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Έκδοση 01/2018

Φορολογικά Νέα - ΦΠΑ
Ειδικό καθεστώς οργανωτών τουριστικών
περιηγήσεων - Ερμηνευτική Εγκύκλιος 223

Το Τμήμα Φορολογίας έχει εκδώσει την ερμηνευτική εγκύκλιο με
αριθμό 223 ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2018 σε σχέση με την
εφαρμογή του ειδικού Σχεδίου Περιθωρίου Οργανωτών Τουριστικών
Περιηγήσεων (ΣΠΟΤΠ) με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2013. Το
Τμήμα Φορολογίας προτίθεται να εφαρμόσει την εγκύκλιο αυτή με
αναδρομική ισχύ από τις 23 Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία της
απόφασης του ΔΕΚ κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι δυνατό να
εφαρμοστεί λόγω των οδηγιών που εκδόθηκαν προηγουμένως.
Με βάση την εγκύκλιο αυτή, το Τμήμα Φορολογίας αλλάζει τον
φορολογικό χειρισμό σε σχέση με τις πωλήσεις οριζόμενων
ταξιδιωτικών υπηρεσιών προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που
αγοράζουν τέτοιες υπηρεσίες για ιδία χρήση ή μεταπώληση. Οι
οριζόμενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες (ή, η ενιαία παροχή υπηρεσίας που
περιλαμβάνει οριζόμενη ταξιδιωτική υπηρεσία) εμπίπτουν στις
πρόνοιες του ΣΠΟΤΠ όταν παρέχονται σε:




φυσικά πρόσωπα,
άλλους οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων για μεταπώληση,
σε υ.φ.π. εγκατεστημένο εκτός της Δημοκρατίας για ιδία
χρήση.

Με βάση τα πιο πάνω ο ΦΠΑ πλέον θα αποδίδεται στο περιθώριο
κέρδους σε όλες τις συναλλαγές τόσο στις λιανικές όσο και στις
χοντρικές πωλήσεις τουριστικών πακέτων. Η ερμηνευτική εγκύκλιος
123 αποσύρεται.

Η ομάδα Έμμεσης Φορολογίας της Deloitte είναι στη διάθεση σας για
να συζητήσει τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες σας σε σχέση με
τα πιο πάνω και να σας συμβουλεύσει σε οποιαδήποτε άλλα θέματα
ΦΠΑ.
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