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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ 

 

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, 

κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4334/2015 αναφορικά με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ. 

Ειδικότερα:  

Ο κανονικός συντελεστής και ο μειωμένος συντελεστής παραμένουν 23% και 13% 

αντίστοιχα ενώ ο υπέρ-μειωμένος συντελεστής διαμορφώνεται σε 6%. Η μείωση κατά 30% 

στα νησιά συνεχίζει να ισχύει και οι συντελεστές διαμορφώνονται σε 16%, 9% και 4%.  

Στον μειωμένο συντελεστή 13% συνεχίζουν να υπάγονται τα ακόλουθα προϊόντα:  

- κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα από χοιροειδή, 

προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια, 

- ψάρια, φιλέτα και σάρκα ψαριών, νωπά διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

και από τα μαλάκια (σουπιές, χταπόδια και καλαμάρια), 

- γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, 

- φυτά ζωντανά, μοσχεύματα και μπόλια, 

- λαχανικά, καρποί και φρούτα βρώσιμα, 

- δημητριακά, άμυλα και προϊόντα αλευροποιϊας, 

- ελαιόλαδο,  

- παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, 

- ψωμί 

- ζυμαρικά, 



- νερά φυσικά,  

- φαρμακευτικά προϊόντα,  

- καθετήρες, σύριγγες, είδη και συσκευές ορθοπεδικής,  

- ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο του Κεφαλαίου 27 του Δασμολογίου, 

- είδη για αναπήρους. 

Στον κανονικό συντελεστή 23% (από 13%) μετατάσσονται τα ακόλουθα προϊόντα:  

- ορισμένα ζωντανά ζώα, 

- κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα από βοοειδή, 

κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, 

- μαλακόστρακα και μαλάκια (εκτός από χταπόδια, σουπιές και καλαμάρια), συκώτια, 

αυγά και σπέρματα, 

- άνθη, 

- καφές, τσάϊ, ματέ και μπαχαρικά, 

- μαστίχα, πηκτικές και πηκτινικές ενώσεις, 

- λάδια (εκτός από το ελαιόλαδο), 

- παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών, μαλακίων και μαλακοστράκων, 

- ζάχαρη και παρασκευάσματα ζάχαρης, 

- κακάο και παρασκευάσματα κακάου, 

- παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα και το γάλα, 

- παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων, 

- διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, 

- ξύδια και υποκατάστατα αυτών, 

- απορρίματα βιομηχανιών διατροφής και τροφές για τη διατροφή των ζώων, 

- αλάτι και θαλασσινό νερό, 

- ορισμένα ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα 

- καυσόξυλα, 

- λιπάσματα, 

- εντομοκτόνα, 



- προφυλακτικά, 

- σερβιέτες και λοιπά είδη για την υγιεινή της γυναίκας, 

- κτηνοτροφικά προϊόντα, 

- ορισμένα είδη για αναπήρους 

Ο υπέρ-μειωμένος συντελεστής 6% ισχύει μόνο για τα φάρμακα, τα βιβλία, τις εφημερίδες 

και τα περιοδικά.  

Υπηρεσίες που μετατάσσονται στον κανονικό συντελεστή είναι οι ακόλουθες:  

- Εισιτήρια εκδηλώσεων 

- Τέλη για τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 

- Υπηρεσίες συγγραφέων και καλλιτεχνών 

- Υπηρεσίες για τη γεωργική παραγωγή 

- Εστίαση  

- Υπηρεσίες γραφείων κηδειών 

- Οι μη απαλλασσόμενες ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες 

Λόγω της κατάργησης της σχετικής απαλλαγής, οι υπηρεσίες που παρέχονται από 

φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τα κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών υπάγονται στο συντελεστή 23%.  

Όσον αφορά την έναρξη ισχύος των νέων συντελεστών, αυτή είναι η ημερομηνία 

δημοσίευσης του ν. 4334/2015 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Ωστόσο, με την από 16 Ιουλίου 2015 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών 

«προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς του ΦΠΑ, το 

Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η εφαρμογή 

των νέων διατάξεων να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 20/7/2015». 


