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ΠΟΛ 1061/2016
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηζη διαηάξεων ηος νόμος «Επείγοςζερ διαηάξειρ για ηην
εθαπμογή ηηρ ζςμθωνίαρ δημοζιονομικών ζηόσων και διαπθπωηικών
μεηαππςθμίζεων και άλλερ διαηάξειρ» για ηην αύξηζη ηος ζςνηελεζηή ΦΠΑ ζε
24% και ηην καηάπγηζη ηων μειωμένων ζςνηελεζηών ζηη δεύηεπη ομάδα
νηζιών.
Κνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Τπνθεθαιαίνπ Γ' ηνπ Κεθαιαίνπ Β'
ηνπ Μέξνπο Πξώηνπ ηνπ λόκνπ «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», ν νπνίνο ςεθίζηεθε από ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ζηηο 22.5.2016 θαη
επίθεηηαη ε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζρεηηθά κε ηελ
αύμεζε ηνπ θαλνληθνύ ζπληειεζηή ΦΠΑ θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα, ήηνη από 23%
ζε 24%, θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηώλ ζηε δεύηεξε νκάδα λεζηώλ
θαη εηδηθόηεξα:
1. ύκθσλα κε ην άξζξν 52 παξάγξαθνο 1 ηνπ Τπνθεθαιαίνπ Γ' ηνπ Κεθαιαίνπ Β'
ηνπ Μέξνπο Πξώηνπ ηνπ σο άλσ λόκνπ, αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ
21 ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α. (λ. 2859/2000) θαη ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ νξίδεηαη ζε 24% ζηε
θνξνινγεηέα αμία. Ο λένο ζπληειεζηήο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
ηδίνπ άξζξνπ, από 1/6/2016.
Καηόπηλ απηνύ, νη ηζρύνληεο ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. είλαη νη εμήο:
α) ν θαλνληθόο ζπληειεζηήο απμάλεηαη ζε 24%,

β) ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ παξακέλεη 13%,
γ) ν ππεξκεησκέλνο ζπληειεζηήο γηα νξηζκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, παξακέλεη 6%.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαηόπηλ ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο θαη ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο
4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, νη κεησκέλνη θαηά 30% ζπληειεζηέο πνπ
ηζρύνπλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, γηα ηα νπνία εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη νη
κεησκέλνη ζπληειεζηέο, δηακνξθώλνληαη αληίζηνηρα ζε 17%, 9% θαη 4%.
2. Γηα νπνηνδήπνηε θνξνινγηθό ζηνηρείν εθδίδεηαη από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρύνο ησλ λέσλ ζπληειεζηώλ θαη εθεμήο, ν ΦΠΑ ζα ππνινγίδεηαη κε ηνπο λένπο
ζπληειεζηέο, αλεμάξηεηα αλ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην
πξνεγνύκελν δηάζηεκα.
3. ε πηζησηηθά ηηκνιόγηα πνπ εθδίδνληαη από 1/6/2016 θαη αθνξνύλ ζπλαιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή, ππνινγίδεηαη ΦΠΑ κε ηνπο λένπο
ζπληειεζηέο. Δθόζνλ ζπληξέρεη ιόγνο έθδνζεο παξαζηαηηθνύ γηα ηελ αθύξσζε
ζπλαιιαγήο, (π.ρ. ινγηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο, θιπ), πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε απηό ν
ίδηνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ πνπ είρε ε αξρηθή ζπλαιιαγή, αλεμάξηεηα ηεο εκεξνκελίαο
έθδνζήο ηνπ, δεδνκέλνπ όηη ζηελ πεξίπησζε απηή αθπξώλεηαη ε ζπλαιιαγή ζην
ζύλνιό ηεο.
4. Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ 52, κε ηελ
νπνία πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 6Α, κεηά ηελ παξάγξαθν 6, ζην άξζξν 21 ηνπ
Κώδηθα ΦΠΑ, από 1/6/2016 δελ ηζρύνπλ νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 21
ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/2000) γηα ηα λεζηά ύξν, Θάζν, Άλδξν, Σήλν, Κάξπαζν,
Μήιν, θύξν, Αιόλλεζν, Κέα, Αληίπαξν θαη ίθλν. πλεπώο ζηα λεζηά απηά από
1/6/2016 εθαξκόδνληαη νη ζπληειεζηέο ΦΠΑ πνπ ηζρύνπλ ζηελ ππόινηπε ρώξα, ήηνη
24% (θαλνληθόο), 13% (κεησκέλνο), 6% (ππεξκεησκέλνο). Πξόθεηηαη γηα ηε δεύηεξε
νκάδα λεζηώλ ζηελ νπνία θαηαξγνύληαη νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο, κεηά ηελ πξώηε
νκάδα λεζηώλ, ήηνη Θήξα, Μύθνλν, Νάμν, Πάξν, Ρόδν, θηάζν, ζηα νπνία
θαηαξγήζεθαλ νη κεησκέλνη ζπληειεζηέο ήδε από 1/10/2015 θαη πιένλ αλαθέξνληαη
θαη ζηελ λέα παξάγξαθν 6Α ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ.
Καηά ηα ινηπά, γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηώλ ζηα λεζηά, ηζρύνπλ
νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1224/12.10.2015.
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