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Οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. από 1.6.2016 στα νησιά  

Αναφορικά με το ζήτημα της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. και την κατάργησή του από 1-
6-2016, στην δεύτερη ομάδα νήσων, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα: 

α) Τα νησιά που θα βρίσκονται στην δεύτερη ομάδα είναι: Σύρο, Θάσο, Ανδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, 
Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο 

Για τα νησιά αυτά από 1-6-2016 θα ισχύουν οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα, ήτοι 6%, 13% και 23%. (σ.σ. βάσει των νέων διατάξεων που θα κατατεθούν στη βουλή 24% ). 

Στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στην βουλή άμεσα και που όπως έχει ανακοινωθεί θα ψηφιστεί μέχρι 
την Κυριακή, υπάρχει και η διάταξη για την αύξηση του κανονικού συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24% με 
ισχύ από 1-6-2016 και μετά.  

β) Να θυμίσουμε ότι για την πρώτη ομάδα νησιών (Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σκιάθο), οι 
αλλαγές στους συντελεστές Φ.Π.Α. είχαν επέλθει από 1-10-2015.  

Έχοντας υπόψη μας τα ανωτέρω και με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων στο επερχόμενο 
νομοσχέδιο, για τη δεύτερη ομάδα νησιών (Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, 
Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο), ισχύουν τα ακόλουθα:  

Α. Υπηρεσίες 

 
Υπηρεσίες 

Μέχρι  
31-5-2016 

από  
1-6-2016 

Υπηρεσίες 
Παραρτήματος 
ΙΙΙ με μειωμένο 

συντελεστή 
ΦΠΑ 

-Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων για τα οποία ο 
συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). 

4% 6% 

-Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, 
ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες 
γενικά. 

9% 13% 

-Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος 
διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή 
κάμπινγκ για τροχόσπιτα. 

9% 13% 

Λοιπές 
Υπηρεσίες  

Λοιπές υπηρεσίες κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 23% 16% 24% 

  

Β. Αγαθά 

 
Αγαθά 

Μέχρι  
31-5-2016 

από  
1-6-2016 

Αγαθά  

Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903).  4% 6% 

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω 
και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902) 

4% 6% 

Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των 
δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την 

4% 6% 
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ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. 
(Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004) 

Αγαθά του παραρτήματος ΙΙ του κώδικα ΦΠΑ με 13% 
(κρέατα, ψάρια, λαχανικά, φυτά, νερό ηλεκτρική 
ενέργεια κλπ) 

9% 13% 

Καπνοβιομηχανικά προϊόντα και μεταφορικά μέσα (παρ. 
4 του άρθρου 21) 

23% 24% 

Λοιπά αγαθά εκτός των ανωτέρω  16% 24% 

 Συνεπώς, με βάση όλα τα παραπάνω, για τα υπόλοιπα νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του κώδικα 
Φ.Π.Α. εκτός των ακόλουθων νήσων(σ.σ. της πρώτης ομάδας: Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, 
Σκιάθο) και (σ.σ. της δεύτερης ομάδας: Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, 
Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο ), ισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές:  

Λοιπά νησιά στα οποία παραμένει η μείωση των συντελεστών 

 
Υπηρεσίες 

Μέχρι  
30-9-2015 

από  
1-10-2015 

μέχρι  
31-5-2016 

από  
1-6-2016 

και 
μέχρι να 
αλλάξει 

Υπηρεσίες 
Παραρτήματος 
ΙΙΙ με μειωμένο 

συντελεστή 
ΦΠΑ 

-Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων για τα οποία ο 
συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό 
(6%). 

4% 4% 4% 

-Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, 
παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με 
ειδικές ανάγκες γενικά. 

9% 9% 9% 

-Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένης και της παροχής 
καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου 
σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα. 

4% 9% 9% 

Λοιπές 
Υπηρεσίες  

Λοιπές υπηρεσίες κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 23% 16% 16% 17% 

 Κωδικοποιώντας όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στους συντελεστές ΦΠΑ τον τελευταίο χρόνο έχουμε 
τα εξής:  

Για τα Νησιά : Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σκιάθος 

Νησιά 
Ρόδος, Σαντορίνη, 

Μύκονος, Νάξος, Πάρος, 
Σκιάθος 

Περίοδος  
Μέχρι 
30-9- 
2015 

από  
1-10- 

2015 έως 
31-5-2016 

από 1-6-
2016 

Υπηρεσίες 
Παραρτήματος ΙΙΙ 

-Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων  4% 6% 6% 

-Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, 9% 13% 13% 
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με μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ 

ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες 
γενικά. 

-Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος 
διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή 
κάμπινγκ για τροχόσπιτα. 

4% 13% 13% 

Λοιπές Υπηρεσίες  Λοιπές υπηρεσίες κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 23% 16% 23% 24% 

Αγαθά  

Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903).  4% 6% 6% 

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και 
εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902) 

4% 6% 6% 

Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών 
κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την ιατρική του 
ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. (Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 
3003, ΕΧ 3004) 

4% 6% 6% 

Αγαθά του παραρτήματος ΙΙI του κώδικα ΦΠΑ με 13% 
(κρέατα, ψάρια, λαχανικά, φυτά, νερό ηλεκτρική ενέργεια 
κλπ) 

9% 13% 13% 

Καπνοβιομηχανικά προϊόντα και μεταφορικά μέσα (παρ. 4 
του άρθρου 21) 

23% 23% 24% 

Λοιπά αγαθά εκτός των ανωτέρω που υπάγονται στον 
κανονικό συντελεστή (23%) 

16% 23% 24% 

 Για τα νησιά:  Σύρο, Θάσο, Ανδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο 

Νησιά  

Σύρος, Θάσος, Άνδρος, 
Τήνος 

Κάρπαθος, Μήλος, 
Σκύρος, Αλόννησος, 

Σίφνος 

Περίοδος  
Μέχρι 30-9- 

2015 

από 
1-10- 
2015 
έως 

31-5-
2016 

από 
1-6-
2016 

Υπηρεσίες 
Παραρτήματος 

ΙΙΙ με 
μειωμένο 

συντελεστή 
ΦΠΑ 

-Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων  4% 4% 6% 

-Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, 
ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά. 

9% 9% 13% 

-Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος 
διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή 
κάμπινγκ για τροχόσπιτα. 

4% 9%** 13% 

Λοιπές 
Υπηρεσίες  

Λοιπές υπηρεσίες κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 23% 16% 16% 24% 

Αγαθά  

Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903).  4% 4% 6% 

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και 
εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902) 

4% 4% 6% 
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Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών 
κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την ιατρική του 
ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. (Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 
3003, ΕΧ 3004) 

4% 4% 6% 

Αγαθά του παραρτήματος ΙΙI του κώδικα ΦΠΑ με 13% (κρέατα, 
ψάρια, λαχανικά, φυτά, νερό ηλεκτρική ενέργεια κλπ) 

9% 9% 13% 

Καπνοβιομηχανικά προϊόντα και μεταφορικά μέσα (παρ. 4 του 
άρθρου 21) 

23% 23% 24% 

Λοιπά αγαθά εκτός των ανωτέρω που υπάγονται στον κανονικό 
συντελεστή (23%) 

16% 16% 24% 

 

Λοιπά νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του Φ.Π.Α. για τα οποία συνεχίζει να ισχύει η μείωση και 
υπόλοιπη επικράτεια. 

Περιοχές 
Λοιπά νησιά της παρ. 4 

του άρθρου 21 του 
Φ.Π.Α. 

Υπόλοιπη επικράτεια 

Περίοδος  
Μέχρι 
30-9- 
2015 

από 1-
10- 

2015 
έως 

31-5-
2016 

από 
1.6.2016 

και 
μέχρι να 
αλλάξει 

Μέχρι 
30-9- 
2015 

από  
1-10- 

2015 έως 
31-5-
2016 

από  
1-6-
2016 

Υπηρεσίες 
Παραρτήματος ΙΙΙ 
με μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ 

-Εισιτήρια θεατρικών 
παραστάσεων  

4% 4% 4% 6% 6% 6% 

-Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον 
φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, 
ασθενών και ατόμων με ειδικές 
ανάγκες γενικά. 

9% 9% 9% 13% 13% 13% 

-Η διαμονή σε ξενοδοχεία και 
παρόμοιους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
παροχής καταλύματος διακοπών 
και της μίσθωσης χώρου σε 
κατασκήνωση ή κάμπινγκ για 
τροχόσπιτα. 

4% 9%** 9%** 6% 13% 13% 

Λοιπές Υπηρεσίες  
Λοιπές υπηρεσίες κανονικού 
συντελεστή ΦΠΑ 23% 

16% 16% 17% 23% 23% 24% 

Αγαθά  

Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. 
ΕΧ4901, ΕΧ 4903).  

4% 4% 4% 6% 6% 6% 

Εφημερίδες και περιοδικές 
εκδόσεις τυπωμένες, έστω και 
εικονογραφημένες ή με 
διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902) 

4% 4% 4% 6% 6% 6% 

Φάρμακα για την ιατρική του 
ανθρώπου των δασμολογικών 

4% 4% 4% 6% 6% 6% 
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κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια 
για την ιατρική του ανθρώπου της 
δασμολογικής κλάσης 3002. (Δ.Κ. 
ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004) 

Αγαθά του παραρτήματος ΙΙI του 
κώδικα ΦΠΑ με 13% (κρέατα, 
ψάρια, λαχανικά, φυτά, νερό 
ηλεκτρική ενέργεια κλπ) 

9% 9% 9% 13% 13% 13% 

Καπνοβιομηχανικά προϊόντα και 
μεταφορικά μέσα (παρ. 4 του 
άρθρου 21) 

23% 23% 24% 23% 23% 24% 

Λοιπά αγαθά εκτός των ανωτέρω 
που υπάγονται στον κανονικό 
συντελεστή (23%) 

16% 16% 17% 23% 23% 24% 

Όπως είναι γνωστό, με την παρ. δ της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 4334/2015, ισχύουν τα ακόλουθα:  

Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (Α' 248) μειώσεις των 
συντελεστών καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως: 
αα) Από 1-10-2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 
1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά.  
Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήμερα 
συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών 
ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του 
ν.2859/2000 (Α'248)  

** Από 1-10-2015 οι υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία, κ.λπ. της περίπτωσης 2β του παραρτήματος ΙΙΙ 
του Φ.Π.Α., υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή 13% έναντι του συντελεστή 6%. Συνεπώς, στα νησιά που 
εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση του 30%, ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 9%.  

Σημείωση: Η ανωτέρω ανάλυση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Η οποιαδήποτε μεταβολή των συντελεστών 
στα μηχανογραφικά συστήματα των επιχειρήσεων και στις ταμειακές μηχανές θα πρέπει να γίνει μετά την 
δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ και με βάση τις οδηγίες που θα δοθούν από το Υπ.Οικονομικών. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/700
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5

