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Έμμεση Φορολογία – Πρόσφατες
εξελίξεις στο πεδίο του ΦΠΑ
Νόμος 4446/2016

Με βάση το Ν.4446/2016 (ΦΕΚ A’
240/22-12-2016), επήλθαν, μεταξύ
άλλων, σημαντικές αλλαγές σε
διατάξεις του Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας
(Ν.2859/2000).

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

Κυριακή Δάφνη
Tax Senior Manager
kdafni@deloitte.gr
Τηλ.: 210 67 81293

Αναστολή αύξησης συντελεστή ΦΠΑ σε
συγκεκριμένα νησιά
Αναστέλλεται για ένα χρόνο η προγραμματισμένη αύξηση
συντελεστών ΦΠΑ στο μεγαλύτερο μέρος της τρίτης ομάδας
νησιών που είχαν παραμείνει στους μειωμένους κατά 30%
συντελεστές ως 31/12/2016.
Πιο συγκεκριμένα, οι μειωμένοι συντελεστές εξακολουθούν να
ισχύουν μέχρι 31/12/2017, στα νησιά των νομών Λέσβου,
Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, πλην της Ρόδου και της
Καρπάθου.

Για τα λοιπά νησιά καθώς και την ηπειρωτική Ελλάδα, ισχύουν
οι κανονικοί συντελεστές.
Συνεπώς, από 1/1/2017:

Περιοχή

Κανονικός
Συντελεστής

Μειωμένος
Συντελεστής

Υπερμειωμένος
Συντελεστής

Υπειρωτική Ελλάδα
και όλα τα νησιά
(συμπεριλαμβανομ
ένης της Ρόδου και
της
Καρπάθου),πλην
όσων αναφέρονται
κατωτέρω

24%

13%

6%

Νησιά των νομών
Λέσβου, Χίου, Σάμου
και Δωδεκαννήσου,
(πλην της Ρόδου και
της Καρπάθου)

17%

9%

4%

Αλλαγές στο ειδικό καθεστώς καταβολής του
φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της
αντιπαροχής
Επέρχονται αλλαγές στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου
κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής (άρθρο 39β Κώδικα
ΦΠΑ), με σημαντικότερη την αύξηση του ανώτατου ορίου του
ετήσιου κύκλου εργασιών από 500.000 € σε 2.000.000 € των
υποκείμενων που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό.
Υπενθυμίζουμε πως τα πρόσωπα που εντάσσονται στο
καθεστώς αυτό:

Καταβάλλουν το ΦΠΑ εκροών (εσόδων) που οφείλουν
στο Δημόσιο κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής από τον
πελάτη τους/λήπτη του τιμολογίου και όχι κατά το χρόνο
έκδοσης του τιμολογίου πώλησης αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών από αυτούς.

Εκπίπτουν το ΦΠΑ εισροών (δαπανών) κατά το χρόνο
που πληρώνουν στους προμηθευτές τους το τίμημα για τα
τιμολόγια που λαμβάνουν και όχι κατά το χρόνο λήψης των
τιμολογίων.
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