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ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΟΛ 1063/2016
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξεων άπθπος 52 ζσεδίος νόμος «Επείγοςζερ
διαηάξειρ για ηην εθαπμογή ηηρ ζςμθωνίαρ δημοζιονομικών ζηόσων και
διαπθπωηικών μεηαππςθμίζεων και άλλερ διαηάξειρ»
αο θνηλνπνηνύκε, γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ
ςεθηζζέληνο από ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ζρεδίνπ λόκνπ «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ
κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 21 ηνπ
Κώδηθα ΦΠΑ Ν.2859/2000 πεξί ζπληειεζηώλ ηνπ θόξνπ.
Δηδηθόηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ επέξρνληαη από 01.06.2016 νη
αθόινπζεο αιιαγέο:
- ν θαλνληθόο ζπληειεζηήο ΦΠΑ αλαπξνζαξκόδεηαη από 23% ζε 24%.
- θαηαξγείηαη ε κείσζε θαηά 30% ησλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ ζηα λεζηά ύξν,Θάζν,
Άλδξν, Σήλν, Κάξπαζν, Μήιν, θύξν, Αιόλλεζν, Κέα, Αληίπαξν θαη ίθλν (γηα ηα
λεζηά Θήξα, Μύθνλν, Νάμν, Πάξν, Ρόδν θαη θηάζν, ε θαηάξγεζε ηζρύεη ήδε από
01.10.2015).
Δπηπξνζζέησο, βάζεη ησλ λέσλ δηαηάμεσλ:
- ν κεησκέλνο θαηά 30% ζπληειεζηήο ΦΠΑ αλαπξνζαξκόδεηαη από 16% ζε 17% γηα
όζα λεζηά ηζρύεη ην επλντθό θαζεζηώο κέρξη 31.12.2016.
- ν δηακνξθνύκελνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ γηα ηα θαπλνβηνκεραληθά πξντόληα
αλαπξνζαξκόδεηαη από 18,70% ζε 19,35% ζηελ ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο.

Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή
ζηνπο δύν κεησκέλνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ 13% θαη 6% νη νπνίνη εθαξκόδνληαη γηα ηα
αγαζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα III ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ.
Σέινο, ππελζπκίδεηαη όηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ
ρξεζηκνπνηνύληαη νη δηαηάμεηο ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο γηα ηε
δαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε θσδηθνύο νλνκαηνινγίαο (θαλ. αξηζ.
2658/87 ηνπ πκβνπιίνπ, όπσο ηζρύεη γηα ην έηνο 2016 κε ηνλ θαλ. αξηζ. 1754/2015,
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ L 285/30.10.2015) κε ζθνπό λα νξηνζεηείηαη επαθξηβώο
ε νηθεία θαηεγνξία αγαζνύ πνπ ππάγεηαη ζε κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ.
Η Γ/ λζε Γαζκνινγηθώλ Θεκάησλ θαη Σεισλεηαθώλ Οηθνλνκηθώλ Καζεζηώησλ
παξαθαιείηαη γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο ώζηε νη αλσηέξσ αιιαγέο ησλ ζπληειεζηώλ
ΦΠΑ λα ελζσκαησζνύλ ζην ππνζύζηεκα Γηαρείξηζεο Γαζκνινγίνπ TARIC ηνπ
κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ηεισλείσλ ICISnet κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ
01.06.2016.
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