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Θέμα: Απάντηση στη με αριθ. πρωτ. 5032/4.5.2022 ερώτηση κοινοβουλευτικού
ελέγχου  με  θέμα:  «Να  στηριχθούν  οικονομικά  οι  νησιωτικές  ΔΕΥΑ  για  να
αποφευχθούν  νέα  χαράτσια  στους  καταναλωτές  εξαιτίας  του  αυξημένου
ενεργειακού κόστους».
Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 60790 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 06.05.2022 έγγραφο του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σε  απάντηση  της  με  αρ.  πρωτ.  5032/4.5.2022  ερώτησης,  η  οποία  διαβιβάστηκε  στην
υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), οι οποίες
είναι  εφαρμοστέες  στην  εν  λόγω  περίπτωση,  ο  συντελεστής  ΦΠΑ  ορίζεται  σε  24%  στη
φορολογητέα αξία. Κατ’ εξαίρεση, ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά και τις υπηρεσίες
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω Κώδικα ορίζεται σε 13%, ενώ για αγαθά
ή  υπηρεσίες  για  τα  οποία  υπάρχει  ειδική  πρόβλεψη  στο  Παράρτημα  ΙΙΙ  του  Κώδικα,  ο
συντελεστής ορίζεται σε 6%. 

Βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ, η παράδοση νερού υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.
Επιπρόσθετα, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% υπάγονται η ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716)
και το φυσικό αέριο (Δ.Κ. ΕΧ 2711).
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Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ έχει υποστεί μια σειρά
από τροποποιήσεις οι οποίες προβλέπουν την υπαγωγή ολοένα και περισσότερων αγαθών και
υπηρεσιών στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ με σκοπό τον περιορισμό των συνεπειών της
διάδοσης  του  κορωνοϊού  για  τους  πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις  όλης  της  επικράτειας.
Ενδεικτικά, με τις διατάξεις του ν. 4839/2021 (Α΄181) έγινε, μεταξύ άλλων, διεύρυνση της
χρονικής  περιόδου  της  εφαρμογής  των  μειωμένων  συντελεστών  ΦΠΑ  σε  υπηρεσίες  όπως
αυτές της μεταφοράς προσώπων και της εστίασης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όλης
της χώρας με σκοπό την τόνωση της αγοράς σε όλους τους τομείς.

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο για τη διευκόλυνση των
πολιτών  και  των  επιχειρήσεων  και  για  την  αντιμετώπιση  των  δυσχερειών  που  έχουν
δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα λόγω των υφιστάμενων συνθηκών.

Λοιπά ζητήματα που τίθενται  στην εν  λόγω ερώτηση δεν  εμπίπτουν στις  αρμοδιότητες  της
Υπηρεσίας μας.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Δ/νσηςΦορολογικής Διοίκησης

                                          Γεώργιος Φάκος
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