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Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, 

Επιτρέψτε μου πρώτα να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας της 25ης Αυγούστου 

2017 προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, ο οποίος 

μου ζήτησε να απαντήσω εξ ονόματός του και να ζητήσω συγγνώμη για την 

καθυστέρηση. 

Από το 2015, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί - στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της 

σταθερότητας του ΕΜΣ - να καταργήσει τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στα 

νησιά, καθώς δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις και διοικητικές δαπάνες. Μολονότι δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες και δυσχέρειες, οι 

μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ δεν είναι οι πλέον αποτελεσματικοί ή στοχοθετημένοι 

τρόποι για να επιτευχθεί αυτό. 

Πάνω απ 'όλα, η φορολογική πολιτική εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών 

της ΕΕ και τόσο η εφαρμογή όσο και τα μέσα εφαρμογής μιας ευρείας φορολογικής 

δέσμευσης στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας σχεδιάστηκε 

τελικά από τις αρχές. 

Όπως αναφέρατε στην επιστολή σας, η Επιτροπή - μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα που 

παρακολουθούν το πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας - δέχτηκε το αίτημα των 

ελληνικών αρχών να παραταθεί η ισχύουσα εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών 

ΦΠΑ στην Κω μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. 

Τα θεσμικά όργανα δεν έχουν λάβει από τις ελληνικές αρχές κάποια πρόταση για τη 

διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ μετά από αυτή την προθεσμία. 

Σε περίπτωση παρουσίασης σχετικού αιτήματος, τα θεσμικά όργανα θα αξιολογήσουν 

την κατάσταση και τις πιθανές συνέπειές της υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων που έχει 

αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ και θα καθορίσουν σε πλήρη 

συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές τον τρόπο ή το ενδεχόμενο ανάληψης κατάλληλης 

δράσης. 

Με θερμούς χαιρετισμούς 

          Paul Kutos 

          Προϊστάμενος μονάδας 
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