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Αρθρο 3. Υποκείμενοι στο φόρο  

 
2.Το ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα άλλα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου δε θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις πράξεις 
παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της 
αποστολής τους, ακόμη και αν εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές. Εν 
τούτοις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που 
η μη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε στρέβλωση των όρων 
του ανταγωνισμού. Τα πρόσωπα αυτά έχουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του 
υποκειμένου στο φόρο, εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτές είναι ασήμαντες.  
 
 
3.Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 είναι ότι, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται μόνο για τις πράξεις που ενεργούν ως 
δημόσια εξουσία ή σε εκτέλεση νόμου.  
 
 
 
 

Αρθρο 5. Παράδοση αγαθών  

 

4.Δε θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως 
συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή 
εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση 
αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρμογή του νόμου 
αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που 
μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις για τις οποίες δεν 
παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. 
 
 

Αρθρο 13. Τόπος παράδοσης αγαθών – Πωλήσεις από 

απόσταση 

 

6.Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση αυτής παραγράφου 1 και την παράγραφο 2, 
η παράδοση αγαθών δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της 
χώρας στην περίπτωση που τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον 
πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, από το εσωτερικό 



της χώρας σε άλλο κράτος - μέλος και πληρούνται σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις: 

 
α) η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό 
πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη 
φορολόγηση της παράδοσης αυτής ως ενδοκοινοτικής απόκτησης στη χώρα τους ή 
προς οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκαταστημένο 
σε άλλο κράτος-μέλος και 

 
β) δεν πρόκειται για καινούργια μεταφορικά μέσα, ούτε για αγαθά που παραδίδονται 
μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, από τον 
προμηθευτή ή για λογαριασμό του. 

 
Εν τούτοις, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή 
προκειμένου για παραδόσεις αγαθών που δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης, εφόσον το ύψος των συναλλαγών, χωρίς Φ.Π.Α., που 
πραγματοποιούνται προς το αυτό κράτος - μέλος δεν υπερβαίνει κατά τη 
διάρκεια της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου το ποσό των 100.000 
ευρώ και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό 
αυτό.  

 
Το όριο αυτό περιορίζεται στο ποσό των 35.000 ευρώ προκειμένου για 
παραδόσεις αγαθών προς τα κράτη - μέλη που εφαρμόζουν το όριο αυτό. 

 
Οι υποκείμενοι στο φόρο που υπάγονται στις διατάξεις των δύο 
προηγούμενων εδαφίων μπορούν να επιλέγουν την υπαγωγή των πράξεων 
τους στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η 
επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο 
πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να 
ανακληθεί. Η ανάκληση θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο. 

 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στην περίπτωση κατά την 
οποία τα αποστελλόμενα ή μεταφερόμενα αγαθά εισάγονται από τον προμηθευτή σε 
κράτος - μέλος διαφορετικό από το κράτος - μέλος άφιξης της αποστολής ή της 
μεταφοράς προς τον αγοραστή.  
 
 

Αρθρο 14. Τόπος παροχής υπηρεσιών  

 
 
 
2. Γενικοί κανόνες 

 
Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων: 



 
α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί 
με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της 
οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε 
μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο 
διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, 
ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η 
μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος 
παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους 
διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες. 

 
β) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο είναι ο 
τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. 
Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση του 
παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της 
οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών 
θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη αυτή εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας 
έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος 
της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του παρέχοντος.  
 
 
3. Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα 
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από πρόσωπα που 
μεσολαβούν, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, στην 
περίπτωση που ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι μη υποκείμενο στον φόρο 
πρόσωπο: 
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της πράξης την 
οποία αφορά η μεσολάβηση είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τον παρόντα 
νόμο. 
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της πράξης 
την οποία αφορά η μεσολάβηση δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τον 
παρόντα νόμο.  
 
 
4. Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα 
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, περιλαμβανομένων των 
υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και κτηματομεσιτών, της παροχής καταλύματος 
στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτήρα, όπως σε 
κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαμορφωθεί για να 
χρησιμοποιηθούν ως κατασκήνωση, της παροχής του δικαιώματος χρήσης 
ακινήτου και της παροχής υπηρεσιών για την προετοιμασία και συντονισμό 
κατασκευαστικών εργασιών, όπως οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή 
επιχειρήσεων επίβλεψης: 
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο βρίσκεται 
στο εσωτερικό της χώρας. 
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν 
βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.  
 
 
5. Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών 
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών: 
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το μέρος της διαδρομής που 
πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. 
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το μέρος της διαδρομής που 



πραγματοποιείται εκτός του εσωτερικού της χώρας. 
   
 
 
6. Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών προς μη υποκείμενα στον φόρο 
πρόσωπα. 
i) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών προς μη υποκείμενο στον φόρο 
πρόσωπο, εκτός της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών: 
  α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το μέρος της διαδρομής που 
πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. 
  β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το μέρος της διαδρομής που 
πραγματοποιείται εκτός του εσωτερικού της χώρας. 
ii) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών ενδοκοινοτικής μετα- φοράς αγαθών προς μη 
υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο: 
  α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος αναχώρησης βρίσκεται στο 
εσωτερικό της χώρας. 
  β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος αναχώρησης βρίσκεται εκτός 
του εσωτερικού της χώρας.  
 
 
7. Υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς προς μη υποκείμενα στον φόρο 
πρόσωπα. 
Ο τόπος παροχής παρεπόμενων της μεταφοράς υπηρεσιών προς μη υποκείμενα 
στον φόρο πρόσωπα, όπως η φόρτωση, εκφόρτωση και διευθέτηση των 
μεταφερόμενων ειδών και παρόμοιες δραστηριότητες: 
  α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγματι 
στο εσωτερικό της χώρας. 
  β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται 
πράγματι εκτός του εσωτερικού της χώρας.  
 
 
8. Δικαίωμα πρόσβασης σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, 
επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και παρόμοιες εκδηλώσεις προς 
υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα.  
 Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που αφορούν το δικαίωμα πρόσβασης σε 
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, 
ψυχαγωγικές ή παρόμοιες εκδηλώσεις, όπως οι εμπορικές και άλλες εκθέσεις, 
καθώς και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με την πρόσβαση, που 
παρέχονται σε υποκείμενους στο φόρο:  
 α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές 
πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας.  
 β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές 
πραγματοποιούνται εκτός του εσωτερικού της χώρας. 
 
8.α. Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, 
ψυχαγωγικών και παρόμοιων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα. 
 Ο τόπος παροχής υπηρεσιών οι οποίες αφορούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, 
αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες δραστηριότητες, 
όπως εμπορικές και άλλες εκθέσεις, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών των 
διοργανωτών τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και της παροχής παρεπόμενων προς 
τις υπηρεσίες αυτές υπηρεσιών που παρέχονται σε μη υποκείμενα στο φόρο 
πρόσωπα: 
 α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται 
στο εσωτερικό της χώρας. 
 β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές 



πραγματοποιούνται εκτός του εσωτερικού της χώρας. 
 

 
 
 
 
9. Πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά προς μη 
υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα. 
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που 
αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά και παρέχονται προς μη υποκείμενα στον φόρο 
πρόσωπα: 
 α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγματι 
στο εσωτερικό της χώρας. 
 β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται 
πράγματι εκτός του εσωτερικού της χώρας.  
 
 
10. Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης. 
 Ο τόπος παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης (catering), εκτός από 
αυτές που πράγματι εκτελούνται επί πλοίων, αεροπλάνων ή τρένων κατά τη 
διάρκεια τμήματος μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της 
Κοινότητας: 
 α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται 
πράγματι στο εσωτερικό της χώρας. 
 β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται 
πράγματι εκτός του εσωτερικού της χώρας. 
   
 
 
11. Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης επί μεταφορικού μέσου κατά τη 
διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού. 
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης (catering), που πράγματι 
εκτελούνται επί πλοίων, αεροπλάνων ή τρένων κατά τη διάρκεια τμήματος 
μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας: 
 α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το σημείο αναχώρησης της μεταφοράς 
βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. 
 β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το σημείο αναχώρησης της μεταφοράς 
βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας.  
 
 
12. Μίσθωση μεταφορικών μέσων 
i. Ο τόπος βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταφορικού μέσου: 
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι 
στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της χώρας. 
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται 
πράγματι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας. 
ii. Ο τόπος μίσθωσης, εκτός από τη βραχυχρόνια μίσθωση, μεταφορικού μέσου σε 
μη υποκείμενο στο φόρο: α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο μη υποκείμενος 
στο φόρο λήπτης είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή 
του στο εσωτερικό της χώρας. 
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο μη υποκείμενος στο φόρο λήπτης δεν 
είναι εγκατεστημένος ή δεν έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο 
εσωτερικό της χώρας. 
Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση σκάφους αναψυχής 



που μισθώνεται σε μη υποκείμενο στο φόρο, εκτός από τη βραχυχρόνια μίσθωση, ο 
τόπος μίσθωσης: 
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που το σκάφος τίθεται πράγματι 
στη διάθεση του λήπτη στο εσωτερικό της χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγματι 
από την έδρα ή μια μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος στο εσωτερικό της χώρας. 
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που το σκάφος τίθεται 
πράγματι στη διάθεση του λήπτη εκτός του εσωτερικού της χώρας και η υπηρεσία 
παρέχεται πράγματι από την έδρα ή μια μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος στον 
ίδιο τόπο της διάθεσης του σκάφους. 
 
 

13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και 
ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στο φόρο. 
α) Ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και 
ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο 
Παράρτημα VII, προς μη υποκείμενο στο φόρο: 
αα) είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο μη υποκείμενος στον φόρο λήπτης είναι 
εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της 
χώρας, 
ββ) δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο μη υποκείμενος στον φόρο λήπτης 
είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός του 
εσωτερικού της χώρας.  
Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης επικοινωνούν μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία 
παρεχόμενη ηλεκτρονικά. 
β) Κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α', ο τόπος παροχής 
των υπηρεσιών αυτών είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) ο παρέχων την υπηρεσία έχει την εγκατάσταση του ή, ελλείψει εγκατάστασης, 
την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας και όχι και εντός 
άλλου κράτους μέλους, 
ββ) οι υπηρεσίες παρέχονται σε μη υποκείμενους στον φόρο που είναι 
εγκατεστημένοι ή έχουν τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε 
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, 
γγ) το συνολικό ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των παροχών που αναφέρονται στην 
υποπερίπτωση ββ' της παρούσας περίπτωσης δεν υπερβαίνει κατά τη διάρκεια του 
εκάστοτε τρέχοντος ημερολογιακού έτους το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 
ούτε υπερέβη το ποσό αυτό κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού 
έτους. 
Αν η παροχή των υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, για τον 
υπολογισμό του ποσού σε ευρώ λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία που 
έχει δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 5 Δεκεμβρίου 2017. 
Αν κατά τη διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους, το συνολικό ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., 
των ανωτέρω παροχών υπερβαίνει το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, από το 
εν λόγω χρονικό σημείο εφαρμόζεται η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α'. 
γ) Οι υποκείμενοι στο φόρο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης β' που 
παρέχουν υπηρεσίες μέχρι του ορίου των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προς μη 
υποκειμένους στον φόρο, που είναι εγκατεστημένοι, έχουν τη μόνιμη κατοικία ή τη 
συνήθη διαμονή τους σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, έχουν το δικαίωμα να 
επιλέγουν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών τους σύμφωνα με την υποπερίπτωση 
ββ' της περίπτωσης α'. Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει 
τουλάχιστον για δύο (2) ημερολογιακά έτη, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να 
ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει από το επόμενο ημερολογιακό έτος. 
δ) Κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α, ο τόπος παροχής 



των ανωτέρω υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο λήπτη που είναι 
εγκατεστημένος ή έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της 
χώρας, δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο 
παρέχων που είναι εγκατεστημένος ή, ελλείψει εγκατάστασης, έχει την κατοικία του ή 
τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος πληροί στο κράτος μέλος αυτό 
προϋποθέσεις ανάλογες αυτών που ορίζονται στην περίπτωση β', εκτός αν ο εν 
λόγω παρέχων επιλέξει τον τόπο παροχής των υπηρεσιών του σύμφωνα με την 
υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α'. 

 
 
 
14. Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται προς μη 
υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητας 
 Ο τόπος παροχής των κατωτέρω υπηρεσιών δεν είναι το εσωτερικό της 
χώρας στην περίπτωση που παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο που έχει 
την έδρα της επιχείρησής του στο εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει μόνιμη 
εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία 
ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη 
συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας και ο λήπτης είναι μη 
υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή έχει τη 
μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Κοινότητας: 
α) μεταβίβαση και παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
δικαιωμάτων εκ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, 
βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, 
β) διαφημιστικές υπηρεσίες, 
γ) παροχή υπηρεσιών από συμβούλους, μηχανικούς, γραφεία μελετών, 
δικηγόρους, λογιστές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και επεξεργασία 
δεδομένων και παροχή πληροφοριών, 
δ) ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εν 
όλω ή εν μέρει, ή δικαιώματος προβλεπόμενου στο παρόν άρθρο, 
ε) τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές εργασίες, 
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αντασφάλισης, με εξαίρεση τη μίσθωση 
χρηματοθυρίδων,  
στ) διάθεση προσωπικού, 
ζ) μίσθωση ενσώματων κινητών αγαθών, με εξαίρεση όλα τα μεταφορικά μέσα, 
η) παροχή πρόσβασης σε σύστημα φυσικού αερίου ευρισκόμενου στο έδαφος 
της Κοινότητας ή σε δίκτυο συνδεδεμένο με αυτό το σύστημα, στο σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας ή στα δίκτυα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και μεταφοράς ή 
διανομής μέσω των συστημάτων ή των δικτύων αυτών και παροχή άλλων 
υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με αυτές, 
θ) .. 
ι) .. 
 
 
 
15. Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, 
μη φορολόγησης ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 
Με σκοπό την αποφυγή διπλής φορολόγησης, μη φορολόγησης ή την αποφυγή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού: 
α) Για τις υπηρεσίες για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι εκτός Ένωσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγράφων 12, 13 και 14, περίπτωση ζ΄, ο τόπος παροχής είναι 
το εσωτερικό της χώρας, στην περίπτωση που η χρήση και εκμετάλλευση των 
υπηρεσιών αυτών πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Ειδικότερα για τις 
υπηρεσίες μίσθωσης μεταφορικών μέσων και ενσώματων κινητών αγαθών, η χρήση 



και εκμετάλλευση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας κατά το 
μέρος που τα μισθωμένα αγαθά χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας. Για τις 
υπηρεσίες της παραγράφου 13, η χρήση και εκμετάλλευση θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά το χρόνο παροχής ο 
λήπτης της υπηρεσίας βρίσκεται στην Ελλάδα. 
β) Ο τόπος παροχής θεωρείται ότι είναι εκτός της Ένωσης: αα) για τις υπηρεσίες 
μεταφοράς αγαθών σε υποκειμένους στον φόρο, για τις οποίες ο τόπος παροχής 
είναι, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2, το εσωτερικό της χώρας, αν 
οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά εξ ολοκλήρου εκτός της Ένωσης, ββ) για τις 
υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, για τις 
οποίες ο τόπος παροχής είναι, σύμφωνα με την υποπερίπτωση α) της περίπτωσης i 
της παραγράφου 12, το εσωτερικό της χώρας, κατά το μέρος που τα μισθωμένα 
πλοία χρησιμοποιούνται εκτός της Ένωσης. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου κατά 
περίπτωση Υπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια χρήσης και 
εκμετάλλευσης, που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο και ορίζεται ο τρόπος 
απόδειξης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών.  
 
 
16. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
 
 
 
 
 
 

Αρθρο 16. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης 

στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών  

 
 
2. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος γίνεται απαιτητός:  
 
α) κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση 
τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με εξαίρεση 
τις παροχές υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης 
του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14,  
 
 

 

Αρθρο 19. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην 

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή 

υπηρεσιών  

 
 
5.Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται: 
 
γ) Τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο υποκείμενος στο φόρο από τον αγοραστή των 
αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιεί στο 



όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή ή του λήπτη, εφόσον: 
- έχουν καταχωρηθεί σε προσωρινό λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία, 
- τα οικεία παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομά του αγοραστή των αγαθών ή του 
λήπτη των υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει το πραγματικό ποσό των δαπανών 
και παραδίδονται στον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών που 
αφορούν. 
 
 

Αρθρο 22. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας  

 
1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 
 
α) η παροχή υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και η παρεπόμενη 
των υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών, 
 
β) οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, με 
εξαίρεση τις δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα, 
 
γ) οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – 
Ο.Ε.Β. – (Ειδικοί Οργανισμοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα μέλη τους για την παροχή 
αρδευτικού ύδατος και οι λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις 
αυτές. 
 
δ) η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και 
διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και 
παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 
  
 Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις 
εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών.  
 Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς, με την προϋπόθεση 
ότι οι εν λόγω οργανισμοί:  
 i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα 
δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται αλλά να 
διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,  
 ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται από 
πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, 
άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των 
σχετικών δραστηριοτήτων,  
 iii. οι απαλλαγές δεν πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων 
του ανταγωνισμού, 
 
ε) οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από 
ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και 
εργοθεραπευτές. 
 
στ) η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση ειδών 
οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους 
οδοντοτεχνίτες, 
 
ζ) η παράδοση ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίματος και ανθρώπινου 
γάλακτος, 



 
η) η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη 
τους , τα οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή 
μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες 
για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς 
στα κοινά έξοδα, 
 
θ) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με 
την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών 
και των νέων, που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος, 
 
ι) η μεταφορά ασθενών ή τραυματιών με οχήματα ειδικά κατασκευασμένα ή 
διαρρυθμισμένα για το σκοπό αυτόν, εφόσον για την άσκηση της 
δραστηριότητας αυτής έχει δοθεί έγκριση από την αρμόδια δημόσια αρχή, 
 
ια) .................... 
 
ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με 
αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από 
δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά 
περίπτωση, αρμόδια αρχή. 
 
ιγ) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, 
 
ιδ) η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη 
σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε 
πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, 
 
ιε) η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών 
προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής, από μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια 
του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, 
θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς εφόσον δεν 
οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού, 
 
ιστ) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά 
συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους 
οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν 
νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν 
σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Στις υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων, 
αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς και η οργάνωση 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων, 
 
ιζ) η διάθεση προσωπικού από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή 
φιλοσοφικού χαρακτήρα, για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις δ', θ' και ιβ' της παραγράφου αυτής, με σκοπό την πνευματική 
αρωγή και ανάπτυξη, 
 
ιη) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της παραγράφου αυτής, 
με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική 
τους ενίσχυση, 



 
ιθ) οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς με 
αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς 
πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών οδικής βοήθειας έναντι 
συνδρομής, που παρέχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και από 
φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας, 
 
κ) οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που αφορούν 
συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και νομίσματα, τα οποία αποτελούν νόμιμα μέσα 
πληρωμής, με εξαίρεση τα νομίσματα και χαρτονομίσματα για συλλογές, 
 
κα) οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση εκτός από τη 
φύλαξη και διαχείριση, που αφορούν μετοχές ανώνυμων εταιρειών, μερίδια, 
ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με εξαίρεση τους τίτλους παραστατικούς 
εμπορευμάτων, 
 
κβ) η διαχείριση των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων 
που αποσκοπούν στη συλλογή επενδυτικών κεφαλαίων από το ευρύ κοινό, 
 
κγ) η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων, καθώς και η διαχείριση τους από 
το πρόσωπο που τις χορηγεί, 
 
κδ) η ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων και λοιπών 
ασφαλειών, η διαπραγμάτευση για την ανάληψη των εργασιών αυτών και η 
διαχείριση εγγυήσεων πιστώσεων, που ενεργείται από το πρόσωπο που τις χορηγεί, 
 
κε) οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που αφορούν 
καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και 
εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, με 
εξαίρεση την είσπραξη απαιτήσεων τρίτων, καθώς και τις εργασίες που αφορούν την 
πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων που ενεργείται από τις επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με τις εργασίες αυτές, 
 
κστ) οι μισθώσεις ακινήτων,εκτός αυτών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 8, 
 
κζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα που διεξάγονται από τις 
εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς και τα τυχερά παίγνια που 
διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, με βάση τις σχετικές διατάξεις 
του νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων, 
 
κη) η παράδοση στην ονομαστική τους αξία γραμματοσήμων που βρίσκονται σε 
κυκλοφορία, κινητού επισήματος και λοιπών ενσήμων, καθώς και ταινιών ή ενσήμων 
ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών παρόμοιων αξιών, εκτός από αυτήν που 
προορίζεται για συλλογές, 
 
κθ) η παράδοση αγαθού ή αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους 
αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή 
συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, από δραστηριότητα αποκλειστικά 
απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το φόρο ή από αγρότη του ειδικού 
καθεστώτος του άρθρου 41, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί 
ούτε ασκηθεί άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης, καθώς επίσης και η παράδοση 
αγαθών των οποίων η κτήση ή η διάθεση έχει εξαιρεθεί από το δικαίωμα 
έκπτωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30, 



 
λ) η παροχή υπηρεσιών των οποίων η αξία περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία 
κατά την εισαγωγή αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20, 
 
λα)  α) η παράδοση ακινήτων, εκτός από: 
  -την παράδοση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6, 
 -τις παραδόσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 7, 
 β) η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης κατά 
την απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς και η παραχώρηση του δικαιώματος 
αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων 
κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου που συνίσταται υπέρ των ανωτέρω 
ακινήτων. Η απαλλαγή αυτή από το Φ.Π.Α. κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο της 
παράδοσης του ακινήτου. 
 
λβ)................... 
 
λγ) η παράδοση αγαθών, των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το φόρο 
προστιθέμενης αξίας, εκτός των περιπτώσεων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου, 
 
λδ) τα έσοδα που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του Ν.2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α') 
από τα παιχνίδια που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου 
και τα οποία διεξάγονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αυτού του νόμου.  
 
 
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Επίσης, με κοινές αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις 
των περιπτώσεων δ', η', θ', ια', ιβ', ιδ', ιε', ιστ' και ιζ' της παραγράφου 1.  
 

 

 

 

 

 

 

Αρθρο 24. Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, 

εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων 

και των διεθνών μεταφορών  

 
1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 
 
α) η παράδοση αγαθών που εξάγονται, εκτός της Κοινότητας, από τον πωλητή ή 
από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή, 
 
β) η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από το μη 
εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που 
ενεργεί για λογαριασμό του αγοραστή. 
 



( Tax – free ) 
 
Ειδικά για λιανικές πωλήσεις αγαθών σε ταξιδιώτες, τα οποία μεταφέρονται στις 
προσωπικές τους αποσκευές, η απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται, εφόσον πληρούνται 
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
-ο ταξιδιώτης δεν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό 
άλλου κράτους - μέλους της Κοινότητας, 
-τα αγαθά μεταφέρονται εκτός της Κοινότητας πριν από την παρέλευση του τρίτου 
μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση. Η 
εξαγωγή των αγαθών αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού 
στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας ή του κράτους - μέλους 
εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα, 
-η συνολική αξία της παράδοσης συμπεριλαμβανομένου και του φόρου 
προστιθέμενης αξίας υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών. 
Το ποσό αυτό  καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2της Οδηγίας 
69/169/Ε.Ο.Κ., όπως ισχύει κάθε φορά. 
Για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων που αναφέρονται στις λιανικές 
πωλήσεις αγαθών σε ταξιδιώτες θεωρείται: 
-ως "ταξιδιώτης μη εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Κοινότητας", ο ταξιδιώτης του 
οποίου η κατοικία ή η συνήθης διαμονή δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της Κοινότητας. 
Κατ' εξαίρεση, εξομοιώνεται με ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της 
χώρας ο αγοραστής που διαμένει στο εσωτερικό της Κοινότητας, εφόσον 
αποδεδειγμένα πρόκειται να εγκατασταθεί σε τρίτη χώρα. 
-ως "κατοικία ή συνήθης διαμονή", ο τόπος που αναγράφεται ως τέτοιος στο 
διαβατήριο, στο δελτίο ταυτότητας ή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που 
αναπληρώνει νόμιμα το δελτίο ταυτότητας, 
 
γ) η παροχή υπηρεσιών που αφορά στην επεξεργασία κινητών αγαθών, τα 
οποία έχουν αποκτηθεί ή εισαχθεί για το σκοπό αυτόν στο εσωτερικό της 
χώρας και στη συνέχεια εξάγονται, εκτός της Κοινότητας, από αυτόν που 
παρέχει τις υπηρεσίες ή από τον εγκαταστημένο εκτός της χώρας λήπτη ή 
από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, 
 
δ) η παράδοση αγαθών σε αναγνωρισμένα σωματεία, ιδρύματα και λοιπά μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα αγαθά εξάγονται, 
εκτός της Κοινότητας, από τα πρόσωπα αυτά, στα πλαίσια των 
ανθρωπιστικών, φιλανθρωπικών ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους, 
 
ε) η παροχή υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μεταφορές και οι 
βοηθητικές εργασίες τους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται άμεσα με 
εξαγωγές αγαθών, καθώς και με αγαθά που υπάγονται στις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 10 και της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 25. Ως μεταφορές για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου 
νοούνται και οι μεταφορές αγαθών μέσω αγωγών ή η παροχή πρόσβασης σε 
τέτοιους αγωγούς. 
Στις υπηρεσίες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες από τις 
διατάξεις του άρθρου 22, 
 
στ) η παροχή υπηρεσιών από μεσίτες ή άλλα πρόσωπα που μεσολαβούν, 
ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό άλλου προσώπου, οι οποίες 
αφορούν τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού και του 
άρθρου 27 ή πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας. Εξαιρείται 
η παροχή υπηρεσιών των πρακτορείων ταξιδιών που ενεργούν στο όνομα και 



για λογαριασμό των ταξιδιωτών, εφόσον αυτή πραγματοποιείται σε άλλο 
κράτος - μέλος της Κοινότητας, 
 
ζ) η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από 
υποκείμενο στο φόρο, καθώς και η παράδοση αγαθών προς υποκείμενο στο φόρο, 
με σκοπό να εξαχθούν εκτός της Κοινότητας αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και οι 
παροχές υπηρεσιών, που συνδέονται άμεσα με την εξαγωγική του δραστηριότητα και 
μέχρι του ποσού των εξαγωγών που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στο φόρο κατά 
την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρονική ή δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο.  
 
 
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.  
 

 

 

Αρθρο 25. Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών  

 
1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 

 
 
β) η παράδοση και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία προορίζονται: 

 
αα) να προσκομιστούν στο τελωνείο και να τεθούν σε καθεστώς τελωνειακής 
αποθήκευσης, ελεύθερης ζώνης, ελεύθερης αποθήκης, τελωνειακής αποταμίευσης ή 
ενεργητικής τελειοποίησης, 
ββ) να γίνουν δεκτά στα χωρικά θαλάσσια ύδατα, για να ενσωματωθούν σε εξέδρες 
γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης, με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, 
μετασκευή ή τον εξοπλισμό τους ή για τη σύνδεση των εξέδρων αυτών με την ξηρά, 
καθώς και για τον ανεφοδιασμό αυτών των εξέδρων γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης, 
γγ) να τεθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α'), 
εφόσον πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 53 του ίδιου νόμου για τα οποία οι 
κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν ότι υπάγονται στο καθεστώς των φορολογικών 
αποθηκών της Οδηγίας 92/12/Ε.Ο.Κ. ή για άλλα προϊόντα που είχαν υπαχθεί στις 
διατάξεις του νόμου αυτού, 
δδ) να τεθούν σε καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης, ελεύθερου τελωνειακώς χώρου, 
ελεύθερου τελωνειακού συγκροτήματος, αποθηκών ανεφοδιασμού Κανονισμού 
(Ε.Ο.Κ.) 3665/87 ως κάθε φορά ισχύει, Καταστημάτων Αφορολόγητων Ειδών. 
Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις αα' και ββ' καθεστώτα νοούνται όπως αυτά 
ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές τελωνειακές διατάξεις, 

 
γ) οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αγαθών, 
οι οποίες αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β', 

 
δ) οι παραδόσεις και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, καθώς και οι παροχές 
υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιούνται στους χώρους που απαριθμούνται στην 
περίπτωση β', με διατήρηση μιας από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην εν 
λόγω περίπτωση, 



 
ε) οι παραδόσεις αγαθών που προβλέπουν οι διατάξεις: 
αα) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10, με διατήρηση των 
καθεστώτων προσωρινής εισαγωγής, με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς 
δασμούς ή εξωτερικής διαμετακόμισης, 
ββ) της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10, με διατήρηση της 
διαδικασίας της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, που προβλέπεται από το 
άρθρο 61, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις 
παραδόσεις αυτές. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό απαλλαγές εφαρμόζονται 
και για τα ισχύοντα και λειτουργούντα στην Ελλάδα καθεστώτα της τελωνειακής 
επίβλεψης, του ελεύθερου τελωνειακώς χώρου, και των ελεύθερων τελωνειακών 
συγκροτημάτων.  
 
 
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.  
 
 

Αρθρο 26. Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών 

αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν. 2960/2001  

 
1.Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθιερώνεται καθεστώς φορολογικής 
αποθήκευσης. Ως καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης νοείται το φορολογικό 
καθεστώς αναστολής της καταβολής Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου.  
 
 
2.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θεωρούνται ως: 
α) "φορολογική αποθήκη", κάθε τόπος που ορίζεται ως τέτοιος με άδεια της αρμόδιας 
αρχής, όπου αποθηκεύονται αγαθά από τον εκμεταλλευτή φορολογικής αποθήκης 
κατά την άσκηση της δραστηριότητας του, 
β) "εκμεταλλευτής φορολογικής αποθήκης", το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει 
λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή να αποθηκεύει σε φορολογική αποθήκη αγαθά 
δικής του κυριότητας ή τρίτων, 
γ) "εναποθέτης", το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του 
εκμεταλλευτή φορολογικής αποθήκης, έχει όμως άδεια από την αρμόδια αρχή να 
παραλαμβάνει κατά την άσκηση της δραστηριότητας του αγαθά που προορίζονται να 
τεθούν σε φορολογική αποθήκη.  
 
 
3.Για τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών χορηγείται άδεια από τη Διεύθυνση 
Φ.Π.Α., μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η άδεια αυτή 
ανακαλείται από την ίδια αρχή με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική 
Υπουργική απόφαση.  
 
 
4.Αρμόδια αρχή για την εποπτεία, έλεγχο και γενικά για την παρακολούθηση του 
καθεστώτος φορολογικής αποθήκευσης είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική 
αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα ή το κεντρικό κατάστημα του εκμεταλλευτή 
φορολογικής αποθήκης. 
Εξαιρετικά, προκειμένου για φορολογικές αποθήκες του ίδιου εκμεταλλευτή που 



βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα άλλων Δ.Ο.Υ., ως αρμόδια αρχή μπορεί να 
ορίζεται ο Προϊστάμενος της χωρικά αρμοδίας Δ.Ο.Υ..  
 
 
5.Στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης μπορούν να υπαχθούν τόσο αγαθά 
κυριότητας του εκμεταλλευτή φορολογικής αποθήκης όσο και αγαθά τρίτων, με την 
προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει άδεια αποθήκευσης αγαθών με 
αναστολή της καταβολής Φ.Π.Α. σε λειτουργούσα νόμιμα φορολογική αποθήκη 
άλλου προσώπου, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου.  
 
 
6.Απαλλάσσονται από το φόρο: 

 
α)οι παραδόσεις και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών τα οποία προορίζονται να 
τεθούν στο εσωτερικό της χώρας σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης, εκτός της 
τελωνειακής αποταμίευσης και των αποθηκών του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α'). 

 
β) οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αγαθών οι 
οποίες, αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση α', 

 
γ) οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών εκτός από αυτές που αφορούν 
παραγωγή ή κατασκευή των αγαθών, οι οποίες πραγματοποιούνται στους χώρους 
που προβλέπονται στην περίπτωση α', εφόσον τα αγαθά εξακολουθούν να 
παραμένουν στο εσωτερικό της χώρας στο ίδιο καθεστώς.  
 
 
7.Στο καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορούν να υπαχθούν τα αγαθά που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VI του παρόντος εφόσον αυτά δεν προορίζονται να 
παραδοθούν στο στάδιο του λιανικού εμπορίου. 
Στο Παράρτημα VI μπορεί να εντάσσονται και άλλα αγαθά με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών. Στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης δύνανται να 
υπαχθούν οποιαδήποτε αγαθά, εφόσον προορίζονται να παραδοθούν σε: 

 
α) καταστήματα αφορολόγητων ειδών για τις ανάγκες παραδόσεων που 
πραγματοποιούν προς ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα, με αεροπορική 
πτήση ή θαλάσσια διαδρομή που απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 24, 

 
β) υποκειμένους στο φόρο για τις ανάγκες παραδόσεων που πραγματοποιούν προς 
επιβάτες πάνω σε πλοίο ή αεροπλάνο κατά τη διάρκεια μεταφοράς της οποίας ο 
τόπος άφιξης ευρίσκεται εκτός της Κοινότητας, 

 
γ) υποκειμένους στο φόρο για τις ανάγκες παραδόσεων που πραγματοποιούν με 
απαλλαγή από το φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων στ' και ζ' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 27. 
Δεν υπάγονται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης του άρθρου αυτού τα είδη 
που καλύπτονται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης β' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 25.  



 
 

 
 

Αρθρο 27. Ειδικές Απαλλαγές  

 
1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 
α) H παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
αα) πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοικτής 
θαλάσσης και τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία 
ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, 
ββ) πλοία παράκτιας αλιείας,  
γγ) πλοία που προορίζονται για διάλυση,  
δδ) πολεμικά πλοία και πλοία του Δημοσίου,  
εε) ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία επιθαλάσσιας αρωγής. 
Εξαιρούνται τα πλοία ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. 
Απαλλάσσονται επίσης η παράδοση και εισαγωγή αντικειμένων και υλικών, εφόσον 
προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία και πλωτά μέσα 
της περίπτωσης αυτής. 
Για την εφαρμογή της απαλλαγής της υποπερίπτωσης αα', ως πλοία που 
προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης θεωρούνται τα πλοία που 
πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(i) έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα, ήτοι στα οποία το μέγιστο εξωτερικό 
μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται στις 
δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 
10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογίου της 
Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει] και 
(ii) διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα. 
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης (ii). 
β) η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται για χρήση από τις 
ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά ή για εκμετάλλευση από αεροπορικές 
εταιρείες, οι οποίες εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο ή που 
προορίζονται για διάλυση, καθώς και αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται 
να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά. 
Ως κυρίως διεθνείς μεταφορές θεωρούνται αυτές που εκτελούν οι αεροπορικές 
εταιρείες από και προς το εξωτερικό, εφόσον τα έσοδα από τις διεθνείς μεταφορές 
υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων 
εσόδων τους από αεροπορικές μεταφορές κατά την προηγούμενη της παράδοσης ή 
εισαγωγής, διαχειριστική περίοδο. 
Εξαιρετικά για νεοσύστατες εταιρείες, για τις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί η 
περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, αυτές, κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας 
τους, θεωρείται ότι εκτελούν διεθνείς μεταφορές, εφόσον το πιστοποιητικό του 
αερομεταφορέα και η σχετική άδεια εκμετάλλευσης προβλέπουν την διενέργεια 
αερομεταφορών παγκοσμίως. Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται και ισχύει από 
1.1.2013. 
γ) η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και 
λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων, πλωτών 
μέσων και αεροσκαφών, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των περιπτώσεων α' και β'. Προκειμένου για πλοία και πλωτά μεσά της 
εμπορικής ναυσιπλοΐας εσωτερικού ή άλλης εκμετάλλευσης εσωτερικού, 



καθώς και για αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η 
απαλλαγή περιορίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά, 
δ) η ναύλωση πλοίων και η μίσθωση αεροσκαφών, τα οποία απαλλάσσονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β', εφόσον προορίζονται για την 
περαιτέρω ενέργεια φορολογητέων πράξεων ή πράξεων απαλλασσόμενων με 
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. 
Εξαιρείται η ναύλωση ή η μίσθωση σκαφών ή αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που 
προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. Η ναύλωση επαγγελματικών πλοίων 
αναψυχής του ν. 2743/1999 απαλλάσσεται, εφόσον αυτά προσεγγίζουν κατά την 
πραγματοποίηση των πλόων τους και σε λιμένες εκτός Ελλάδας. 
Απαλλάσσονται επίσης οι εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και 
συντήρησης των μέσων αυτών, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή στις 
περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου αυτής, καθώς και των αντικειμένων 
που είναι ενσωματωμένα σε αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση 
τους. 
Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης που αφορούν στα πλοία του ν. 2743/1999 
εφαρμόζονται και για τα λοιπά επαγγελματικά πλοία. 
ε) η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των πλοίων, 
πλωτών μέσων και αεροσκαφών, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή στις 
περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου αυτής, όπως η ρυμούλκηση, η πλοήγηση, η 
πρόσδεση, η διάσωση, η πραγματογνωμοσύνη, η χρήση λιμανιών και αεροδρομίων. 
Η απαλλαγή επεκτείνεται και στην παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του φορτίου 
των μεταφορικών αυτών μέσων, 
στ) η παράδοση και η εισαγωγή αγαθών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που 
πραγματοποιούνται: 
αα) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, 
ββ) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών άλλων 
από αυτούς που αναφέρονται στην υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης αυτής, ή των 
μελών τους, με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια που καθορίζονται από τις 
ιδρυτικές τους συμβάσεις ή τις συμφωνίες για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, 
(γγ) στα πλαίσια της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, για χρήση από τις 
ένοπλες δυνάμεις των άλλων κρατών - μελών και των πολιτικών υπηρεσιών που τις 
συνοδεύουν ή για τον εφοδιασμό των κυλικείων και λεσχών τους, εφόσον αυτές 
ενεργούνται σύμφωνα με τη Συνθήκη, 
δδ) για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, ή των οργανισμών που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες, 
για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965 περί προνομίων και 
ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι συμφωνίες για την εφαρμογή του ή οι 
συμφωνίες για την έδρα τους, ιδίως στο μέτρο που αυτό δεν προκαλεί στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού, 
ζ) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών προς άλλο κράτος - μέλος που 
προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις οποιουδήποτε από τα κράτη που 
συμμετέχουν στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, εκτός από το ίδιο το κράτος -μέλος 
προορισμού, για τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων αυτών ή του πολιτικού 
προσωπικού που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών και των κυλικείων 
τους, εφόσον οι ένοπλες αυτές δυνάμεις υπηρετούν τον κοινό αμυντικό σκοπό, 
η) οι υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών από ή προς τα νησιά, που 
απαρτίζουν τις αυτόνομες περιοχές των Αζόρων και της Μαδέρας, 
θ) η παράδοση χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η εισαγωγή χρυσού 
που ενεργείται από αυτήν, 
ι) οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από το εσωτερικό της χώρας 
στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές βοηθητικές 
υπηρεσίες, 
ια) .... 



ιβ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο στο φόρο, ο 
οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς του 
τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ιδίου 
νόμου, για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων. 
ιγ) Η παράδοση αγαθών σε πλοία και πλωτά μέσα του ελληνικού Δημοσίου και σε 
πολεμικά πλοία των κρατών -  μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για 
την κάλυψη αναγκών των προσφύγων που περισυλλέγουν. 
ιδ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισμούς, σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς εγχώριους ή άλλων χωρών, καθώς 
και σε πρεσβείες κρατών με σκοπό να διατεθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος 
στους φορείς του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7, για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων. 
ιε) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος 
έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς της 
υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ιδίου 
νόμου, για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 
ιστ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο 
προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς 
που συνάπτει με φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του 
ν. 4270/2014 (Α' 143), ή με Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το 
δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω 
φορείς, εφόσον: (α) η σύμβαση δωρεάς κυρώνεται με νόμο ή εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Οικονομικών και τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό με βάση τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και (β) το συνολικό ποσό της παράδοσης αγαθών και της 
παροχής υπηρεσιών ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς. Ο υποκείμενος στον 
φόρο προμηθευτής έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών σχετικά με τις εν 
λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και 
υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη σχετική απαλλακτική διάταξη, την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης δωρεάς και τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και την 
ημερομηνία έγκρισής της.  
 
 
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανά περίπτωση απαλλαγών, 
οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή των απαλλαγών από τον 
Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  
 
 

 

 

Αρθρο 28. Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο 

κράτος-μέλος  

 
1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 
 
α) η παράδοση αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 5, τα οποία αποστέλλονται ή 
μεταφέρονται σε άλλο κράτος-μέλος από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλον 
που ενεργεί για λογαριασμό τους, προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη 
υποκείμενο νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα του αυτή σε άλλο 
κράτος-μέλος. 



 
Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται προς: 
 
αα) αγρότες του ειδικού καθεστώτος, 
 
ββ) υποκειμένους που διενεργούν μόνο απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα 
έκπτωσης του φόρου εισροών και 
 
γγ) νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο, εφόσον το ύψος των συνολικών 
ενδοκοινοτικών τους αποκτήσεων αγαθών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, δεν 
υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των 10.000 ευρώ 
και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό. 
 
Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για καινούργια μεταφορικά μέσα και προϊόντα που 
υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης,  
 
δ) η εισαγωγή και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιούνται από 
υποκείμενο στο φόρο και η παράδοση αγαθών προς υποκείμενο στο φόρο, με 
σκοπό την παράδοση τους με τους όρους της παραπάνω περίπτωσης α', καθώς και 
η παροχή υπηρεσιών που αφορούν αυτές τις παραδόσεις αγαθών με 
προορισμό ένα άλλο κράτος-μέλος, μέχρι του ποσού των παραδόσεων αυτών, 
που πραγματοποίησε ο υποκείμενος στο φόρο, κατά την προηγούμενη 
δωδεκάμηνη χρονική ή δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο. 
 
Η παρούσα απαλλαγή, καθώς και η απαλλαγή που προβλέπεται στην 
περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24, παρέχεται συνολικά μέχρι 
του κοινού ορίου, που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.  
 
 
2.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις παραδόσεις αγαθών που 
υπάγονται σε φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46.  
 
 
3.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού. 
 
 

Αρθρο 39.  

 
1. Δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και 
καταβολής του φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά το προηγούμενο 
φορολογικό έτος, πραγματοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές 
υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2, χωρίς το φόρο προστιθέμενης 
αξίας, αξίας μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 

 
Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής οι μεταβιβάσεις 
ενσώματων ή άυλων αγαθών επένδυσης, καθώς και οι απαλλασσόμενες πράξεις 
χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Επίσης, δύνανται να απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου υποκείμενοι κατά το 
χρόνο έναρξης των εργασιών τους.  
 
 



 
10. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών 
στοιχείων, αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη "χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας-
απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων" και δεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο των 
εισροών τους.  
 
 
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου.  
 
 

 

 

Αρθρο 39α. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον 

λήπτη αγαθών και υπηρεσιών  

 
1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν σε άλλους υποκείμενους 
παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, θεωρείται ότι διενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες 
με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και κατά συνέπεια δεν 
επιβαρύνουν με Φ.Π.Α. το φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν.  
 Υποχρεούνται όμως να αναγράφουν στο στοιχείο αυτό την ένδειξη «Άρθρο 
39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών».  
 
 
3. Αν μεταβιβαστούν σε άλλο υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό 
της χώρας δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ (L 275/25.10.2003) «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», ο φόρος καταβάλλεται από 
τον λήπτη. Ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου 
εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα 
φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α, υπόχρεος 
για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.  
 
 
4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 
παρ. 2β, προς αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 
59/2007 (Α' 63) και 60/2007 (Α' 64), υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές 
είναι κύριοι των έργων και υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, ο 
φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο υποκείμενος που εκτελεί τις εργασίες 
του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που 
αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα 
φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α, 
υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης. 
 
 
 



5. Για τις παραδόσεις, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, 
κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή 
προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε 
συγκεκριμένες συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούνται ή όχι για 
άλλους σκοπούς, καθώς και κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, ο φόρος 
καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός 
έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ο υποκείμενος που παραδίδει τα 
αγαθά του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου 
εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα 
εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη 
φράση «Αρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο 
αγοραστής». 
 
Οι υποκείμενοι στο φόρο που παραδίδουν ή αγοράζουν τα αγαθά της παρούσας 
παραγράφου, υποχρεούνται σε αναφορά στοιχείων για τις εν λόγω παραδόσεις ή 
αγορές.  
 
 
6. Με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
 
 
 

Αρθρο 40. Ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του 

φόρου  

 
1.Καθιερώνεται ειδικό κατ'αποκοπή καθεστώς καταβολής του φόρου, για ορισμένους 
κλάδους μικρών επιχειρήσεων, για τις οποίες, λόγω της φύσης άσκησης της 
δραστηριότητας τους, της δομής τους και της οργάνωσης τους, η τήρηση των 
υποχρεώσεων υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς του φόρου, συνεπάγεται 
δυσανάλογα υψηλό διοικητικό κόστος.  
 
 
2.Η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου γίνεται κατά κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας και μετά από σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των 
οικείων κλάδων.  
 
 
3.Το ειδικό καθεστώς συνίσταται στον προσδιορισμό ενός κατ'αποκοπή ετήσιου 
ποσού Φ.Π.Α. για καταβολή στο Δημόσιο, από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο 
καθεστώς αυτό. 

 
Το κατ'αποκοπή αυτό ποσό Φ.Π.Α. προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη 
μακροοικονομικά και στατιστικά στοιχεία των υπόψη κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, 
καθώς και των επαγγελματικών τάξεων, όσον αφορά κυρίως: 
α) τις εισροές της δραστηριότητας και τον αντίστοιχο φόρο που τις επιβαρύνει, 
β) τις εκροές της δραστηριότητας και τον αντίστοιχο φόρο, που αναλογεί, 
γ) το ποσοστό επί τοις εκατό (%) λιανικών πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς 
τελικούς καταναλωτές.  
 



 
4.Στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να ενταχθούν 
επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητα υπό μορφή εταιρίας οποιουδήποτε 
τύπου, εκτός από τις κοινωνίες αστικού δικαίου και τις συνιδιοκτησίες 
(συμπλοιοκτησίες κ.λ.π.). 
Επίσης από το καθεστώς αυτό μπορούν να αποκλείονται επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις, καθώς και επιχειρήσεις 
που ασκούν παράλληλα άλλη δραστηριότητα και έκτου λόγου αυτού δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν μικρές επιχειρήσεις.  
 
 
5.Η εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος δεν είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις οι 
οποίες μπορούν με δήλωση τους να υπάγονται στο κανονικό καθεστώς του φόρου. 
 Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της 
διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας γίνεται η ένταξη στο κανονικό καθεστώς 
του φόρου και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση πενταετίας.  
 
 
6.Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου δεν 
έχουν υποχρέωση υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων του 
άρθρου 38 και δεν τους παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου των 
εισροών τους.  
 
 
7. Η ένταξη στο καθεστώς θεσπίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και 
μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με 
τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται το ετήσιο κατ'αποκοπή ποσό Φ.Π.Α., ο τρόπος 
καταβολής του , καθώς και λεπτομέρειες για τον υπόχρεο καταβολής.  
 
 

Αρθρο 41. Ειδικό καθεστώς αγροτών  

 
1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν 
προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους 
και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε 
χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 5. Οι εν λόγω αγρότες δεν επιβαρύνουν με φόρο 
προστιθέμενης αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές των 
υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόμου που 
επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για 
την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 2 και 3.  
 

 

 

 
 

 



Αρθρο 47. Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού  

 
1.Απαλλάσσονται από το φόρο: 
 
α) Η παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή επενδυτικού χρυσού, 
συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού χρυσού για τον οποίο υπάρχουν 
πιστοποιητικά, κατ’ είδος ή κατά γένος ή που αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής 
μεταξύ λογαριασμών σε χρυσό, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, δανείων χρυσού και 
συμβάσεων ανταλλαγών (swaps), με δικαίωμα κυριότητας ή απαίτησης επενδυτικού 
χρυσού, καθώς και συναλλαγές επενδυτικού χρυσού με προθεσμιακές συμβάσεις 
(futures) και απλές προθεσμιακές συμβάσεις (forward contracts), οι οποίες 
προκαλούν αλλαγή κυριότητας ή απαίτησης όσον αφορά επενδυτικό χρυσό. 
 
β) Οι υπηρεσίες μεσιτών, οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλου, 
όταν παρεμβαίνουν στην παράδοση επενδυτικού χρυσού για τον εντολέα τους.  
 
 
 
 
 
 

 

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΣ Φ.Π.Α  

 

Αρθρο 43. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών  

 
1.Οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών, με τις οποίες εξομοιώνονται και οι 
οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων που ενεργούν στο όνομα τους έναντι 
των ταξιδιωτών, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς υπολογισμού του φόρου που 
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον και κατά το μέρος που για 
την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης χρησιμοποιούν προς 
άμεση εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών παραδόσεις αγαθών ή παροχές 
υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους υποκείμενους στο φόρο.  
 
 
2.Οι πράξεις που γίνονται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης 
θεωρούνται ως ενιαία παροχή υπηρεσίας του πρακτορείου προς τον ταξιδιώτη. 
Η παροχή αυτή φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της οικονομικής 
δραστηριότητας του πρακτορείου ή η μόνιμη εγκατάσταση του, από την οποία αυτό 
ενεργεί για την πραγματοποίηση του ταξιδιού, βρίσκονται στην Ελλάδα και μόνο κατά 
το μέρος που αναλογεί σε υπηρεσίες που το πρακτορείο αναθέτει σε άλλους 
υποκείμενους στο φόρο και οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τελευταίους στο 
εσωτερικό της χώρας ή εντός της Κοινότητας. 

 
Αντίθετα δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου , το μέρος των 
παρεχομένων υπηρεσιών από το πρακτορείο ταξιδιών που αναλογεί στις πράξεις τις 
οποίες αυτό αναθέτει σε άλλους υποκείμενους στο φόρο και οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους τελευταίους εκτός της Κοινότητας. Για τις υπηρεσίες 



αυτές, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 24.  
 
 
3.Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η μεικτή αμοιβή του πρακτορείου που προκύπτει 
μετά την αφαίρεση από το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον πελάτη (χωρίς 
να συνυπολογίζεται ο φόρος) του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται το πρακτορείο 
από την παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, (μαζί με το φόρο) που γίνονται 
σ'αυτό από άλλους υποκείμενους στο φόρο για άμεση εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. 
Στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούν τις πράξεις για τις οποίες η 
φορολογητέα αξία προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, ο 
φόρος δύναται να ενσωματώνεται στην τιμή.  
 
 
4.Τα ποσά του φόρου μετά οποία επιβαρύνεται το πρακτορείο από άλλους 
υποκείμενους στο φόρο για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των 
παραγράφων 2 και 3 δεν εκπίπτονται ούτε επιστρέφονται.  
 
 
5.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις αμοιβές των πρακτορείων 
ταξιδιών, οι οποίες προέρχονται από υπηρεσίες που αυτά παρέχουν αποκλειστικά, 
ως μεσολαβητές με προμήθεια, καθώς επίσης και από υπηρεσίες μεταφοράς, οι 
οποίες παρέχονται με μεταφορικά μέσα που εκμεταλλεύεται το ίδιο το πρακτορείο.  
 
 
6.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 
Οικονομικών, μπορεί να ορίζεται άλλος τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας 
αξίας για την οποία προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3.  
 
 
7.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να επιβάλλεται στα πρακτορεία 
η υποχρέωση να τηρούν ειδικά βιβλία, λογαριασμούς ή στοιχεία για την 
παρακολούθηση των πράξεων που ενεργούν.  
 

 

Αρθρο 44. Ειδικό καθεστώς φορολογίας 

βιομηχανοποιημένων καπνών  

 
1.Στις περιπτώσεις παράδοσης ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής από τρίτες 
χώρες βιομηχανοποιημένων καπνών, ο φόρος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής 
πώλησης, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ως βιομηχανοποιημένα καπνά 
θεωρούνται τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 94του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α').  

 

 

 
 



Αρθρο 45. Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων 

στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα 

αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή 

αρχαιολογικής αξίας  

 
1.Η παράδοση μεταχειρισμένων αγαθών, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις της 
περίπτωσης α της παραγράφου 8 του άρθρου 46 , καθώς και αντικειμένων 
καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, υπάγεται σε ειδικό καθεστώς 
φορολόγησης του περιθωρίου κέρδους του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.  

5.Απαλλάσσονται από το φόρο οι παραδόσεις αγαθών της παραγράφου 1, που 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 27, για τις οποίες η 
φορολογητέα αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.  
 
 

Αρθρο 46. Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε 

δημοπρασία  

 
1.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 45, στις περιπτώσεις παράδοσης 
μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή 
αρχαιολογικής αξίας από το διοργανωτή δημοπρασίας, ο οποίος ενεργεί κατά 
την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5, η φορολογητέα 
αξία προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου, 
εφόσον η παράδοση των αγαθών σε δημοπρασία ενεργείται για λογαριασμό 
των προσώπων, που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 45 .  
 
 
2.Ως φορολογητέα αξία, για κάθε παράδοση αγαθών της προηγούμενης 
παραγράφου, λαμβάνεται η αξία με την οποία ο διοργανωτής της δημοπρασίας 
χρεώνει τον αγοραστή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος, μειωμένη: 
α) Κατά το καθαρό ποσό που κατέβαλε ή θα καταβάλει ο διοργανωτής της 
δημοπρασίας στον εντολέα του και 
β) Κατά το ποσό του φόρου που εμπεριέχεται στην προμήθεια που εισπράττει ο 
διοργανωτής της δημοπρασίας από τον εντολέα του, βάσει της σύμβασης 
προμήθειας για πώληση. 
Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α), ως καθαρό ποσό, που 
κατέβαλε ή πρόκειται να καταβάλει ο διοργανωτής της δημοπρασίας στον εντολέα 
του, λαμβάνεται το ποσό της κατακύρωσης του αγαθού, μειωμένο κατά το ποσό της 
προμήθειας που εισπράττει ή πρόκειται να εισπράξει από τον εντολέα του ο 
διοργανωτής της δημοπρασίας, βάσει της σύμβασης προμήθειας για πώληση.  
 
 
3. Ο διοργανωτής της δημοπρασίας υποχρεούται, στο φορολογικό στοιχείο που 
εκδίδει προς τον αγοραστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων, να αναγράφει χωριστά: 
α) την τιμή κατακύρωσης του αγαθού περιλαμβανομένου και του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, 
β) τους τυχόν φόρους, τέλη, δικαιώματα ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, 



γ) τα παρεπόμενα έξοδα, όπως τα έξοδα προμήθειας συσκευασίας, μεταφοράς και 
ασφάλισης, με τα οποία ο διοργανωτής επιβαρύνει τον αγοραστή του αγαθού.  
 
 
4.Ο διοργανωτής της δημοπρασίας εκδίδει προς τον εντολέα του εκκαθάριση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην εν λόγω 
εκκαθάριση, η οποία επέχει θέση τιμολογίου για τον εντολέα υποκείμενο στο φόρο, 
αναγράφεται χωριστά η τιμή κατακύρωσης του αγαθού, μειωμένη κατά το ποσό της 
προμήθειας το οποίο εισπράττει ή πρόκειται να εισπράξει ο διοργανωτής της 
δημοπρασίας από τον εντολέα του για κάθε συγκεκριμένη παράδοση αγαθού. Στην 
περίπτωση αυτή, στην προμήθεια που εισπράττει ο διοργανωτής της δημοπρασίας 
εμπεριέχεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί σε αυτήν.  
 
 
5.Ο διοργανωτής της δημοπρασίας, ο οποίος παραδίδει αγαθά με τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 1, οφείλει να καταχωρεί σε προσωρινούς λογαριασμούς στα 
τηρούμενα από αυτόν βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων τα παρακάτω ποσά, 
τα οποία πρέπει να αιτιολογούνται: 
α) τα ποσά που εισέπραξε ή θα εισπράξει από τον αγοραστή των αγαθών, 
β) τα ποσά που αποδόθηκαν ή θα αποδοθούν στον πωλητή των αγαθών.  
 
 
6.Ως χρόνος παράδοσης των αγαθών, στον υποκείμενο στο φόρο διοργανωτή 
δημοπρασίας από τον εντολέα του, θεωρείται ο χρόνος της πώλησης των αγαθών 
αυτών στη δημοπρασία.  
 
 
7.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται, προκειμένου για παραδόσεις 
καινούργιων μεταφορικών μέσων κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης γ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 11, εφόσον πραγματοποιούνται κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 28.  
 
 


