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Αγαηητοß συνÜδελφοι,

Απü ΔευτÝρα 20-0º-2015 στον συντελεστÞ ΦΠΑ |3%ο υπÜγεται κÜθε τýποò ψωμιοý
απλοý (λευκü, μαýρο, πολýσπορο, χωριÜτικο, προζýμι, καλαμποκιοý, κουλοýρια
ψωμιοý απλÜ χωρßò γÝμιση, ψωμÜκια, αρτßδια, σαντουιτσÜκια-χωρßò γÝμιση-) ενþ

στο 23Ο/ο μετατÜσσονται üλα τα παρασκευÜσματα που Ýχουν ωò βÜση τα δημητριακÜ
, τα Üμυλα, το αλεýρι και το γÜλα, ψωμιÜ με γÝμιση και καρυκεýματα, π,χ.

σταφιδüψωμα, ελιüψωμα, τυρüψωμα, λαδüψωβα, βε παπαρουνüσπορο κλπ.

ΑναλυτικÜ περιγρÜφονται οι τýποι ψωμιοý και ο συντελεστÞò ΦΠΑ που
κατατÜσσονται αυτοß:
Ψωμß απλü κÜθε τýπου (λευκü, μαýρο, πολýσπορο, χωριÜτικο, ,rοοòýυr, καλαμποκιοý
κλπ), χωρßò καρυκεýματα, μη παραγεμισμÝνο Þ αλλιþò επεξεργασμÝνο.
ΣυμπεριλαμβÜνεται το ψωμß που κüβεται σε φÝτεò και συσκε¼Üζεται απü φοýρνουò
(δηλ. μη τυποποιημÝνο) χωρßò περαιτÝρω επεξεργασßα (Δ.Κ. ΕΧ 1905): 13'λ (πχ
τýπου τοστ)
Ψωμß σε φÝτεò (πχ τýπου τοστ) τυποποιημÝνο- επεξεργασμÝνο, κÜθε τýπου (Δ.Κ.
Ι905) :23%
ΨωμιÜ με γÝμιση και καρυκεýματα, π.χ. σταφιδüψωμα, ελιüψωμα, τυρüψωμα,
λαδüψωμα, με παπαρουνüσπορο, κλπ (Ε,Χ Ι905):23'λ
¼στιεò και Üζυμο ψωμß (Δ.Κ. Ε,Χ 1905): 23Ολ
Κουλοýρια ψωμιοý απλÜ, χωρßò γÝμιση Þ καρυκεýματα Þ Üλλη επεξεργασßα (ΕΧ
1905): 13%
Κουλοýρια ψωμιοý με τυρß, με σταφßδεò κλπ (Δ.Κ. ΕΧ1905):23%
Ψωμß φρυγανισμÝνο (φρυγανιÝò κÜθε τυπου) (Δ.Κ.

ΕΧ

1,905):23Ολ
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ΓκοφρÝτεò, ΚÝικ, μπισκüτα, κρÜκερò, πατατÜκια, γαριδÜκια και κÜθε τýπου παρüμοια
προßüντα (Δ.Κ. ΕΧ 1905):23'λ
Τυρüπιτεò, σπανακüπιτεò, πττεò, πßτσεò και παρüμοια (Δ.Κ.

ΕΧ

Ι90 5): 23rλ

Ζýψεò (Δ.Κ. 2102):23'λ

ΜπÜρεò δημητριακþν κÜθε τýπου (Δ.Κ.

ΕΧ

1904) :23 Ολ

ΡοφÞματα:23ολ εκτüòτου νεροý χωρßò προσθÞκη γλυκαντικþν, μη αρωματισμÝνο
μη αεριοýχο (Δ.Κ. ΕΧ 220Ι) που υπÜγεται στο \3"λ,
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