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3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
1.1.2010.
Άρθρο 60
Ενσωμάτωση άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ
(κύρωση με το ν. 2859/2000), όπως ισχύει, αντικαθίστα−
ται ως εξής:
«8. Δικαίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνι−
κές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγω−
γικές και παρόμοιες εκδηλώσεις προς υποκείμενα στο
φόρο πρόσωπα.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που αφορούν το δι−
καίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές,
αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές
ή παρόμοιες εκδηλώσεις, όπως οι εμπορικές και άλλες
εκθέσεις, καθώς και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά
με την πρόσβαση, που παρέχονται σε υποκείμενους
στο φόρο:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδη−
λώσεις αυτές πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της
χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδη−
λώσεις αυτές πραγματοποιούνται εκτός του εσωτερικού
της χώρας.»
2. Στο άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέα
παράγραφος 8.α ως εξής:
«8.α. Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητι−
κών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και
παρόμοιων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στο φόρο
πρόσωπα.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών οι οποίες αφορούν πο−
λιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκ−
παιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες δραστηριότητες,
όπως εμπορικές και άλλες εκθέσεις, περιλαμβανομένων
των υπηρεσιών των διοργανωτών τέτοιων δραστηρι−
οτήτων, καθώς και της παροχής παρεπόμενων προς
τις υπηρεσίες αυτές υπηρεσιών που παρέχονται σε μη
υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδη−
λώσεις αυτές πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της
χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδη−
λώσεις αυτές πραγματοποιούνται εκτός του εσωτερικού
της χώρας.»
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
1.1.2011.
Άρθρο 61
Εναρμόνιση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ στις
διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 3492/2006
(ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για υπηρεσίες οδικής βοήθειας που εμπίπτουν στις
διατάξεις της περίπτωσης ιθ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και παρασχέθηκαν μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν οφείλεται φόρος
προστιθέμενης αξίας. Τυχόν καταβληθέντα ποσά επι−
στρέφονται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται,
με την προϋπόθεση ότι η επιστροφή δεν συνεπάγεται
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό του αιτούντος.»
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ
αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Στην παράδοση εφημερίδων και περιοδικών που
ενεργούν οι εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις,
καθώς και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοι−
νοτικές αποκτήσεις, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται
η τιμή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο προστιθέ−
μενης αξίας.
Οι υποκείμενοι που μεσολαβούν στη διάθεση αυτών
στο κοινό δεν επιβαρύνουν με φόρο την παράδοση αυτή,
έχουν όμως δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που προ−
βλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 30.»
3. H περίπτωση λβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22
του Κώδικα ΦΠΑ καταργείται.
Άρθρο 62
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ
1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ,
όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Το 0,5 της μονάδας στρογγυλοποιείται στην ανώτερη
ακέραια μονάδα.»
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 15.3.2010.
2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής
περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά συν−
δεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές
υπηρεσιών, που ενεργούνται από οργανισμούς δημοσίου
δικαίου.
Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι υπηρε−
σίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών
λουτρών και ιαματικών πηγών.
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανι−
σμούς, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οργανισμοί:
i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του
κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να διανέμονται αλλά να διατίθενται
για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών,
ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών
πρέπει να ασκείται από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε
αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή
έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλ−
λευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,
iii. οι απαλλαγές δεν πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο
στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού,».
3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγ−
ματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών
επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από
ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές,
λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.»
4. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22
καταργείται.
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
34 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή
διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται εφόσον:
α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο εξαρχής αχρεώστητα
ή
β) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόμενο λόγο
στις κάτωθι περιπτώσεις:
i) είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επό−
μενη διαχειριστική περίοδο ή σε περίπτωση μεταφοράς
του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή

