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Αλλαγές στο ΦΠΑ και στη φορολογία ασφαλίστρων
Νέος Νόμος 4334/16.07.2015

Στις 16.07.2015 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το Ν.4334/2015 (ΦΕΚ
80/16.07.20115) με τον οποίο, μεταξύ άλλων, εισάγονται σημαντικές αλλαγές στο
πεδίο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και της Φορολογίας Ασφαλίστρων, όπως
περιγράφονται στη συνέχεια.
Κατάργηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα Νησιά
Καταργούνται, σταδιακά, οι μειωμένοι (κατά 30%) συντελεστές για τα νησιά. Η
κατάργηση θα έχει εφαρμογή:




από 01.10.2015 για τα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή
εισόδημα, με εξαίρεση τα απομακρυσμένα νησιά,
από 01.06.2016 για τα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά, με εξαίρεση τα απομακρυσμένα
νησιά,
από 01.01.2017 για όλα τα απομακρυσμένα νησιά.

(Διευκρινίζεται πως οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ 16%, 9% και 4% - μετά τη
μείωση του υπερ-μειωμένου συντελεστή από 6,5% σε 6) θα εξακολουθήσουν να
ισχύουν σε νησιά αντίστοιχα μέχρι 30.09.2015, 31.05.2016 και 31.12.2016).

Μετατάξεις σε υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ
Μετατάσσονται αγαθά και υπηρεσίες σε υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ (δηλαδή
από 13% σε 23% ή από 6,5% σε 13%). Η μετάταξη θα έχει ισχύ από 20.07.2015
(εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο), σύμφωνα με ανεπίσημη
ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να επισημοποιηθεί.
Σημαντικές αλλαγές συνιστούν τα ακόλουθα:






Ο υπερ-μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ μειώνεται σε 6% (μέχρι πρότινως 6,5%).
Αφορά πλέον βιβλία, εφημερίδες, περιοδικό τύπο, συγκεκριμένα φάρμακα και
εμβόλια, καθώς και εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων.
Για πρώτη φορά επιβάλλεται ΦΠΑ σε φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στο 23% (από 13%) μετατάσσονται οι ιατρικές και διαγνωστικές υπηρεσίες από
ιδιωτικά θεραπευτήρια/κλινικές στα πλαίσια νοσηλείας, οι υπηρεσίες αισθητικής από
ιατρούς κ.ά. Οι ιατρικές και διαγνωστικές υπηρεσίες από Ν.Π.Δ.Δ, καθώς και οι
υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης στα πλαίσια άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων
παραμένουν απαλλασσόμενες του ΦΠΑ.
Οι υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία και παρεμφερή καταλύματα μετατάσσονται σε
υψηλότερο συντελεστή 13% από 01.10.2015, ενώ οι υπηρεσίες εστίασης στο 23%
άμεσα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στο συνημμένο Πίνακα
Αγαθών και Υπηρεσιών, ο οποίος περιέχει μία ενδεικτική αναφορά αγαθών και
υπηρεσιών που υπάγονται πλέον σε διαφορετικό συντελεστή ΦΠΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάροχοι ή λήπτες υπηρεσιών και αγαθών που μέχρι σήμερα
υπάγονταν στο 13% ή στο 6,5%, προτείνεται να ελέγξουν (επί τη βάση των
δασμολογικών κλάσεων για τα αγαθά) πιθανή μετάταξη αυτών σε υψηλότερο
συντελεστή ΦΠΑ.

Άμεση απόδοση του ΦΠΑ σε συναλλαγές μέσω Τράπεζας
Εισάγεται η υποχρέωση των τραπεζών να δεσμεύουν και να αποδίδουν στο
Δημόσιο το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί σε συναλλαγές που εξοφλούνται
υποχρεωτικά μέσω τραπέζης (συναλλαγές πάνω από €3.000 για πωλήσεις
χονδρικής και €1.500 για πωλήσεις λιανικής) και ιδίως μέσω πιστωτικής ή
χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης
σε εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζικής επιταγής. Η τράπεζα θα χορηγεί στους
υποκείμενους στο ΦΠΑ βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό.
Ανακύπτουν σημαντικά πρακτικά ζητήματα που αναμένεται να επιλυθούν με
ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Μεταξύ αυτών μένει να
διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα αποφευχθεί η διπλή απόδοση του ΦΠΑ
(μία με τη δήλωση και μία κατά την τραπεζική εξόφληση), όταν το τιμολόγιο
εξοφλείται στον επόμενο από την έκδοση μήνα.
Αύξηση Φόρου Ασφαλίστρων
Αυξάνεται ο συντελεστής φόρου ασφαλίστρων (ΦΑ) επί απαιτητών ασφαλίστρων
και πάσης φύσεως δικαιωμάτων που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση
(εκτός του κλάδου πυρός και ζωής).
Οι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής (από 16.07.2015 βάσει Εγκυκλίου
ΠΟΛ. 1158/17.07.2015):





20% ΦΑ επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός (ως είχε)
15% ΦΑ (από 10%) στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου (και αστικής ευθύνης)
4% ΦΑ επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής (ως είχε).
15% ΦΑ (από 10%) επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων.

Καταργείται οποιαδήποτε απαλλαγή από το ΦΑ (όπως η απαλλαγή για
πλοία/αεροσκάφη) με εξαίρεση τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ζωής, όταν τα
συναπτόμενα συμβόλαια είναι τουλάχιστον 10ετούς διάρκειας για τα οποία
εξακολουθεί να ισχύει η απαλλαγή.
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