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Έμμεση φορολογία – Πρόσφατες 
εξελίξεις  

 

   Παράταση της εφαρμογής 
μειωμένων συντελεστών Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε 
συγκεκριμένα νησιά 
 
Δημοσιεύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 
Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 2/95717, 
ΦΕΚ 5888/31.12.2018), σε εκτέλεση 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ Α’ 221/31.12.2018), σύμφωνα με 
την οποία παρατείνονται οι μειωμένοι 
κατά τριάντα τοις εκατό (30%) 
συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας (Φ.Π.Α.) (17%, 9% και 4%) 
για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο 
και Χίο, για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών, δηλαδή από 1.1.2019 έως 
και 30.6.2019 για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτά, 
εφόσον πληρούνται οι σχετικές 
προϋποθέσεις. 
 
Επισημαίνεται ότι για την Ηπειρωτική 
Ελλάδα και όλα τα νησιά (πλην των 
ανωτέρω 5 νησιών), ισχύουν οι 
κανονικοί συντελεστές Φόρου 
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Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (24%, 
13% και 6%). 

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατή η 
μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. κατά 
30% επί ένα εξάμηνο για τα ως άνω 5 
νησιά υπό προϋποθέσεις. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι είναι 
δυνατή η έκδοση, ανά εξάμηνο κάθε 
έτους (τους μήνες Ιούνιο και 
Δεκέμβριο), Υπουργικής Απόφασης που 
θα παρατείνει εκ νέου τους μειωμένους 
συντελεστές στα εν λόγω 5 νησιά, με 
βάση το μέσο ετήσιο αριθμό 
φιλοξενουμένων, όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και της 
Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την 
επίβλεψη υπηρεσίας που θα οριστεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το 
δωδεκάμηνο που λήγει στο τέλος του 
προηγούμενου μήνα από την έκδοση 
της απόφασης. 
 
Αλλαγές στο Παράρτημα III του 
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας (Ν.2859/2000) 
 
- Με το άρθρο 58 του Νόμου 
4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212/18.12.2018), 
τροποποιείται (με την προσθήκη νέας 
παραγράφου 30Α) το Κεφάλαιο Α’ 
«Αγαθά»  του Παραρτήματος III του 
Κώδικα ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα: 
 
Τα λευκά μπαστούνια της Δ.Κ. ΕΧ 6602 
και οι γραφομηχανές με χαρακτήρες 
Braille της Δ.Κ. ΕΧ 8472, τα οποία 
προορίζονται για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με αναπηρία όρασης, 
μετατάσσονται από τον μειωμένο 
συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) 
στον υπερμειωμένο συντελεστή έξι τοις 
εκατό (6%).  
 
Η εν λόγω αλλαγή ισχύει από 
18.12.2018. 



 
 
- Με το άρθρο 58 του Νόμου 
4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218/24.12.2018), 
τροποποιείται η παράγραφος 1 του 
Κεφαλαίου Β. «Υπηρεσίες»  του 
Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ. 
Πιο συγκεκριμένα: 

  
Τα εισιτήρια συναυλιών υπάγονται από 
01.01.2019 στον υπερμειωμένο 
συντελεστή έξι τοις εκατό (6%). 
 
Η εν λόγω τροποποίηση εισήχθη κατ' 
εφαρμογή δυνατότητας που παρέχεται 
από την Οδηγία 2006/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 
σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, 
επιδιώκοντας την τόνωση της αγοράς 
μέσω και της μείωσης των τελικών 
τιμών των εισιτηρίων των συναυλιών 
προς τους καταναλωτές, για την 
ενίσχυση του πολιτισμού, κατ' ανάλογη 
εφαρμογή με τα ισχύοντα για τα 
εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων. 
 
Η νέα διάταξη αφορά αποκλειστικά τα 
εισιτήρια των συναυλιών στην διάρκεια 
των οποίων δεν προσφέρεται 
οποιαδήποτε άλλη παροχή προς τους 
θεατές πλην του μουσικού θεάματος. 
 
 
Επιστροφή ΦΠΑ  
 
Με την Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1230/2018 
(ΦΕΚ Β΄5909/31.12.2018), 
τροποποιείται ο τύπος και το  
περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από 
υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι 
εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» - 
(Έντυπο 015 - Φ.Π.Α.) (με βάση τις 
διατάξεις της 13ης Οδηγίας 
86/650/ΕΟΚ). 
 
Το νέο έντυπο είναι διατυπωμένο στην 
ελληνική και την αγγλική γλώσσα, ενώ 
τα πεδία προς συμπλήρωση είναι 
σαφώς διαχωρισμένα, ώστε να μην 
παραλείπεται από τους αιτούντες η 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/9610


καταγραφή των απαραίτητων 
στοιχείων, διευκολύνοντας το έργο των 
αρμόδιων αρχών.  
 
Επισημαίνεται ότι ως προς τον τρόπο 
υποβολής της αίτησης επιστροφής, 
εξακολουθεί να ισχύει η Eγκύκλιος 
ΠΟΛ. 1390/2001 και η προβλεπόμενη 
από αυτή διαδικασία. 

 

 

 

   

 

 

 

Για να μην λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, 
παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα απαντητικό email στον 
αποστολέα με τη λέξη “Unsubscribe” στο πεδίο του θέματος. 
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