% , 92.09 ςε 24% κλπ. 

 

Β. το κεφάλαιο Βϋ «Τπθρεςίεσ» του Παραρτιματοσ ΙΙΙ του Κϊδικα ΦΠΑ περιλαμβάνονται οι 

υπθρεςίεσ που υπάγονται ςτο μειωμζνο ςυντελεςτι ΦΠΑ (13%) και, επί ειδικισ προβλζψεωσ, 

ςτον υπερμειωμζνο ςυντελεςτι ΦΠΑ (6%).  

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του ν. 4714/2020 τροποποιείται το Κεφάλαιο Βϋ «Τπθρεςίεσ» 

του Παραρτιματοσ ΙΙΙ του Κϊδικα ΦΠΑ. υγκεκριμζνα, μετά τθν παράγραφο 1α του Κεφαλαίου 

Βϋ προςτίκεται νζα παράγραφοσ 1β ςφμφωνα με τθν οποία για το χρονικό διάςτθμα από 

1.9.2020 ζωσ και 30.6.2021, τα ειςιτιρια των ακλθτικϊν αγϊνων περιλαμβάνονται πλζον ςτο 

Παράρτθμα αυτό και υπάγονται ςτο μειωμζνο ςυντελεςτι ΦΠΑ (13%). Πρόκειται για ειςιτιρια 

που εκδίδονται για τθν παρακολοφκθςθ ακλθτικϊν αγϊνων,  όπωσ για παράδειγμα αγϊνων 

ποδοςφαίρου, μπάςκετ, βόλλεχ κ.ά. ανεξάρτθτα αν ςτουσ αγϊνεσ αυτοφσ μετζχουν ΠΑΕ 

(ποδοςφαιρικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ), εραςιτεχνικά ςωματεία, όμιλοι κ.τ.λ. θμειϊνεται ότι θ 

εφαρμογι του μειωμζνου ςυντελεςτι ΦΠΑ (13%) περιορίηεται μόνο ςτα ειςιτιρια των 

ακλθτικϊν αγϊνων και δεν ιςχφει για τα ειςιτιρια που εκδίδονται για τθν παρακολοφκθςθ 
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όλων ανεξαιρζτωσ των ακλθτικϊν εκδθλϊςεων (απονομι μεταλλείων, τελετι ζναρξθσ κλπ) για 

τα οποία ςυνεχίηει να εφαρμόηεται ο κανονικόσ ςυντελεςτισ ΦΠΑ (24%). Περαιτζρω, ο 

μειωμζνοσ ςυντελεςτισ ΦΠΑ (13%)  εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ που το ειςιτιριο 

εκδίδεται εκ των προτζρων εντόσ του ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ από 1.9.2020 ζωσ 

και 30.6.2021 και αφορά τθν παρακολοφκθςθ ακλθτικϊν αγϊνων  οι οποίοι κα λάβουν χϊρα 

ςτο μζλλον (ειςιτιρια διαρκείασ).   

                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΔΕ 
                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Δ 
2. Αποδζκτεσ Πίνακα Γϋ,  πλθν του αρικμ. 2   
3. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ΑΑΔΕ και τθν Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ τθσ ΑΑΔΕ. 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Βϋ. 
2. » »                             Ζϋ. (Φορολογικι Επικεϊρθςθ ) 
3. » »                            Ηϋ.  
4.    » »                            ΙΣϋ. (ΕΛΠΕ) 
5.     » »                           Κ 

 
 
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ.  
2. Γραφείο κ. κ. Γενικοφ Διευκυντι Σελωνείων και ΕΦΚ 
3. Γραφείο κ.κ. Γενικοφ Διευκυντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
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