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τέλος της ίδια χρονιάς και το σχέδιο μονιμοποί-
ησης των χαμηλών συντελεστών αφορά τα εξής: 

1Μείωση συντελεστή στο τουριστικό πακέ-
το. Στο τιμολόγιο διαμονής με πρωινό ή με 

ημιδιατροφή επιβάλλεται ΦΠΑ 13%.
 Για τη διαμονή με πλήρη διατροφή μόνο το 

5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό 
συντελεστή ΦΠΑ 24%. Το υπόλοιπο 95% επι-
βαρύνεται με 13%.

 Για τη διαμονή με το σύστημα all-inclusive 
στο 90% της ενιαίας τιμής επιβάλλεται ΦΠΑ 
με μειωμένο συντελεστή (13%). Φορείς της 
τουριστικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης 
και της εστίασης, έχουν εκφραστεί ακόμα και 
υπέρ ενός συντελεστή ΦΠΑ 10%, κάτι που θεω-
ρούν ότι θα κάνει ανταγωνιστικότερη τη χώρα.

2 Στις μεταφορές: Ο μειωμένος ΦΠΑ καλύ-
πτει εισιτήρια των δρομολογίων με τρέ-

νο, μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστι-
κά λεωφορεία, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά ει-
σιτήρια, καθώς και τις μεταφορές με συνδυα-
σμό οδικών, εναέριων και θαλάσσιων μέσων.

3 Στην εστίαση: Ο μειωμένος ΦΠΑ 13% αφο-
ρά τον καφέ, τα ροφήματα (τσάι, σοκολά-

τα κ.λπ.) και τα μη αλκοολούχα ποτά που σερ-
βίρονται από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

4 Στον πολιτισμό: Το καθεστώς του μειωμέ-
νου ΦΠΑ στο 13% θα παραμείνει και στα 

εισιτήρια του κινηματογράφου.

Ο βασικός στόχος
Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει την επι-
στροφή του ΦΠΑ σε χαμηλότερα επίπεδα με 
θέσπιση δύο συντελεστών, ήτοι την καθιέρω-
ση δύο βασικών συντελεστών φόρου προστι-
θεμένης αξίας 11% και 22%, όπως είναι η προε-
κλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, με δι-
ατήρηση του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 
στο 6%. Η συζήτηση για το θέμα αυτό αναμέ-
νεται να τεθεί σε σοβαρή βάση εντός του 2022. 
Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο του 2005, όταν 

Ο κλάδος της εστίασης πιέζει, όπως προκύ-
πτει και από την έρευνα του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, για μείωση του ΦΠΑ, 
επισημαίνοντας ότι έχει υποστεί μεγάλες απώ-
λειες τζίρου λόγω των μέτρων. Στο πλαίσιο αυ-
τό, θα πωλούνται φθηνότερα τα εισιτήρια σε 
κινηματογράφους και θέατρα, ενώ ο μειωμέ-
νος ΦΠΑ θα καλύπτει εισιτήρια των δρομολο-
γίων με τρένο, μετρό και τραμ, με αστικά και 
υπεραστικά λεωφορεία, αεροπορικά και ακτο-
πλοϊκά εισιτήρια, καθώς και τις μεταφορές με 
συνδυασμό οδικών, εναέριων και θαλάσσιων 
μέσων. Επιπλέον, η διατήρηση του χαμηλού 
συντελεστή ΦΠΑ εκτιμάται ότι θα δώσει πλε-
ονέκτημα στις ελληνικές τουριστικές επιχειρή-
σεις, αφού θα μπορέσουν να διεκδικήσουν ένα 
μεγαλύτερο μερίδιο, καθώς θα καταστήσει πιο 
ανταγωνιστικό το ελληνικό τουριστικό προϊόν 
στις διεθνείς αγορές, με δεδομένο ότι στις υπό-
λοιπες χώρες της Μεσογείου ο ΦΠΑ κυμαίνε-
ται μεταξύ 9% και 10%. Παράλληλα, με αυτόν 
τον τρόπο θα τονωθεί και η κατανάλωση, ενώ 
θα αυξηθεί και η φορολογική συμμόρφωση.

Τι αφορά
Η εξάμηνη παράταση της ισχύος των μειωμένων 
συντελεστών από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι το 

Οι αλλαγές στους κανό-
νες των συντελεστών ΦΠΑ 
που αποφάσισε το Εcofin δί-
νουν τη δυνατότητα στην Ελ-
λάδα από την 1η Ιανουαρί-
ου 2025, ανάλογα με τις δη-
μοσιονομικές συνθήκες, να 
επιλέξει εάν θα εφαρμόσει 
στις μεταβιβάσεις νέων οι-
κοδομών μειωμένο συντε-
λεστή 13% ή ακόμη και μη-
δενικό, όπως ισχύει σε άλ-
λες χώρες της Ε.Ε., όπως 
-για παράδειγμα- στο Λου-
ξεμβούργο. Επιπλέον, ανοί-
γει ο δρόμος ώστε το μέτρο 
της αναστολής του ΦΠΑ στα 
νεόδμητα ακίνητα, που ισχύει 
έως τα τέλη του 2022, να πα-
ραταθεί έως και τα τέλη του 
2024, δίδοντας ισχυρή ώθη-
ση στην αγορά ακινήτων και 
στην οικοδομική δραστηριό-

τητα, που ήδη γνωρίζει μεγά-
λη άνθηση.

Ακόμα, για τα νησιά του Αι-
γαίου κατοχυρώνεται σε μό-
νιμη βάση η δυνατότητα της 
Ελλάδας για εφαρμογή ει-
δικών -μειωμένων κατά έως 
30%- συντελεστών ΦΠΑ. Αυ-
τή τη στιγμή, πέντε νησιά του 
Αιγαίου, τα οποία συνδέονται 
με τις μεταναστευτικές ροές, 
συνεχίζουν να έχουν μειωμέ-
νους κατά 30% συντελεστές 
ΦΠΑ (Χίος, Λέρος, Σάμος, 
Κως και Λέσβος) και θα συνε-
χίσουν να έχουν για όσο και-
ρό υφίστανται δομές υποδο-
χής αιτούντων άσυλο.

Ωστόσο, με τις αλλαγές 
που αποφασίστηκαν, η Ελ-
λάδα μπορεί να διατηρήσει 
τις εκπτώσεις στα πέντε νη-
σιά, αλλά και να τις επεκτεί-

νει σε όλα τα νησιά του Αι-
γαίου, πλην της Κρήτης, δη-
λαδή να ισχύσει το πρότερο 
καθεστώς.

Παράλληλα, θα υπάρξουν 
μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ 
στα αγροτικά μηχανήματα, 
καθώς και στο βαμβάκι, με 
παράλληλη ρήτρα διασφάλι-
σης της δυνατότητας εφαρ-
μογής μειωμένων συντελε-
στών ΦΠΑ στα φυτοφάρμα-
κα-λιπάσματα μέχρι και με-
τά το 2030. Ειδικότερα, μπο-
ρεί να προχωρήσει η μείωση 
του ΦΠΑ στο βαμβάκι, όπου 
σήμερα εφαρμόζεται συντε-
λεστής 24%, και από το 2025 
μπορεί να μειωθεί στο 13% ή 
και στο 6%.

Μειωμένοι συντελεστές θα 
μπορούν να εφαρμοστούν σε 
ηλιακά πάνελ, βρεφικές πά-
νες, χειρουργικές μάσκες, 
υπηρεσίες live streaming θε-
αμάτων, ενώ προβλέπεται και 

απαλλαγή ΦΠΑ σε βασικά 
είδη και υπηρεσίες πρώ-

της ανάγκης, καθώς 
και σε ιατρικό εξο-

πλισμό και ανα-
πηρικά είδη.

ΑΠΟ ΤΟ 2025 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 

ο συντελεστής ΦΠΑ αυξήθηκε από το 18% στο 
19%, έχουν γίνει δεκάδες προσαρμογές και με-
τατάξεις προϊόντων από τον χαμηλό στον κανο-
νικό συντελεστή και αντίστροφα. Στο υπουργείο 
Οικονομικών εκτιμούν ότι η μείωση των συντε-
λεστών ΦΠΑ, αλλά και τα κίνητρα για την επέ-
κταση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών 
θα αυξήσουν σημαντικά τα φορολογικά έσο-
δα, ενώ θα περιορίσουν τις εστίες φοροδιαφυ-
γής. Στις προθέσεις της κυβέρνησης, εκτός από 
τον εξορθολογισμό των συντελεστών ΦΠΑ, εί-
ναι και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύ-
ης και του τέλους επιτηδεύματος. 

Ο ΦΠΑ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πη-
γές κρατικών εσόδων για τη χώρα μας, καθώς 
και για όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης. Κατά μέσο όρο, το 2019, οι χώ-
ρες της Ε.Ε. αύξησαν κατά 19% τα φορολογι-
κά τους έσοδα από τον ΦΠΑ. Ο κρατικός Προ-
ϋπολογισμός προβλέπει ότι τα έσοδα από τον 
φόρο προστιθέμενης αξίας θα φτάσουν το 
2022 τα 18,75 δισ. ευρώ έναντι 17,1 δισ. ευ-
ρώ φέτος. Μάλιστα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ εί-
ναι υψηλότερα κατά 1 δισ. ευρώ σε σύγκριση 
με το 2019. Από το υπουργείο Οικονομικών 
αποδίδουν την εξέλιξη αυτή κυρίως στην αύ-

ξηση της κατανάλωσης και του τουρισμού το 
επόμενο έτος. Ακόμα, από τα επιπλέον 3,479 
δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν 
το 2022, τα 2,2 δισ. ευρώ αφορούν έμμεσους 
φόρους και συγκεκριμένα ΦΠΑ και ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης.

Ευρωπαϊκά πρότυπα
Στις αρχές του 2021, ο μέσος συντελεστής ΦΠΑ 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ήταν 22%, 
αλλά οι συντελεστές διαφέρουν σε μεγάλο βαθ-
μό από χώρα σε χώρα. Εκτός από τον κανονι-
κό συντελεστή ΦΠΑ (που δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερος από 15%), το κοινό πλαίσιο της 
Ε.Ε. επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν 
έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές όχι χαμη-
λότερους από 5% σε ορισμένα αγαθά και υπη-
ρεσίες και έναν υπερμειωμένο συντελεστή κάτω 
του 5%. Ωστόσο, μόνο η Ιρλανδία, η Γαλλία, η 
Ισπανία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο εφαρ-
μόζουν μειωμένους συντελεστές κάτω του 5%. 
Το σύστημα ΦΠΑ της Ε.Ε. ήταν ήδη πολύπλο-
κο πριν από την πανδημία, αλλά οι προσωρι-
νές εξαιρέσεις και μειώσεις ΦΠΑ που εφαρμό-
στηκαν ως απάντηση αύξησαν ακόμη περισ-
σότερο την πολυπλοκότητά του.
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Ο υπουργός 
Οικονομικών, 

Χρήστος 
Σταϊκούρας 

Τι αποφάσισε το Ecofin για τα ακίνητα 
και τα νησιά του Αιγαίου


