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ΠΟΛ 1061/2016 
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 
24% και την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών στη δεύτερη οµάδα 
νησιών. 
 
Κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' 
του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της 
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες 
διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.5.2016 και 
επίκειται η δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σχετικά µε την 
αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% 
σε 24%, και την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών στη δεύτερη οµάδα νησιών 
και ειδικότερα: 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' 
του Μέρους Πρώτου του ως άνω νόµου, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 
21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και ο συντελεστής ΦΠΑ ορίζεται σε 24% στη 
φορολογητέα αξία. Ο νέος συντελεστής ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
ιδίου άρθρου, από 1/6/2016. 
 
Κατόπιν αυτού, οι ισχύοντες συντελεστές Φ.Π.Α. είναι οι εξής: 
 
α) ο κανονικός συντελεστής αυξάνεται σε 24%, 
 
β) ο µειωµένος συντελεστής που εφαρµόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ παραµένει 13%, 
 
γ) ο υπερµειωµένος συντελεστής για ορισµένα αγαθά και υπηρεσίες του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ  του Κώδικα ΦΠΑ, παραµένει 6%. 
 
Επισηµαίνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω διάταξης και σύµφωνα µε τις παραγράφους 
4, 5 και 6 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι µειωµένοι κατά 30% συντελεστές που 



 

 

 ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι 
µειωµένοι συντελεστές, διαµορφώνονται αντίστοιχα σε 17%, 9% και 4%. 
 
2. Για οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο εκδίδεται από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος των νέων συντελεστών και εφεξής, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται µε τους νέους 
συντελεστές, ανεξάρτητα αν αφορά συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν κατά το 
προηγούµενο διάστηµα. 
 
3. Σε πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδονται από 1/6/2016 και αφορούν συναλλαγές που 
πραγµατοποιήθηκαν πριν την ηµεροµηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ µε τους νέους 
συντελεστές. Εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για την ακύρωση 
συναλλαγής, (π.χ. λογιστικού σηµειώµατος, κλπ), πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο 
ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ηµεροµηνίας 
έκδοσής του, δεδοµένου ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο 
σύνολό της. 
 
4. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου 52, µε την 
οποία προστίθεται νέα παράγραφος 6Α, µετά την παράγραφο 6, στο άρθρο 21 του 
Κώδικα ΦΠΑ, από 1/6/2016 δεν ισχύουν οι µειωµένοι συντελεστές του άρθρου 21 
του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, 
Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο. Συνεπώς στα νησιά αυτά από 
1/6/2016 εφαρµόζονται οι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα, ήτοι 
24% (κανονικός), 13% (µειωµένος), 6% (υπερµειωµένος). Πρόκειται για τη δεύτερη 
οµάδα νησιών στην οποία καταργούνται οι µειωµένοι συντελεστές, µετά την πρώτη 
οµάδα νησιών, ήτοι Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σκιάθο, στα οποία 
καταργήθηκαν οι µειωµένοι συντελεστές ήδη από 1/10/2015 και πλέον αναφέρονται 
και στην νέα παράγραφο 6Α του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ. 
 
Κατά τα λοιπά, για την κατάργηση των µειωµένων συντελεστών στα νησιά, ισχύουν 
οι οδηγίες που έχουν δοθεί µε την ΠΟΛ.1224/12.10.2015. 
 
 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 


