
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

 

Αρθρο 27. Ειδικές Απαλλαγές ( ΚΩΔ 11 , 12 , 13 ) 

 

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 



μεσάτης 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: 
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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 
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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. 

ιζ) Η ναύλωση και η μίσθωση, πλοίων ή αεροσκαφών, που 

πραγματοποιούνται για τη μεταφορά ή φιλοξενία ή 

οποιαδήποτε άλλη χρήση με σκοπό την αντιμετώπιση των 

μεταναστευτικών ροών, ή στο πλαίσιο εκτάκτων και 

επειγουσών αναγκών, στο Δημόσιο, ή κατ’ εντολή του 

Δημοσίου σε φορείς της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, καθώς 

και η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, 

τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών, που προορίζονται για τον 

εφοδιασμό των πλοίων και αεροσκαφών αυτών. 

ιη) Η παράδοση ή εισαγωγή αγαθών καθώς και η παροχή 

υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή κατ’ εντολή του Δημοσίου σε 

φορείς της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, με σκοπό 

την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών ή στο πλαίσιο 

εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. 

ιθ) Η παράδοση αγαθών και η συνδεόμενη με αυτά παροχή 

υπηρεσιών στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), 

καθώς και η εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από 

τον οργανισμό και η συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών 



προς αυτόν, με σκοπό τα αγαθά αυτά και οι υπηρεσίες να 

διατεθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος προς το Δημόσιο, 

τους Ο.Τ.Α., τα ν.π.δ.δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 

του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σε δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας 

φροντίδας ή δομές δημόσιας υγείας, καθώς και την Ανώνυμη 

Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο πλαίσιο 

υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται 

αποκλειστικά μέσω του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης 

Ανάγκης (Emergency Support Instrument - ESI), προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και των πολιτών 

τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίες 

προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

 

 

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.  

 

 

διατάξεων του άρθρου αυτού. 
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