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Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.3804 /5.2.2020  Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ.πρωτ.3804/5.2.2020 Ερώτησης, που κατέθεσε  ο  ανωτέρω  Βουλευτής, 
σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου ήταν 
προαπαιτούμενο μέτρο, μεταξύ άλλων, προκειμένου οι ελληνικές αρχές να συνάψουν συμφωνία για 
τη χρηματοδότηση της χώρας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ν.4334/2015). 
Το Υπουργείο Οικονομικών χορηγεί διαδοχικές παρατάσεις της εφαρμογής των μειωμένων  κατά 
30% συντελεστών ΦΠΑ με τελευταία την υπ’ αριθμ. Α.1470 (ΦΕΚ 4744/Β/23-12-2019) Υπουργική 
απόφαση με την οποία παρατείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ μέχρι και την 
30η Ιουνίου 2020 για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο που δέχονται το κύριο βάρος των 
προσφυγικών ροών. 
Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων 
φορολογικών μέτρων και μελετά βελτιώσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις.
 Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλα τα αιτήματα που κατατίθενται από φορείς και συλλόγους και 
εφόσον κριθεί αναγκαίο προβαίνει στις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις. 
Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, τη στήριξη των 
νησιωτικών περιοχών, την συμβατότητά τους με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, τα υγιή δημόσια 
οικονομικά και την ομαλή δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Επίσης, σας διαβιβάζουμε το με αριθ.πρωτ.ΔΕΕΦ Α 1022015 /14.2.2020 έγγραφο της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
      

       Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝ/ΝΑ:Δύο σελίδες
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Α.Βεσυρόπουλου
3. Γραφείο Γεν.Γραμ.Φορολ.Πολιτικής και Δημ.Περιουσίας
4. ΑΤΚΕ
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