
 

 

  

 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Α.Δ.Α : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1154 
Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ & Υ.Π.Α  
ΣΜΗΜΑ Δ΄: ΥΠΑ ΕΙΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ  
 
Σαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10    
  101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ : Όπως Πίνακας Διανομής 
Πληροφορίες : Χ. Γεώργα    
  Δ. Ζορμπάνος    
  Ε. Μπίρμπιλα    
  Α. Κατρινάκη    
Σηλέφωνο : 210 69.87.469,409,475,457 
Fax : 210 69.87.408    
E - mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr 
 
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.07.2015) 

«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)» 

 
Κατόπιν δημοσίευσης του Ν. 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση 

και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης» (ΦΕΚ 80 Α΄/16.07.2015), σας 
κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
αναφορικά με τη ρύθμιση θεμάτων συντελεστών ΦΠΑ οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του νόμου δηλ. 16.07.2015.  

 
Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιείται το άρθρο 21 και αντικαθίσταται το 

Παράρτημα III του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ».  
 
           Ειδικότερα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις : 
 
- αντικαθίσταται το Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ με τα προϊόντα που 
υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και επέρχεται μετάταξη προϊόντων από τον 
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%, 
 
- αναπροσαρμόζεται ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ από 6,5% σε 6% και τα αγαθά που 
υπάγονται στον συντελεστή αυτό, 
 
- οι μειώσεις των συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα νησιά καταργούνται σταδιακά από 
01.10.2015 στα πλέον τουριστικά νησιά με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα και από 
01.06.2016 στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά. Οι μειωμένοι συντελεστές παραμένουν σε ισχύ 
έως 31.12.2016 για τα απομακρυσμένα νησιά. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις 
θα καθορισθούν με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. 

 

ΑΔΑ: 6ΕΤΒΗ-ΤΥ6



 

 

  
Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των νέων 

συντελεστών Υ.Π.Α. στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC), κατά τον 
τελωνισμό εμπορευμάτων για τα οποία έχει επέλθει μεταβολή του συντελεστή ΥΠΑ, θα 
προβαίνετε σε εκ νέου υπολογισμό του ΥΠΑ. Όπου, η ανωτέρω διαδικασία δεν έχει λάβει 
χώρα ή έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τελωνισμοί από 16.07.2015 θα διενεργείται 
συμπληρωματική χρέωση. 

 
Για τη διευκόλυνσή σας, και μέχρι την αποστολή σχετικής αναλυτικής εγκυκλίου, 

επισυνάπτουμε στην παρούσα πίνακα αντιστοιχίας προϊόντων και δασμολογικών κλάσεων 
αυτών του νέου Παραρτήματος ΙΙΙ Ν. 2859/2000 καθώς και πίνακα αντιστοιχίας παραγράφων 
του Παραρτήματος ΙΙΙ Ν. 2859/2000. 

 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 
Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΦΗ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 
 
 

Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 
 
 
υνημμένα : σελίδες 13 
 
- άρθρο 1 Ν. 4334/2015 (σελίδες 3) 
- πίνακας αντιστοίχισης προϊόντων και δασμολογικών κλάσεων (σελίδες 6) 
- πίνακας αντιστοιχίας παραγράφων του Παραρτήματος ΙΙΙ Ν. 2859/2000 (σελίδες 4) 
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