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∆/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ.& ΚΩ∆/ΣΗΣ  
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Τηλ : 210- 64 28 969.                                                          πίνακα διανοµής 
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ΘΕΜΑ: Νέοι συντελεστές ΦΠΑ που αρχίζουν από 1- 4- 2005.  
 
 
Σύµφωνα µε το αρ.πρωτ. 1032801/208/0015/31-3-2005 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, για λόγους προσαρµογής της εσωτερικής νοµοθεσίας του 

Κώδικα Φ.Π.Α προς τους ισχύοντες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσους 

συντελεστές, επέρχονται τροποποιήσεις στους ισχύοντες συντελεστές Φ.Π.Α που 

επιβάλλονται στη φορολογητέα αξία των πράξεων παράδοσης αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός από το ∆ηµόσιο και 

ορίζονται νέοι συντελεστές, οι οποίοι θα επιβάλλονται στις παραπάνω πράξεις από 1- 
4- 2005. 
Πιο συγκεκριµένα, ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας ορίζεται πλέον σε 

δεκαεννέα τοις εκατό ( 19% ) στη φορολογητέα αξία και κατ΄ εξαίρεση, ο συντελεστής 

του φόρου για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του 

νόµου 2859/2000 ( Α΄ 248 ), ορίζεται σε εννέα τοις εκατό ( 9% ) και αφορά σε 

φορολογικά στοιχεία που θα εκδοθούν από την 1- 4 - 2005 και µετά, έστω και αν αυτά 

αφορούν πράξεις, συµφωνίες κλπ που συνήφθησαν µέχρι την 31η Μαρτίου 2005. Στην 

αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή τα φορολογικά στοιχεία εξεδόθηκαν µέχρι και την 31-

3-2005, θα επιβαρυνθούν µε τους παλαιούς συντελεστές Φ.Π.Α.  
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Ύστερα από τα παραπάνω, επισηµαίνεται ότι όλες οι αρµόδιες τεχνικές Υπηρεσίες θα 

πρέπει να λάβουν ιδιαίτερη µέριµνα για την εξασφάλιση των επιπλέον πιστώσεων που 

θα επιβαρύνουν τα εκτελούµενα έργα, µελέτες και υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες 

της Γ.Γ.∆.Ε και της Γ.Γ.Σ.∆.Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, παρακαλούνται να µεριµνήσουν για τη 

διασφάλιση των σχετικών πιστώσεων, σε συνεργασία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση του 

Υπουργείου ( ∆11 ). 

Τέλος, της παρούσας Εγκυκλίου καλούνται να λάβουν γνώση οι αρµόδιοι υπάλληλοι 

των Υπηρεσίων αποδοχής αυτής.  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε. 
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε.                         Γ. ΤΡΥΦΩΝΙ∆ΗΣ    
5. Γραφείο κ.κ Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε. 
6. ∆/νση ∆17 ( 10 ).                                                         

                                                                                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
                                                                           Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ             
                                                                                                   Α.Α 
                                                                                              
 
                                                                                          Γ. ΠΑΡΑ∆ΑΚΗ  
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