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Έμμεση φορολογία –
Πρόσφατες Εξελίξεις

Με το Νόμο 4509/2017 (ΦΕΚ A’
210/22-12-2017) επέρχονται
τροποποιήσεις σε διατάξεις του
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(Νόμος 2859/2000).

Επικοινωνία

Πιο συγκεκριμένα:

Κυριακή Δάφνη

Μαρία Τρακάδη
Tax Partner
mtrakadi@deloitte.gr
Τηλ.: 210 67 81260

Tax Principal
kdafni@deloitte.gr
Τηλ.: 210 67 81293

ΝΟΜΟΣ 4509/2017 με τίτλο «Μέτρα θεραπείας
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες
διατάξεις»
Παράταση της εφαρμογής των μειωμένων (κατά
30%) συντελεστών ΦΠΑ σε συγκεκριμένα νησιά
(άρθρο 74 παρ. 1)


Παρατείνεται η εφαρμογή του μέτρου των ειδικών
συντελεστών (μειωμένων κατά 30%) για τα νησιά
Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο μέχρι την
30/6/2018.

Οι ειδικοί συντελεστές θα παύσουν να ισχύουν την
31/12/2017 για τα λοιπά (πλην των ανωτέρω) νησιά.
Για την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά της πρώτης
και της δεύτερης ομάδας νησιών για τα οποία είχε
ήδη καταργηθεί η εφαρμογή των ειδικών
συντελεστών, ισχύουν οι κανονικοί συντελεστές.
Συνεπώς, από 1/1/2018:
Περιοχή

Λέρος, Λέσβος,
Κως, Σάμος και
Χίος
Ηπειρωτική
Ελλάδα και όλα
τα νησιά (πλην
των ανωτέρω 5
νησιών)

Κανονικός
Συντελεστή
ς
17%

Μειωμένος Υπερμειωμένος
Συντελεστή Συντελεστής
ς
9%
4%

24%

13%

6%

Ένταξη νέας κατηγορίας υπηρεσιών στην εφαρμογή
του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (άρθρο 74 παρ. 2)


Ορίζεται από 01.01.2018 η εφαρμογή μειωμένου
συντελεστή (13%) στην παροχή υπηρεσιών από
οίκους ευγηρίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής
στέγασης και φιλοξενίας υπερηλίκων και
ηλικιωμένων.
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Indirect tax legislation –
Recent developments

By virtue of Law 4509/2017
(Government Gazette A’ 210/22-122017), important changes have
been introduced into the Greek VAT
Code (Law 2859/2000).
More specifically:
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Law 4509/2017 entitled “Measures for the cure of
persons who do not face sanctions due to psychological
or mental disorder and other provisions”
Extension of the application of the special VAT rates
(reduced by 30%) in certain islands (article 74 par. 1)
 The application of the special VAT rates (reduced by
30%) is extended for the islands of Leros, Lesvos, Kos,
Samos and Chios until 30 June 2018.
The special rates ceased to apply on 31 December 2017
for the remaining islands.
For the mainland and the islands of the first and second
group, for which the application of the special reduced
VAT rates had already been abolished, the standard VAT
rates apply.
In light of the above, the VAT rates from 1 January 2018
will be as follows:
Area
Leros, Lesvos,
Kos, Samos and
Chios
Mainland and all
islands (except
for the above
mentioned)

Standard
rate
17%

Reduced
rate
9%

Super-reduced
rate
4%

24%

13%

6%

New type of services falling under the reduced 13% VAT
rate (article 74 par. 2).


The supply of services by nursing homes and of care
facilities for the elderly that operate as private
businesses for the supply of accommodation and
hospitality will be subject to the reduced VAT rate of
13% from 1 January 2018.
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