
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000) 

Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

 (τροποποίηση περιπτωσης ιη' όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 

4873/2021 (ΦΕΚ Α' 248/16-12-2021) και εφαρμόζεται για τα φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από την 1η.1.2023 και εφεξής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 

75 του ιδίου νόμου.) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ 

Άρθρο 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 περ. δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' 

της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που 

οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και 

οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους, με τον 

όρο ότι η απαλλαγή των εκδηλώσεων δεν υπερβαίνει τις 

τέσσερις (4) κατ’ έτος και το όριο των σχετικών συναλλαγών 

ανά έτος δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ 

κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια 

Φορολογική Αρχή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την εκδήλωση και εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν 

προκαλεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού. 

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. 

λε) η θεωρούμενη ως παράδοση αγαθών στον υποκείμενο στον φόρο ο οποίος θεωρείται 

ότι έχει παραλάβει και παραδώσει αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β. 
 

 

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. 
 


