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Θέμα: Συντελεστής Φ.Π.Α. στη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία 
επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων 
 
Σχετ.: Το με αριθμό πρωτ. ………………………….. έγγραφό σας 
 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, και κατόπιν προφορικών διευκρινήσεων η 
εταιρεία ……………………………….. (Α.Φ.Μ. …………………), η οποία 
βρίσκεται εγκατεστημένη στη Ρόδο, αναλαμβάνει, την συλλογή επικίνδυνων 
ιατρικών αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα, την 
μεταφορά τους με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 
της εταιρείας, την επεξεργασία των ιατρικών αποβλήτων δηλαδή το τεμαχισμό και 
την αποστείρωσή τους και την μετέπειτα μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Ρόδου. Ζητάτε 
να σας πληροφορήσουμε σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή Φ.Π.Α. στις 
ανωτέρω δραστηριότητες. 
 
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ο 
συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία, 
εκτός από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 
ιδίου Κώδικα, για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε 13%. 
 
3. Στο Κεφάλαιο Β΄ Υπηρεσίες του εν λόγω Παραρτήματος περιλαμβάνονται οι 
υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής, ταφής και ανακύκλωσης απορριμμάτων, 
καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων, εκτός από αυτές που παρέχονται από τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 (περίπτωση 11). 
 
4. Η εταιρεία, σύμφωνα με το έγγραφό σας, έχει λάβει άδεια α) για την συλλογή και 
μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων και β) για την Διαχείριση Επικίνδυνων 



Ιατρικών Αποβλήτων (επεξεργασία αποστείρωσης). 
 
5. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω οι υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και 
διαχείρισης- επεξεργασίας των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που παρέχει η 
εταιρεία σας υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή 13% σύμφωνα με την περ. 11, του 
κεφ. Β' Υπηρεσίες, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ. 
 
6. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις 4 και 5 του ίδιου ως άνω άρθρου, η μείωση 
κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. για ορισμένα νησιά του Αιγαίου μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται και η Ρόδος, ισχύει και για τις υπηρεσίες που εκτελούνται 
στις περιοχές των εν λόγω νησιών από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος κατά το χρόνο 
που ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκατεστημένος στις περιοχές αυτές. 
 
Με την ΠΟΛ.1254/10.12.1990 διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση της παροχής 
υπηρεσιών, οι κατά τα ανωτέρω μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν εφόσον 
πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
 
Α) οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο που έχουν την εγκατάστασή 
τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης 
περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή του υποκαταστήματος, από το 
οποίο πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών. 
 
Β) ολοκληρώνεται υλικά η εκτέλεση τους εντός των περιοχών αυτών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης-
επεξεργασίας των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που παρέχει η εταιρεία σας 
υπάγονται στους μειωμένους κατά 30% συντελεστές Φ.Π.Α., στην περίπτωση που οι 
υπηρεσίες εκτελούνται εξ’ ολοκλήρου στα νησιά που ορίζει η διάταξη και η εταιρεία 
σας διαθέτει οποιουδήποτε είδους εγκατάσταση στα εν λόγω νησιά. 
 
6. Το παρόν κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. ……….. για τον έλεγχο των πραγματικών 
περιστατικών και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων. 
 
 
 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Βασιλική Τάτση 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 
 


