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Αριθ. πρωτ. : ∆17Ε 5053959 ΕΞ/2010 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 
∆/ΝΣΗ 17η : ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3899/2010 "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής 
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" 
 
Σας κοινοποιούµε, συνηµµένα, το άρθρο 4 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 
Α'212/17.12.2010) "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της 
ελληνικής οικονοµίας" αναφορικά µε την αναπροσαρµογή των συντελεστών ΦΠΑ 
και σας ενηµερώνουµε σε θέµατα αρµοδιότητάς µας, ως ακολούθως: 
 
Με το άρθρο 4 του Ν. 3899/2010 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" και προστίθεται νέο 
τρίτο εδάφιο σύµφωνα µε τα οποία αναπροσαρµόζεται ο µειωµένος συντελεστής 
ΦΠΑ, ενώ για τα είδη για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτηµα III ο 
συντελεστής του φόρου µειώνεται κατά 50%. 
 
Ειδικότερα : 
 
1. Με το δεύτερο εδάφιο της   παραγράφου 1 του άρθρου 21, ο µειωµένος 
συντελεστής ΦΠΑ για τα εµπορεύµατα του Παραρτήµατος III αναπροσαρµόζεται 
από 11% σε 13%. 
 
2. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του κοινοποιούµενού νόµου τροποποιούνται οι 
παράγραφοι 36 και 43 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήµατος III ώστε : 
 
- τα φάρµακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασµολογικών κλάσεων 3003 και 
3004 καθώς και τα εµβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασµολογικής κλάσης 
3002 και 
 
- τα βιβλία της δασµολογικής κλάσης 4901, τα βιβλία µε εικόνες για παιδιά της 
δασµολογικής κλάσης 4903 καθώς και οι εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις της 
δασµολογικής κλάσης 4902 να υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 6,5%. 
 
Σηµειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω αναφεροµένων εµπορευµάτων για τα οποία 
υπάρχει ειδική µνεία για υπαγωγή τους σε συντελεστή ΦΠΑ 6,5%, για τα λοιπά 
εµπορεύµατα των παραγράφων 36 και 43 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήµατος III 
του Ν. 2859/2000 ο συντελεστής ΦΠΑ διαµορφώνεται σε 13%. 
 
Για τα νησιά των νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα 
νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαµοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, ο µειωµένος 
συντελεστής ΦΠΑ 13% διαµορφώνεται σε 9%, ενώ για τα είδη που υπάγονται σε 



 

 

 συντελεστή ΦΠΑ 6,5% ο συντελεστής αυτός διαµορφώνεται σε 5%. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι ο σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 
"Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ" ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ παραµένει στο 23% και για 
τα νησιά νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του 
Αιγαίου Θάσο, Σαµοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, ο συντελεστής ΦΠΑ 
διατηρείται στο 16%. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν.3899/2010, η αναπροσαρµογή των συντελεστών ΦΠΑ 
ισχύει από 01.01.2011. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.  
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