
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

 

Αρθρο 1. Επιβολή του φόρου  

 

Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών με την ονομασία "φόρος 

προστιθέμενης αξίας" σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου. 

Ο φόρος αυτός επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεος σε 

βάρος του αντισυμβαλλομένου. 

 

Αρθρο 3. Υποκείμενοι στο φόρο 

 

1. Στο φόρο υπόκειται: 

 

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση 

προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική 

δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον 

επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής, 

 

 

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. 

 

Αρθρο 7. Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών  

 

1.Θεωρείται ως παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των 

διατάξεων του άρθρου 2, η διάθεση από υποκείμενο στο φόρο 

αγαθών της επιχείρησης του για τις ανάγκες της, εφόσον πρόκειται 

για αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του 

άρθρου 30, για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του 

φόρου σε περίπτωση απόκτησης τους από άλλον υποκείμενο στο 

φόρο.  

 

2.Επίσης, ως παράδοση αγαθών θεωρούνται οι ακόλουθες 
πράξεις, εφόσον η απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των 
υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία έχουν παραχθεί αυτά 
παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου:  

 
α) η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε 
άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου, 

 
β) η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής 
του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της 
επιχείρησης και γενικά η δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς 
ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα 
μέχρις αξίας δέκα (10) ευρώ και τα δείγματα που διαθέτει ο 
υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της 
επιχείρησής του. 

 
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, ως δώρα, 
που επίσης εξαιρούνται, θεωρούνται: 



 
αα) τα τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά, πλην εκείνων που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που διατίθενται 
δωρεάν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν 
συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα 
φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, προκειμένου να διανεμηθούν 
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν 
θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως τέτοια αγαθά θεωρούνται 
αυτά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση, 
ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, 
την επισήμανση ή το ζύγισμα, ή λόγω απόσυρσης από την αγορά 
ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης. Ο περιορισμός του 
προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων που κηρύσσονται ως έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας λόγω φυσικών καταστροφών. 

 
ββ) τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του Δημόσιου 
Τομέα, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ, στα εκκλησιαστικά ΝΠ, καθώς και 
στα ΝΠΙΔ ή στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω 
φορείς προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών 
των προσφύγων, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών 
κατασκευής αυτών, 

 
γγ) τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο Υπουργείο Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου 
να διανεμηθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη 
των αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. 

 
δδ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του δημόσιου 
τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ.,προκειμένου να διατεθούν 
για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά 
φαινόμενα, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών 
κατασκευής αυτών. 

 

 

 



 

Αρθρο 9. Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών 

 

 

2. Δεν εξομοιώνεται με παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας η 

χωρίς αντάλλαγμα παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στο φόρο 

για λόγους ανθρωπιστικούς. 

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται κατά 

περίπτωση οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω 

διάταξης. 

 

 

Αρθρο 22. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας  

 

1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 

 

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, 

 

 

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, 

 

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, 

 

 

Αρθρο 27. Ειδικές Απαλλαγές  

 

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, 

 

 

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, 

 

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. 

 

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, 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. 

 

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.  

 

 
 


