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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2859 

Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο 

Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί 
από την Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 
105 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), µε την 1025344/166/0006Α/23.2.1995 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και η οποία επανασυγκροτήθηκε µε την 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών  1138444/1553/0006A/12.12.1995 
(ΦΕΚ 1061 Β΄), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2346/1995 
(ΦΕΚ 220 Α΄) της οποίας η λειτουργία παρατάθηκε µέχρι την 31.12.1996 µε 
την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 1051234/560/Α0006/3.5.1996. 

Στην συνέχεια και για την ολοκλήρωση του έργου της Κωδικοποίησης αυτής, 
συστήθηκε εκ νέου η Ειδική Επιτροπή µε την 1053658/605/Α0006/12.6.2000 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, της οποίας η λειτουργία παρατάθηκε 
µέχρι 30.9.2000 µε την απόφαση 1062486/821/Α0006/14.7.2000 του 
Υπουργού Οικονοµικών. 

Ο Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας έχει ως ακολούθως: 

 

 7



ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Άρθρο 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 υπόχρεο σε βάρος του 
αντισυµβαλλοµένου. 

 
Άρθρο  2 

Αντικείµενο του φόρου 
1.  Αντικείµενο του φόρου είναι: 

α) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον 
πραγµατοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από 
υποκείµενο στο φόρο που ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα, 

β) η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, 

γ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγµατοποιείται από επαχθή 
αιτία στο εσωτερικό της χώρας  από υποκείµενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί 
µε αυτή την ιδιότητα ή από µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο, όταν ο 
πωλητής είναι υποκείµενος στο φόρο εγκαταστηµένος σε άλλο κράτος µέλος, 
ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται από το φόρο λόγω ύψους 
πραγµατοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
της χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του 
άρθρου 13. Ειδικά, η ενδοκοινοτική απόκτηση  καινούργιων µεταφορικών 
µέσων υπάγεται στο φόρο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκαταστηµένου 
στο εσωτερικό της χώρας προσώπου, 

δ) Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης, που πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο φόρο ή από µη 
υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εµπίπτουν 
στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11. 

2.  Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου θεωρούνται: 
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α)  ως « εσωτερικό της χώρας» η ελληνική επικράτεια, εκτός της περιοχής 
του Αγίου ‘Όρους,  

β)  ως « έδαφος της Κοινότητας» και ως «τρίτο έδαφος», όπως αυτά 
καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος. 

 
Άρθρο 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, 

β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγµατοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός 
καινούργιου µεταφορικού µέσου, το οποίο αποστέλλεται ή µεταφέρεται προς 
άλλο κράτος - µέλος. 

∆ε θεωρείται ότι ασκούν οικονοµική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι 
µισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται µε τον εργοδότη 
τους µε σύµβαση εργασίας ή µε οποιαδήποτε άλλη νοµική σχέση που 
δηµιουργεί δεσµούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την 
αµοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. 

2. Το ελληνικό ∆ηµόσιο, 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. 

Εντούτοις 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. 
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Άρθρο 4 
Οικονοµική δραστηριότητα 

Οικονοµική δραστηριότητα, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 
του άρθρου 3, θεωρείται οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του 
παραγωγού, του εµπόρου ή αυτού που παρέχει υπηρεσίες. Στις 
δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνονται και η εξόρυξη, οι δραστηριότητες των 
αγροτών και των ελεύθερων επαγγελµατιών, καθώς και η εκµετάλλευση ενός 
ενσώµατου ή άυλου αγαθού µε σκοπό την απόκτηση από αυτό εσόδων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 5 
Παράδοση αγαθών 

1. Παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, 
θεωρείται κάθε  πράξη µε την οποία µεταβιβάζεται το δικαίωµα να διαθέτει 
κάποιος ως κύριος ενσώµατα κινητά  αγαθά, καθώς και τα ακίνητα του 
άρθρου 6. Ως ενσώµατα αγαθά θεωρούνται και οι φυσικές δυνάµεις ή 
ενέργειες που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής, όπως είναι 
το ηλεκτρικό ρεύµα, το αέριο, το ψύχος και η θερµότητα.  

2. Κατά την πώληση ή αγορά αγαθών από παραγγελιοδόχο που ενεργεί 
στο όνοµά του, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση  αγαθών µεταξύ αυτού και 
του παραγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ο παραγγελιοδόχος θεωρείται, κατά 
περίπτωση, αγοραστής ή πωλητής ως προς τον παραγγελέα. 

3.  Ως παράδοση λογίζεται επίσης: 

α)  η πώληση αγαθών µε τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας µέχρι 
την αποπληρωµή του τιµήµατος,  

β) η µεταβίβαση, µε καταβολή αποζηµίωσης, της κυριότητας αγαθού, που 
ενεργείται κατόπιν  επιταγής δηµόσιας αρχής ή στο όνοµά της ή σε εκτέλεση 
νόµου.  

4. ∆ε 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.  

 
Άρθρο 6 

Παράδοση ακινήτων 
1. Παράδοση ακινήτων είναι η µεταβίβαση αποπερατωµένων ή ηµιτελών 
κτιρίων ή τµηµάτων τους και του οικοπέδου που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά, 
εφόσον πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά.  

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου θεωρούνται: 

α)  ως κτίρια, τα κτίσµατα γενικά και οι κάθε είδους κατασκευές που 
συνδέονται µε τα κτίσµατα ή µε το έδαφος κατά τρόπο σταθερό και µόνιµο,  
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β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιµοποίηση, µε οποιοδήποτε 
τρόπο, των κτιρίων ύστερα από την ανέγερσή τους, όπως είναι η 
ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η µίσθωση ή άλλη χρήση. 

‘Όταν µε τα κτίσµατα µεταβιβάζεται οικόπεδο µεγαλύτερο εκείνου που ορίζεται 
ως οικοδοµήσιµο από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, η παράδοση του 
επί πλέον οικοπέδου υπάγεται στο φόρο του παρόντος νόµου, εφόσον αυτό 
δεν είναι οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις. 

2. Παράδοση ακινήτων θεωρείται επίσης : 

α) η µεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, η σύσταση ή η παραίτηση από το 
δικαίωµα προσωπικής δουλείας, καθώς και η µεταβίβαση του δικαιώµατος 
άσκησης της επικαρπίας των ακινήτων της παραγράφου 1, 

β) η εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα, µε µίσθωση έργου, ανεξάρτητα αν 
διαθέτει τα υλικά ο εργοδότης ή ο εργολάβος. Εργασίες κατά την πιο πάνω 
έννοια είναι και οι εκσκαφές, οι κατεδαφίσεις, η κατασκευή οικοδοµών, οδών, 
γεφυρών, υδραγωγείων, υδραυλικών και αποχετευτικών έργων, 
ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικών γενικά 
έργων, καθώς και οι συµπληρώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις και επισκευές, 
εκτός από  τις εργασίες συνήθους συντήρησης των έργων αυτών.  

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και στην περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 2, στις οποίες επιβάλλεται ο φόρος του παρόντος νόµου, δεν 
επιβάλλεται φόρος µεταβίβασης ακινήτων. 

4. (1)Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου αυτού εφαρµόζονται για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής 
εκδίδεται από 1ης Ιανουαρίου 2005.

                                                 
1. (α)Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε 
την περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) 
και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από τη δηµοσίευση 
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής:  

 «4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 
αυτού εφαρµόζονται για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης 
Ιανουαρίου 2003». 

α.  Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) είχε αντικατασταθεί  
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.2954/2-11-2001  (ΦΕΚ 255 Α΄) και ήταν σε ισχύ, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002.  Η προηγούµενη 
διάταξη είχε ως εξής:  

«4.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
αυτού εφαρµόζονται για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης 
Ιανουαρίου 2002.» 
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Άρθρο 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 επιχείρησής 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 απόκτησής 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(1) και τα 
δείγµατα που διαθέτει ο υποκείµενος στο φόρο για την εκπλήρωση των  
σκοπών  της επιχείρησής του, 

γ) η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η µίσθωση ή η χρησιµοποίηση για 
οποιοδήποτε σκοπό  των ακινήτων που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
6, 

δ) η ανάληψη µερίδας σε αγαθά από εταίρο, µέτοχο ή κληρονόµο, σε 
περίπτωση διακοπής των εργασιών, λύσης της εταιρείας, αποχώρησης ή 
θανάτου εταίρου. 

Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται επίσης στις περιπτώσεις κοινωνίας και 
συνεταιρισµού, καθώς και στην περίπτωση κοινοπραξίας επιτηδευµατιών, για 
την  οποία  προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2  του  
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.∆. 186/1992 - ΦΕΚ 84Α),  

ε) η περιέλευση στον υποκείµενο στο φόρο ή στους κληρονόµους του 
αγαθών της επιχείρησής του, κατά την παύση των εργασιών της ή κατά το 
θάνατο του υποκειµένου. Προκειµένου για πάγια περιουσιακά στοιχεία του 
υποκειµένου, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 33, οι διατάξεις 

                                                 
1. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
η φράση «δραχµών τριών χιλιάδων (3.000)» αντικαταστάθηκε µε τη παράγραφο 1 του άρθρου 
16 του Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) από την φράση «δέκα (10) ευρώ» και ισχύει, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 
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της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται, εφόσον δεν έχει παρέλθει η 
πενταετής περίοδος διακανονισµού του φόρου αυτών. 

3. Θεωρείται επίσης ως παράδοση αγαθών η  µεταφορά από έναν 
υποκείµενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του προς ένα άλλο κράτος - 
µέλος. 

Θεωρείται ως µεταφερόµενο προς ένα άλλο κράτος µέλος, κάθε ενσώµατο 
αγαθό που αποστέλλεται ή µεταφέρεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, 
αλλά εντός της Κοινότητας, από τον υποκείµενο στο φόρο στο εσωτερικό της 
χώρας ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασµό του, για τις ανάγκες της 
επιχείρησής του, εκτός αν τα αγαθά αυτά προορίζονται για την 
πραγµατοποίηση µιας από τις ακόλουθες πράξεις: 

α) παράδοση αγαθού που πραγµατοποιείται από τον υποκείµενο στο φόρο 
εντός του κράτους- µέλους άφιξης της αποστολής ή της µεταφοράς, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2  
και  5 του άρθρου 13, 

β) παράδοση αγαθού που πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας από 
τον υποκείµενο στο φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24, 27 και 
28, 

γ) παροχή υπηρεσιών στον υποκείµενο στο φόρο, που έχουν ως 
αντικείµενο εργασίες οι οποίες αφορούν αυτό το αγαθό και 
πραγµατοποιούνται υλικώς στο κράτος- µέλος άφιξης της αποστολής ή της 
µεταφοράς του αγαθού, εφόσον µετά την εκτέλεση των εργασιών τα αγαθά 
επαναποστέλλονται στον ίδιο υποκείµενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας, 

δ) προσωρινή χρησιµοποίηση του αγαθού στο έδαφος του κράτους-µέλους 
άφιξης της αποστολής ή της µεταφοράς για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών, 
οι οποίες πραγµατοποιούνται από τον υποκείµενο στο φόρο που είναι 
εγκαταστηµένος στο εσωτερικό της χώρας, 

ε) προσωρινή χρησιµοποίηση του αγαθού, για περίοδο µέχρι 24 µήνες στο 
έδαφος άλλου κράτους - µέλους, εντός του οποίου η εισαγωγή του ίδιου 
αυτού αγαθού από τρίτη χώρα, µε σκοπό την προσωρινή χρησιµοποίησή του, 
θα υπαγόταν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής µε πλήρη απαλλαγή από 
εισαγωγικούς δασµούς. 

Στην περίπτωση που µια από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 
ανωτέρω περιπτώσεις α’ έως ε’ παύει να υφίσταται, θεωρείται ότι 
πραγµατοποιείται παράδοση αγαθού κατά το χρόνο που παύει να υφίσταται η 
εν λόγω προϋπόθεση. 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια 
για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 
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Άρθρο 8 
Παροχή υπηρεσιών 

1. Παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 
2,θεωρείται κάθε  πράξη που δε  συνιστά παράδοση αγαθών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων  5 έως 7. Η πράξη αυτή µπορεί να συνίσταται ιδίως σε: 

α) µεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού, 

β) υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή µιας πράξης ή κατάστασης. 

2. Ως παροχή υπηρεσιών λογίζονται επίσης: 

α) η εκµετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωµένων δωµατίων και οικιών, 
κατασκηνώσεων και παρόµοιων εγκαταστάσεων, χώρων στάθµευσης κάθε 
είδους µεταφορικών µέσων και τροχόσπιτων, 

β) η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα 
διασκέδασης και παρόµοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση, 

γ) η εκτέλεση υπηρεσίας  µε  καταβολή  αποζηµίωσης ύστερα από επιταγή 
δηµόσιας αρχής ή στο όνοµά της ή σε εκτέλεση νόµου, 

δ) η µίσθωση βιοµηχανοστασίων και χρηµατοθυρίδων,  

ε) οι εργασίες φασόν επί ενσώµατων κινητών αγαθών.  

Ως εργασία φασόν νοείται η εκτέλεση εργασιών παραγωγής, κατασκευής ή 
συναρµολόγησης ενσώµατων κινητών αγαθών, µε σύµβαση µίσθωσης έργου, 
από υλικά και αντικείµενα που παραδίδονται από τον εργοδότη στον 
εργολάβο για  το σκοπό αυτόν, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος χρησιµοποιεί και 
δικά του υλικά. 

Η διάταξη της περίπτωσης αυτής ισχύει και όταν ο εργοδότης είναι 
υποκείµενος στο φόρο εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος-µέλος, εφόσον τα 
υλικά και αντικείµενα αποστέλλονται από το κράτος του εργοδότη και  τα  
αγαθά που παράγονται ή κατασκευάζονται ή συναρµολογούνται από τον 
εργολάβο µεταφέρονται ή αποστέλλονται στον εργοδότη στο κράτος - µέλος, 
στο οποίο αυτός είναι εγκατεστηµένος. 

3. Αν ο υποκείµενος στο φόρο µεσολαβεί σε παροχή υπηρεσιών, 
ενεργώντας στο όνοµά του, αλλά για λογαριασµό άλλων προσώπων, 
θεωρείται ότι λαµβάνει και παρέχει τις υπηρεσίες αυτές. 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 εφαρµόζονται αναλόγως 
και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών. 
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Άρθρο 9 
Πράξεις θεωρούµενες ως παροχή υπηρεσιών 

Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 
2, η από υποκείµενο στο φόρο:  

α) χρησιµοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για την ικανοποίηση 
αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς 
αυτή, εφόσον κατά την απόκτηση των αγαθών αυτών δηµιουργήθηκε 
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου, 

β) παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του 
προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του, 

γ) χρησιµοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του 
υποκειµένου που απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς επίσης και η 
χρησιµοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, 
εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες  που προβλέπουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα 
έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όµοιων υπηρεσιών από άλλον 
υποκείµενο στο φόρο. 

 

Άρθρο 10 
Εισαγωγή αγαθών 

1. Ως εισαγωγή αγαθών, κατά την έννοια του  άρθρου 2, θεωρείται: 

α) Η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών  που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας ή προκειµένου για αγαθά υπαγόµενα 
στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ‘Άνθρακα και 
Χάλυβα, που δεν βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία, 

β) Η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών προερχόµενων από τρίτες 
χώρες, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση α΄. 

2. H εισαγωγή αγαθών πραγµατοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά 
βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας κατά το χρόνο της εισόδου των στο 
εσωτερικό της Κοινότητας. 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, αν τα αγαθά που εµπίπτουν 
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 έχουν υπαχθεί από τη στιγµή της 
εισόδου των στο εσωτερικό της Κοινότητας σε ένα από τα καθεστώτα, που 
αναφέρονται στα εδάφια αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 25, σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής µε πλήρη απαλλαγή 
από εισαγωγικούς δασµούς ή σε καθεστώς εξωτερικής διαµετακόµισης, η 
εισαγωγή των αγαθών αυτών πραγµατοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα 
αγαθά αυτά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας. 

 16



Eπίσης, αν αγαθά που εµπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 
έχουν τεθεί από το χρόνο της εισόδου τους στο εσωτερικό της Κοινότητας στα 
καθεστώτα προσωρινής εισαγωγής ή εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 61, η εισαγωγή των 
αγαθών αυτών πραγµατοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά εξέρχονται 
από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας. 

 

Άρθρο 11 
Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 

1. Ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, 
θεωρείται η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώµατα 
κινητά αγαθά, που αποστέλλονται ή µεταφέρονται στον αποκτώντα από τον 
πωλητή ή τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό τους, 
στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος -  µέλος, από το οποίο 
αναχώρησε η αποστολή ή η µεταφορά του αγαθού. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δεν θεωρείται ενδοκοινοτική 
απόκτηση αγαθών η κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 απόκτηση αγαθών που 
πραγµατοποιείται: 

α) από υποκείµενο στο φόρο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των 
αγροτών του άρθρου 41, 

β) από υποκείµενο στο φόρο που πραγµατοποιεί µόνο παραδόσεις αγαθών 
ή παροχές υπηρεσιών, που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωµα έκπτωσης και 

γ) από µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο, εφόσον το ύψος των 
συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέµενης αξίας, που οφείλεται στο 
κράτος - µέλος της αναχώρησης της αποστολής ή της µεταφοράς, δεν 
υπερβαίνει κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των 10.000 
ευρώ(1) και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό 
αυτό. 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν προκειµένου για 
καινούργια µεταφορικά µέσα και προϊόντα που υπάγονται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης. 

Τα πρόσωπα που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής µπορούν 
να επιλέγουν τη φορολόγησή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 1. Η επιλογή αυτή γίνεται µε υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει 
τουλάχιστον για δύο πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, µετά την πάροδο των 

                                                 
1 Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) 
η φράση «2.500.000 δρχ.» αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του 
Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) από την φράση «10.000 ευρώ» και ισχύει, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002.  
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οποίων µπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση θα ισχύει από την επόµενη 
διαχειριστική περίοδο. 

 3. Επίσης, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, δε θεωρείται ενδοκοινοτική 
απόκτηση αγαθών η κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 απόκτηση αγαθών των 
οποίων η παράδοση απαλλάσσεται στο εσωτερικό της χώρας από το φόρο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄,  β΄, γ΄, και στ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 27. 

Οµοίως, δεν θεωρείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση η απόκτηση 
µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή 
αρχαιολογικής αξίας, εφόσον ο πωλητής είναι υποκείµενος στο φόρο 
µεταπωλητής ή διοργανωτής δηµοπρασίας, που ενεργεί µε την ιδιότητά του 
αυτή και το αποκτηθέν αγαθό φορολογήθηκε στο κράτος - µέλος αναχώρησης 
της αποστολής ή της µεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κράτους αυτού 
για τη φορολόγηση των µεταχειρισµένων αγαθών και των αντικειµένων 
καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας. 

 4. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου: 

α) ως «προϊόντα υπαγόµενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης», 
θεωρούνται τα ορυκτέλαια, το οινόπνευµα και τα αλκοολούχα ποτά και τα 
βιοµηχανοποιηµένα καπνά, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες 
κοινοτικές διατάξεις, 

β) θεωρούνται ως «µεταφορικά µέσα», τα σκάφη µήκους άνω των 7,5 
µέτρων, τα αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος κατά την απογείωση 
υπερβαίνει τα 1.550 χιλιόγραµµα και τα χερσαία οχήµατα µε κινητήρα 
κυβισµού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2 kW, τα οποία 
προορίζονται για τη µεταφορά προσώπων ή εµπορευµάτων, µε εξαίρεση τα 
σκάφη και τα αεροσκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 27, 

γ) δεν θεωρούνται ως «καινούργια», τα µεταφορικά µέσα που αναφέρονται 
στην προηγούµενη περίπτωση β΄ όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 
δύο προϋποθέσεις: 

αα) η παράδοση έχει πραγµατοποιηθεί µετά την πάροδο τριών µηνών από 
την ηµεροµηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία. 

Ειδικά, για τα χερσαία οχήµατα η  ανωτέρω χρονική διάρκεια αυξάνεται σε έξι 
µήνες. 

ββ) το µεταφορικό µέσο έχει διανύσει περισσότερα  από 6.000 χιλιόµετρα, αν 
πρόκειται για χερσαίο όχηµα, έχει πραγµατοποιήσει άνω των 100 ωρών 
πλεύσης, άν πρόκειται για σκάφος και άνω των 40 ωρών πτήσης, άν 
πρόκειται για αεροσκάφος. 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια 
για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 
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Άρθρο 12   
Πράξεις θεωρούµενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 

Θεωρείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση  αγαθών, κατά την έννοια των 
διατάξεων του άρθρου 2: 

α) η παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο στο 
φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησής του, το οποίο αποστέλλεται ή 
µεταφέρεται από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό 
του, από ένα άλλο κράτος - µέλος εντός του οποίου έχει παραχθεί, εξορυχθεί, 
µεταποιηθεί, αγορασθεί, αποκτηθεί ή έχει εισαχθεί σ’αυτό το κράτος  µέλος  
από τον ίδιο, στα πλαίσια της επιχείρησής του, 

β) η παραλαβή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από νοµικό πρόσωπο µη 
υποκείµενο στο φόρο, τα οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται από το ίδιο 
πρόσωπο από άλλο κράτος µέλος, στο οποίο είχαν εισαχθεί από το 
πρόσωπο αυτό, 

γ) η µετακίνηση αγαθών από άλλο κράτος - µέλος στο εσωτερικό της 
χώρας, κατά ανάλογη εφαρµογή του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της 
παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Άρθρο 13 
Τόπος παράδοσης αγαθών 

1. Η παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της 
χώρας, εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης τα 
αγαθά βρίσκονται: 

α) στο εσωτερικό της χώρας, 

β) πάνω σε πλοίο, αεροπλάνο ή τραίνο και παραδίδονται προς επιβάτες 
κατά τη διάρκεια τµήµατος µεταφοράς που πραγµατοποιείται στο εσωτερικό 
της Κοινότητας, εφόσον η αναχώρηση πραγµατοποιείται από το εσωτερικό 
της χώρας. 

Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής θεωρούνται: 

- «τµήµα της µεταφοράς το οποίο λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό της 
Κοινότητας», το τµήµα που πραγµατοποιείται χωρίς σταθµό εκτός της 
Κοινότητας, µεταξύ του τόπου αναχώρησης και του τόπου άφιξης της 
µεταφοράς επιβατών, 

- «τόπος αναχώρησης µεταφοράς επιβατών», το πρώτο σηµείο 
επιβίβασης των επιβατών στο εσωτερικό της Κοινότητας, ενδεχοµένως µετά 
από προσέγγιση εκτός της Κοινότητας, 

- «τόπος άφιξης µιας µεταφοράς επιβατών», το τελευταίο σηµείο 
αποβίβασης των επιβατών που επιβιβάστηκαν εντός της Κοινότητας, το οποίο 
προβλέπεται στο εσωτερικό της Κοινότητας, ενδεχοµένως πριν από 
προσέγγιση εκτός της Κοινότητας. 

Εάν πρόκειται για µεταφορά µετ’ επιστροφής, η διαδροµή της επιστροφής 
θεωρείται αυτοτελής µεταφορά. 

2. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών µετά από εγκατάσταση ή 
συναρµολόγηση, µε ή χωρίς δοκιµή λειτουργίας, ως τόπος παράδοσης 
θεωρείται ο τόπος όπου γίνεται η εγκατάσταση ή η συναρµολόγηση. 

3. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών πριν από την εισαγωγή τους στο 
εσωτερικό της χώρας, ως τόπος παράδοσης θεωρείται το εσωτερικό της 
χώρας, εφόσον αυτό είναι και ο τόπος του τελικού προορισµού τους. 

4. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων, η παράδοση αγαθών 
θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον πρόκειται 
για αγαθά, τα οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται από τον προµηθευτή ή 
από άλλον που ενεργεί για λογαριασµό του από άλλο κράτος - µέλος στο 
εσωτερικό της χώρας και πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείµενο στο φόρο ή προς 
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νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο στο φόρο, που καλύπτονται από την 
παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ή προς οποιοδήποτε άλλο µη 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο 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. 

Eντούτοις, 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 από τον προµηθευτή προς το εσωτερικό της χώρας δεν 
υπερβαίνει κατά τη διάρκεια της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου το 
ποσό των 35.000 ευρώ(1) και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν 
υπερβαίνει το ποσό αυτό. 

5. Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση α’ της 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. 

Εντούτοις, 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 πρός το αυτό κράτος - µέλος δεν υπερβαίνει κατά τη 
διάρκεια της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου το ποσό των 100.000 
ευρώ(2) και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό 
                                                 
1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000) η φράση «δραχµών 8.200.000» αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 16 του Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) από την φράση «35.000 ευρώ» και 
ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 

2. Στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000) η φράση «δραχµών 23.400.000» αντικαταστάθηκε από τη φράση «100.000 
ευρώ», η φράση «δραχµών 8.200.000» αντικαταστάθηκε από τη φράση «35.000 ευρώ», µε 
την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του  Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, 
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αυτό. 

Το όριο αυτό περιορίζεται στο ποσό των 35.000 ευρώ(3) 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 πράξεών 
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. 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή στις παραδόσεις 
αγαθών που υπάγονται σε φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 45 
και 46.  Για τις παραδόσεις αγαθών των άρθρων 45 και 46 ως τόπος 
παράδοσής τους θεωρείται ο τόπος εγκατάστασης του υποκείµενου στο φόρο 
µεταπωλητή και του διοργανωτή της δηµοπρασίας. 

7.   Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια 
για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

                                                                                                                                            
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 

3. Στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000) η φράση «δραχµών 23.400.000» αντικαταστάθηκε από τη φράση «100.000 
ευρώ», η φράση «δραχµών 8.200.000» αντικαταστάθηκε από τη φράση «35.000 ευρώ», µε 
την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του  Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 
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Άρθρο 14 
Τόπος παροχής υπηρεσιών 

1. Η παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στην Ελλάδα, 
εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης αυτός που 
παρέχει τις υπηρεσίες έχει στο εσωτερικό της χώρας την έδρα της οικονοµικής 
του δραστηριότητας ή τη µόνιµη εγκατάστασή του από την οποία παρέχονται 
οι υπηρεσίες ή, αν δεν υπάρχει έδρα ή µόνιµη εγκατάσταση, την κατοικία ή τη 
συνήθη διαµονή του. 

2. Κατ’ εξαίρεση, ο τόπος  παροχής θεωρείται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα 
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) υπηρεσίες συναφείς µε ακίνητα κείµενα στο εσωτερικό της χώρας, στις 
οποίες περιλαµβάνονται και οι υπηρεσίες  που παρέχονται από 
κτηµατοµεσίτες, εµπειρογνώµονες, µηχανικούς, αρχιτέκτονες και γραφεία 
επιβλέψεων,  

β) υπηρεσίες µεταφοράς, εφόσον εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρας και 
προκειµένου για µεταφορές, µε τόπο αναχώρησης της µεταφοράς το 
εσωτερικό της χώρας και τόπο άφιξης έδαφος εκτός της Κοινότητας ή 
αντίστροφα, για το διανυόµενο στο εσωτερικό της χώρας τµήµα της ολικής 
διαδροµής. 

Η διάταξη αυτή ισχύει και προκειµένου για ενδοκοινοτικές µεταφορές 
προσώπων. 

γ) υπηρεσίες ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών, καθώς και υπηρεσίες 
µεσολάβησης για την πραγµατοποίηση αυτών των υπηρεσιών, που 
πραγµατοποιούνται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνοµα και για 
λογαριασµό άλλων προσώπων, εφόσον ο τόπος αναχώρησης της µεταφοράς 
βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και ο τόπος άφιξης της µεταφοράς 
βρίσκεται σε άλλο κράτος - µέλος. 

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου θεωρούνται: 

αα) "ενδοκοινοτική µεταφορά αγαθών", κάθε µεταφορά αγαθών της οποίας ο 
τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο εσωτερικό δύο 
διαφορετικών κρατών µελών. 

Εξοµοιώνεται προς ενδοκοινοτική µεταφορά αγαθών, η µεταφορά αγαθών της 
οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο εσωτερικό 
της χώρας, εφόσον η µεταφορά αυτή συνδέεται άµεσα µε µεταφορά αγαθών  
της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο έδαφος 
δύο διαφορετικών κρατών - µελών, 

ββ) "τόπος αναχώρησης", ο τόπος όπου αρχίζει πραγµατικά η µεταφορά των 
αγαθών, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι πραγµατοποιούµενες διαδροµές 
προς τον  τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά, 
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γγ) "τόπος άφιξης", ο τόπος όπου περατώνεται πραγµατικά η µεταφορά των 
αγαθών, 

δ) υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρµολόγησης αγαθών προερχoµένων 
από άλλο κράτος, εφόσον οι εργασίες αυτές ενεργούνται στο εσωτερικό της 
χώρας από τον προµηθευτή των αγαθών, ο οποίος δεν είναι εγκαταστηµένος 
στο εσωτερικό της χώρας, 

ε) υπηρεσίες µίσθωσης µεταφορικών µέσων, εφόσον ο εκµισθωτής είναι 
εγκαταστηµένος στο εσωτερικό της χώρας και ο µισθωτής χρησιµοποιεί το 
αγαθό σ’αυτό ή  σε  άλλο κράτος- µέλος της Κοινότητας ή εφόσον ο 
εκµισθωτής είναι εγκαταστηµένος σε κράτος εκτός της Κοινότητας και ο 
µισθωτής χρησιµοποιεί το αγαθό στο εσωτερικό της χώρας. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες 
εφαρµογής  του προηγούµενου εδαφίου της περίπτωσης αυτής, 

στ) υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας και έχουν 
ως αντικείµενο: 

(αα) πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, 
ψυχαγωγικές ή παρόµοιες δραστηριότητες, στις οποίες περιλαµβάνονται και 
οι εργασίες των οργανωτών τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και οι τυχόν 
παρεπόµενες προς αυτές παροχές υπηρεσιών,  

(ββ) εργασίες παρεπόµενες των µεταφορικών δραστηριοτήτων, όπως η 
φόρτωση, η εκφόρτωση και άλλες παρόµοιες, 

(γγ) πραγµατογνωµοσύνες γενικά, καθώς και οι εργασίες σε ενσώµατα κινητά 
αγαθά, εφόσον δεν παρέχονται σε λήπτη που διαθέτει αριθµό φορολογικού 
µητρώου Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος - µέλος και τα αγαθά αυτά µετά την παροχή 
των υπηρεσιών δεν αποστέλλονται ούτε µεταφέρονται εκτός του εσωτερικού 
της χώρας. 

Για πραγµατογνωµοσύνες καθώς και οι λοιπές εργασίες σε ταξινοµηµένα στην 
Ελλάδα  µεταφορικά µέσα λογίζεται ότι αυτά σε κάθε περίπτωση δεν 
αποστέλλονται ούτε µεταφέρονται εκτός του εσωτερικού της χώρας, 

ζ) µε την επιφύλαξη της  παραπάνω περίπτωσης γ’, παροχή υπηρεσιών 
από µεσάζοντες, οι οποίοι ενεργούν στο όνοµα και για λογαριασµό άλλων 
προσώπων για την πραγµατοποίηση πράξεων, οι οποίες εκτελούνται υλικώς 
στο εσωτερικό της χώρας. 

3. Επίσης, κατ’εξαίρεση, ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι 
βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας στις παρακάτω περιπτώσεις υπηρεσιών, 
εφόσον παρέχονται από πρόσωπα εγκαταστηµένα σε άλλο κράτος - µέλος σε 
υποκειµένους στο φόρο, οι οποίοι έχουν στο εσωτερικό της χώρας την έδρα 
της οικονοµικής τους δραστηριότητας ή τη µόνιµη εγκατάστασή τους ή την 
κατοικία, ή τη συνήθη διαµονή τους ή, εφόσον παρέχονται από πρόσωπα 
εγκαταστηµένα εκτός της Κοινότητας, σε οποιοδήποτε λήπτη εγκαταστηµένο 
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στο εσωτερικό της χώρας: 

α) µεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµετάλλευσης βιοµηχανικών 
και εµπορικών σηµάτων και άλλων παρόµοιων δικαιωµάτων,  

β) διαφηµίσεων 

γ) συµβούλων γενικά, µηχανικών, γραφείων µελετών, δικηγόρων, λογιστών 
ή και άλλων παρόµοιων υπηρεσιών, καθώς και επεξεργασίας στοιχείων ή 
παροχής πληροφοριών,  

δ) ανάληψης υποχρέωσης για µη άσκηση, εν όλω ή εν µέρει, 
επαγγελµατικής δραστηριότητας ή δικαιώµατος που προβλέπεται στην 
παράγραφο αυτή,   

ε) τραπεζικών, χρηµατοδοτικών, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών, µε 
εξαίρεση τη µίσθωση χρηµατοθυρίδων, 

στ) διάθεσης προσωπικού, 

ζ)  µίσθωσης ενσώµατων κινητών αγαθών εκτός των µεταφορικών µέσων,   

η)  προσώπων που ενεργούν στο όνοµα και για λογαριασµό άλλων 
προσώπων, για την πραγµατοποίηση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο αυτή, 

θ) Τηλεπικοινωνιών. 

Ως υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών νοούνται οι υπηρεσίες που αφορούν τη  
µετάδοση, εκποµπή και λήψη σηµάτων εγγράφων, εικόνων και ήχων ή 
πληροφοριών οποιασδήποτε φύσης µέσω καλωδίου, ραδιοκυµάτων, οπτικών 
ή άλλων ηλεκτροµαγνητικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της 
εκχώρησης ή παραχώρησης δικαιώµατος χρήσης µέσων για  µιά τέτοια 
µετάδοση, εκποµπή ή λήψη. 

ι) (1) ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, 

ια) (1) υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, όπως δηµιουργία και φιλοξενία 
ιστοσελίδων, η εξ αποστάσεως συντήρηση προγραµµάτων και εξοπλισµού, 
παροχή λογισµικού και η ενηµέρωσή του, παροχή εικόνων, κειµένων, 
πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδοµένων, παροχή µουσικής, ταινιών 
και παιχνιδίων συµπεριλαµβανοµένων και κάθε είδους τυχερών παιγνιδιών, 
καθώς και πολιτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστηµονικών  
ή ψυχαγωγικών εκποµπών ή εκδηλώσεων, παροχή διδασκαλίας εξ 
αποστάσεως. 

Μόνη η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ παρέχοντος και 

                                                 
1. Οι περιπτώσεις ι΄ και ια΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000) προστέθηκαν µε το άρθρο 3 του Ν.3193/20-11-2003 (ΦΕΚ 266 Α΄) και 
ισχύουν,  σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ίδιου νόµου, από 1.7.2003. 
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λήπτη υπηρεσίας δεν αρκεί για να θεωρηθεί η υπηρεσία αυτή ως υπηρεσία 
που παρέχεται ηλεκτρονικά. 

4. Επίσης, κατ’εξαίρεση ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι 
βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας στις παρακάτω περιπτώσεις υπηρεσιών, 
εφόσον παρέχονται σε λήπτη που διαθέτει αριθµό φορολογικού µητρώου  
Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας:  

α) ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών  της οποίας ο τόπος αναχώρησης 
δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και παροχή υπηρεσιών από 
πρόσωπα που µεσολαβούν ενεργώντας στο όνοµα και για λογαριασµό άλλων 
προσώπων, για την πραγµατοποίηση των πράξεων αυτών, 

β) εργασίες παρεπόµενες της ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών, που 
εκτελούνται υλικώς σε άλλο κράτος - µέλος, καθώς και παροχή υπηρεσιών 
από πρόσωπα που µεσολαβούν ενεργώντας στο όνοµα και για λογαριασµό 
άλλων προσώπων, για την πραγµατοποίηση των πράξεων αυτών, 

γ) παροχή υπηρεσιών από πρόσωπα που ενεργούν στο  όνοµα και για 
λογαριασµό άλλων προσώπων, που µεσολαβούν για την πραγµατοποίηση 
πράξεων που δεν περιλαµβάνονται στο προηγούµενο εδάφιο, ούτε στην 
παράγραφο 3, οι οποίες εκτελούνται υλικά σε άλλο κράτος - µέλος, 

δ) (2) πραγµατογνωµοσύνες γενικά και εργασίες σε ενσώµατα κινητά αγαθά, οι 
οποίες εκτελούνται υλικά σε άλλο κράτος – µέλος, εφόσον τα αγαθά µετά την 
παροχή των υπηρεσιών αποστέλλονται ή µεταφέρονται εκτός του κράτους -  
µέλους. 

5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, ο τόπος παροχής 
υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, όταν ο 
εγκαταστηµένος στο εσωτερικό της xώρας παρέχει: 

α) υπηρεσίες της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2, για ακίνητο που 
βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, 

β) υπηρεσίες της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2, που εκτελούνται εκτός 
του εσωτερικού της χώρας,  

γ) υπηρεσίες της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2, εφόσον πρόκειται για 
µεταφορά µε τόπο αναχώρησης άλλο κράτος- µέλος, 

                                                 
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α.  
(Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Ν. 3220/28-1-
2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, 
από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως 
εξής: «δ) πραγµατογνωµοσύνες γενικά και εργασίες σε ενσώµατα κινητά αγαθά, οι οποίες 
εκτελούνται υλικώς σε άλλο κράτος - µέλος, εφόσον τα αγαθά µετά την παροχή των 
υπηρεσιών αποστέλλονται ή µεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας.» 
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δ) υπηρεσίες της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2, που αφορούν σε 
αγαθά, τα οποία εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - µέλος, 

ε) υπηρεσίες της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2, εφόσον ο µισθωτής 
χρησιµοποιεί το αγαθό σε χώρα εκτός της Κοινότητας, 

στ) υπηρεσίες της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2, που εκτελούνται 
υλικά εκτός του εσωτερικού της χώρας, 

ζ) υπηρεσίες της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2, που εκτελούνται υλικά 
εκτός του εσωτερικού της χώρας, 

η) υπηρεσίες της παραγράφου 3, που παρέχονται σε υποκείµενο στο φόρο 
εγκαταστηµένο σε άλλο κράτος µέλος ή στα όργανα της Κοινότητας ή σε 
οποιοδήποτε λήπτη εγκαταστηµένο εκτός της Κοινότητας, 

θ) υπηρεσίες της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4, εφόσον ο τόπος 
αναχώρησης της µεταφοράς βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και ο τόπος 
άφιξης βρίσκεται σε άλλο κράτος- µέλος, όταν ο λήπτης είναι υποκείµενος 
εγκαταστηµένος σε άλλο κράτος - µέλος,  

ι) υπηρεσίες της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4,εφόσον οι 
παρεπόµενες της ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών εργασίες εκτελούνται 
στο εσωτερικό της χώρας και παρέχονται σε λήπτη υποκείµενο 
εγκαταστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, 

ια) εργασίες της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4, εφόσον παρέχονται σε 
λήπτη υποκείµενο εγκαταστηµένο σε άλλο κράτος - µέλος, 

ιβ) (3) εργασίες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 που εκτελούνται υλικά 
στο εσωτερικό της χώρας και παρέχονται σε λήπτη που διαθέτει αριθµό 
φορολογικού µητρώου Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος - µέλος, εφόσον τα αγαθά αυτά 
στη συνέχεια  αποστέλλονται ή µεταφέρονται εκτός του εσωτερικού της 
χώρας. 

Για µεταφορικά µέσα ταξινοµηµένα στην Ελλάδα, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι 
αυτά  µεταφέρονται ή αποστέλλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας. 

                                                 
3. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 14 
του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 39 
του Ν.3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ισχύουν, σύµφωνα µε την περίπτωση δ) του άρθρου 
56 του ίδιου νόµου, από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η 
προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής:  «ιβ) εργασίες της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 4 που 
εκτελούνται υλικώς στο εσωτερικό της χώρας και παρέχονται σε λήπτη που διαθέτει αριθµό 
φορολογικού µητρώου Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος - µέλος, εφόσον τα αγαθά αυτά στη συνέχεια  
αποστέλλονται ή µεταφέρονται στο κράτος - µέλος εγκατάστασης του λήπτη.» 
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Άρθρο 15  
Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών 

1. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στο 
εσωτερικό της χώρας, εφόσον τα αγαθά κατά το χρόνο της άφιξης της 
αποστολής ή της µεταφοράς προς τον αποκτώντα βρίσκονται στο εσωτερικό 
της χώρας. 

2. Επίσης, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι 
πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον γίνεται από υποκείµενο 
στο φόρο εγκαταστηµένο στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος δεν αποδεικνύει 
ότι τα αγαθά αυτά αποτέλεσαν αντικείµενο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών 
σε άλλο κράτος - µέλος. 

Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται ότι η ενδοκοινοτική 
απόκτηση φορολογήθηκε στο άλλο κράτος µέλος, όπου πραγµατοποιήθηκε η 
άφιξη των αγαθών, εφόσον: 

α) ο αποκτών αποδεικνύει ότι πραγµατοποίησε την απόκτηση αυτή µε 
σκοπό την πραγµατοποίηση µεταγενέστερης παράδοσης αγαθών εντός του 
άλλου κράτους - µέλους και για την οποία παράδοση υπόχρεος για την 
καταβολή του φόρου έχει οριστεί ο παραλήπτης των αγαθών, ο οποίος είναι 
εγγεγραµµένος στο µητρώο Φ.Π.Α. εντός του άλλου κράτους - µέλους και 

β) ο αποκτών έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της περίπτωσης α’  της παραγράφου 5 του άρθρου 36. 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, δε θεωρείται ότι 
πραγµατοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση στο εσωτερικό της χώρας όταν 
συντρέχουν σωρρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) η ενδοκοινοτική απόκτηση  πραγµατοποιείται  από υποκείµενο στο φόρο 
άλλου κράτους- µέλους, ο οποίος δεν είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο Φ.Π.Α. 
στο εσωτερικό της χώρας, 

β) τα αγαθά αποστέλλονται ή µεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας από 
κράτος - µέλος διαφορετικό από αυτό εντός του οποίου ο υποκείµενος στο 
φόρο της περίπτωσης α’ διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.,           

γ) (1) Η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγµατοποιείται µε σκοπό τη διενέργεια 

                                                 
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν.3091/24.12.2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) 
και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από την δηµοσίευση 
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής:  «γ)η 
ενδοκοινοτική απόκτηση πραγµατοποιείται µε σκοπό τη διενέργεια µεταγενέστερης 
παράδοσης αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, για την οποία παράδοση υπόχρεος για την 
καταβολή του φόρου είναι ο παραλήπτης των αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35,». 
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µεταγενέστερης παράδοσης αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, για την οποία 
παράδοση υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παραλήπτης των 
αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 35. 

δ) ο παραλήπτης των αγαθών είναι υποκείµενος στο φόρο ή µη υποκείµενο 
στο φόρο νοµικό πρόσωπο, εγγεγραµµένα στο µητρώο Φ.Π.Α. στο εσωτερικό 
της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

Άρθρο 16 
Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην 
παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών 

1. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από 
το δηµόσιο κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών 
και η παροχή των υπηρεσιών. 

Η παράδοση των αγαθών συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά 
τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά. 

Όταν ο προµηθευτής των αγαθών αναλαµβάνει την υποχρέωση αποστολής 
τους, η παράδοση συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η 
αποστολή, εκτός αν ο προµηθευτής αναλαµβάνει και την υποχρέωση 
συναρµολόγησης ή εγκατάστασης των αγαθών, οπότε η παράδοση 
συντελείται κατά το χρόνο αποπεράτωσης των εργασιών αυτών. 

2. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος γίνεται απαιτητός: 

α) κατά το χρόνο έκδοσης του  τιµολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει 
θέση τιµολογίου στις περιπτώσεις που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, παρέχεται η ευχέρεια έκδοσης των στοιχείων αυτών σε 
χρόνο µεταγενέστερο της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής 
υπηρεσιών, 

β) κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής σε περίπτωση παράδοσης 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται ύστερα από επιταγή 
δηµόσιας αρχής ή στο όνοµά της ή σε εκτέλεση νόµου, 

γ) κατά το χρόνο που έχει συµφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε 
περίπτωση παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται 
περιοδικά, 

δ) κατά το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει 
θέση τιµολογίου και το αργότερο τη 15η του επόµενου µήνα από αυτόν κατά 
τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση, προκειµένου για παραδόσεις 
αγαθών που απαλλάσσονται από το φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 28, 

ε) προκειµένου για παροχή υπηρεσιών, κατά το χρόνο έκδοσης του 
φορολογικού στοιχείου, όταν αυτό εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο της 
παροχής των υπηρεσιών. 

3. Ειδικά για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6,η 
φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το 
χρόνο: 
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α) υπογραφής του προσυµφώνου, εφόσον σ’αυτό περιλαµβάνεται ο όρος 
της αυτοσύµβασης που προβλέπει το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα ή 
εφόσον καταβλήθηκε ολόκληρο το τίµηµα και παραδόθηκε η νοµή του 
ακινήτου,  

β) σύνταξης της έκθεσης πλειστηριασµού, στην περίπτωση εκούσιου ή 
αναγκαστικού πλειστηριασµού, 

γ) υπογραφής του οριστικού συµβολαίου,  

δ) µεταγραφής στις λοιπές περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατάρτιση 
συµβολαιογραφικού εγγράφου. 

 

Άρθρο 17 
Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην 

εισαγωγή αγαθών 
1. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από 
το ∆ηµόσιο, κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η εισαγωγή των αγαθών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος. 

Όταν αγαθά τίθενται από τη  στιγµή της εισαγωγής τους, σε ένα από τα 
καθεστώτα, που προβλέπονται στα εδάφια αα’ και ββ’ της περίπτωσης β’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 25, σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής µε 
πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς, σε καθεστώς εξωτερικής 
διαµετακόµισης ή σε ένα από τα καθεστώτα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 61, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος 
γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από τα 
καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας. 

2. ’Οταν τα εισαγόµενα αγαθά υπόκεινται σε δασµούς, γεωργικές εισφορές 
ή φόρους ισοδυνάµου αποτελέσµατος, που έχουν θεσπισθεί στα  πλαίσια 
κοινής πολιτικής, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται 
απαιτητός κατά το χρόνο που η φορολογική υποχρέωση γεννάται και γίνονται 
απαιτητές από το ∆ηµόσιο οι παραπάνω επιβαρύνσεις. 

3. Για σκάφη αναψυχής, τα οποία βρίσκονταν σε καθεστώς προσωρινής 
εισαγωγής στο εσωτερικό της χώρας κατά την 31-12-1992 βάσει δελτίων 
κίνησης που έχουν χορηγήσει οι αρµόδιες τελωνειακές αρχές και ανήκουν σε 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν σε άλλο κράτος  µέλος την έδρα της 
οικονοµικής τους δραστηριότητας ή τη µόνιµη εγκατάστασή τους, την κατοικία 
ή τη συνήθη διαµονή τους, η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τη λήξη 
του καθεστώτος στο οποίο είχαν υπαχθεί. 

Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται, εφόσον 
αποδεικνύεται ότι: 

α) τα σκάφη αυτά εξάγονται, 
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β) καταβλήθηκε ο φόρος κατά την εισαγωγή των σκαφών αυτών στο 
εσωτερικό της χώρας, 

γ) καταβλήθηκε ο φόρος στο κράτος-µέλος που πραγµατοποιήθηκε η 
αγορά τους, χωρίς να τύχουν απαλλαγής ή επιστροφής του φόρου αυτού 
λόγω εξαγωγής, 

δ) έχουν νηολογηθεί ή, έχουν χρησιµοποιηθεί αποδεδειγµένα, για πρώτη 
φορά, πριν από την 1-1 1985 και 

ε) η τρέχουσα αξία τους, δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.400 ευρώ(1). 

4. ‘Οταν τα εισαγόµενα αγαθά δεν υπόκεινται σε καµία επιβάρυνση της 
παραγράφου 2, η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά την είσοδο των 
αγαθών στο τελωνειακό έδαφος και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο 
που λαµβάνεται υπόψη για την επιβολή των δασµών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της τελωνειακής νοµοθεσίας. 

                                                 
1 Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
η φράση «του ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχµών» 
αντικαταστάθηκε από τη φράση «των 4.400 ευρώ», µε την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του 
Ν. 2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 
του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 
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Άρθρο 18 
Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην 

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου 
1. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τον χρόνο που 
πραγµατοποιείται η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. 

Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγµατοποιείται κατά το χρόνο που τα 
αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά. 

‘Οταν ο προµηθευτής των αγαθών αναλαµβάνει την υποχρέωση αποστολής 
τους, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγµατοποιείται κατά το χρόνο 
κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή. 

2. Ο φόρος γίνεται απαιτητός από το ∆ηµόσιο κατά το χρόνο έκδοσης του 
τιµολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου και το αργότερο τη 
15η του επόµενου µήνα από αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική 
υποχρέωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 
Άρθρο 19  

Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην 
ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή 

υπηρεσιών. 
1. Στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς 
και στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η αντιπαροχή 
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προµηθευτής των 
αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή 
τρίτο πρόσωπο, προσαυξηµένη µε οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται 
άµεσα µε αυτή. 

2. Κατ’εξαίρεση, στις πιο κάτω περιπτώσεις, ως φορολογητέα αξία 
λαµβάνεται: 

α) για τις πράξεις παράδοσης αγαθών, που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
καθώς και για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που αναφέρονται στην 
περίπτωση α’ του άρθρου 12, η τρέχουσα τιµή αγοράς των αγαθών ή 
παρόµοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιµή αγοράς, το κόστος των αγαθών, 
κατά το χρόνο πραγµατοποίησης των πράξεων αυτών, 

β) για τις προβλεπόµενες από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 9 
παροχές υπηρεσιών, το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση 
της παροχής των υπηρεσιών αυτών, 

γ) για την παροχή υπηρεσιών, που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ΄ 
του άρθρου 9, για την ανταλλαγή αγαθών, καθώς και για κάθε  περίπτωση 
που η αντιπαροχή δεν συνίσταται σε χρήµα , η κανονική αξία τους. 

Ως κανονική αξία θεωρείται το ποσό που θα έπρεπε, κάτω από κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, να καταβάλει οποιοσδήποτε αγοραστής ή 
λήπτης για να επιτύχει την απόκτηση του αγαθού ή τη λήψη της υπηρεσίας 
από έναν ανεξάρτητο προµηθευτή ή από πρόσωπο που παρέχει ανεξάρτητα 
τις υπηρεσίες αυτές στο εσωτερικό της χώρας, 

δ) για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 
περίπτωση α΄ του άρθρου 6, η αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από τις 
διατάξεις του νόµου για την επιβολή του φόρου µεταβίβασης ακινήτων, που 
ισχύουν  κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Για τις 
παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του οικοπέδου που αναθέτει σε εργολάβο 
την ανέγερση οικοδοµής µε το σύστηµα της αντιπαροχής, ως φορολογητέα 
αξία λαµβάνεται η αξία των κτισµάτων που παραδίδονται σ’ αυτόν. Η αξία 
αυτή προσδιορίζεται όπως πιο πάνω και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 
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την αξία των ποσοστών του οικοπέδου που µεταβιβάζονται από τον κύριο του 
οικοπέδου στον εργολάβο κατασκευαστή. 

Κατ’ εξαίρεση, για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας σε περίπτωση 
παράδοσης ακινήτου σε πρόσωπα που έχουν δικαίωµα µερικής ή ολικής 
απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων, η αξία αυτή µειώνεται κατά 
το µέρος που αντιστοιχεί στην απαλλασσόµενη από το φόρο µεταβίβασης 
ακινήτων αξία. 

Το αµάχητο τεκµήριο για την µεταβίβαση αποπερατωµένου διαµερίσµατος, 
που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόµου για την επιβολή του 
φόρου µεταβίβασης ακινήτων, ισχύει και για την εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου. 

3. (1) ’Οταν τα στοιχεία προσδιορισµού της φοροληγητέας αξίας εκφράζονται 
σε νόµισµα άλλου κράτους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, για τον 
προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του 
νοµίσµατος αυτού προς το ευρώ, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη διάταξη 
της παραγράφου 3 του άρθρου 20. 

4. Στη φορολογητέα αξία περιλαµβάνονται: 

α) (2) Οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων, καθώς και τα παρεπόµενα έξοδα 
µε τα οποία ο προµηθευτής επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη 
των υπηρεσιών, όπως τα έξοδα προµήθειας, µεσιτείας, συσκευασίας, 
ασφάλισης, µεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, ακόµη και αν αποτελούν 
αντικείµενο ιδιαίτερης συµφωνίας,  

β) οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώµατα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του 
δηµοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήµου, µε εξαίρεση το φόρο του 
παρόντος νόµου.  

Προκειµένου για παραδόσεις αγαθών που διατίθενται σε συσκευασία η οποία 
                                                 
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) η φράση «για τον 
προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού 
προς τη δραχµή» αντικαταστάθηκε από τη φράση «το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη 
ευρώ, για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του 
νοµίσµατος αυτού προς το ευρώ» µε την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Ν.2948/19-10-
2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ίδιου 
νόµου, από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 
Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από τη 
δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: 
«α) Οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων, οι τόκοι υπερηµερίας, καθώς και τα παρεπόµενα 
έξοδα µε τα οποία ο προµηθευτής επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των 
υπηρεσιών, όπως τα έξοδα προµήθειας, µεσιτείας, συσκευασίας, ασφάλισης, µεταφοράς, 
φορτοεκφόρτωσης, ακόµη και αν αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερης συµφωνίας,».      
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επιστρέφεται, η αξία του περιεχοµένου και της συσκευασίας αναγράφεται 
χωριστά κατά συντελεστή φόρου, εφόσον υπάγονται σε διαφορετικό 
συντελεστή. 

Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, δύναται ο υποκείµενος στο 
φόρο να µην αναγράφει φόρο για την αξία της συσκευασίας τόσο κατά την 
παράδοση όσο και κατά την επιστροφή αυτής, εφόσον η επιστρεφόµενη 
συσκευασία καλύπτεται από καταβαλλόµενη εγγύηση. 

5. Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαµβάνονται: 

α) Οι χορηγούµενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον 
αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που ισχύουν.  

Ειδικότερα, προκειµένου για εκπτώσεις που χορηγούνται λόγω κύκλου 
εργασιών, λαµβάνονται υπόψη, εφόσον τα παρεχόµενα ποσοστά εκπτώσεων 
γνωστοποιούνται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις 
υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν από την πραγµατοποίησή 
τους. 

β) οι επιστροφές του τιµήµατος, σε περίπτωση ολικής ή µερικής ακύρωσης 
της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών. 

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 όνοµα 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. 

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν 
για τις χορηγούµενες εκπτώσεις και τη µερική επιστροφή τιµήµατος σε 
περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του 
άρθρου 49 του ν.2238/1994  (ΦΕΚ 151 Α΄). 

5α. Η φορολογητέα αξία µειώνεται σε περίπτωση ολικής ή µερικής µη 
πληρωµής του τιµήµατος, εφόσον µετά την πραγµατοποίηση των 
φορολογητέων πράξεων διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά 
ανεπίδεκτη εισπράξεως, λόγω θέσεως επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 46 και 46α του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 
101Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν.2000/1991 (ΦΕΚ 206Α΄).  

Η µείωση της φορολογητέας βάσης ενεργείται µετά την έκδοση της απόφασης 
του Εφετείου της έδρας της επιχείρησης, που προβλέπεται από την παρ. 1 
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του πιό πάνω αναφερόµενου άρθρου 46. Για την έγκριση της µείωσης 
απαιτείται απόφαση του αρµόδιου Προϊσταµένου της ∆ηµόσιας Οικονοµικής 
Υπηρεσίας (∆ΟΥ), η οποία εκδίδεται µετά από αίτηση της ενδιαφερόµενης 
επιχείρησης και την προσκόµιση των απαραίτητων στοιχείων, από τα οποία 
προκύπτει το σύνολο της ανείσπρακτης απαίτησης, µέσα σε προθεσµία έξι (6) 
µηνών µετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου.   

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην κατά τα 
ανωτέρω µείωση της φορολογητέας βάσης έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο, 
συµψηφίζεται κατά τη φορολογική περίοδο, κατά την οποία εκδόθηκε η 
απόφαση του προϊσταµένου της ∆ΟΥ. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο 
Φ.Π.Α. που αναλογεί στην κατά τα ανωτέρω µείωση της φορολογητέας αξίας 
δεν έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο δεν καταβάλλεται, ως µη οφειλόµενος 
στη συγκεκριµένη φορολογική περίοδο, κατά την οποία οφείλετο. Τυχόν 
πράξεις επιβολής φόρου ή προστίµων που έχουν εκδοθεί µέχρι την έκδοση 
της απόφασης του προϊσταµένου της ∆ΟΥ ακυρώνονται.   

6. Η φορολογητέα αξία µειώνεται κατά την αξία των ειδών συσκευασίας 
που επιστρέφονται από τους αγοραστές.  

7. Στην περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, που 
πραγµατοποιήθηκε από υποκείµενο εγκαταστηµένο στο εσωτερικό της 
χώρας, η οποία αποδεδειγµένα φορολογήθηκε σε άλλο κράτος - µέλος κατά 
το χρόνο της άφιξης της αποστολής ή της µεταφοράς στο κράτος αυτό,  η 
φορολογητέα αξία µειώνεται αναλόγως. 

Ειδικά για αγαθά που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η 
φορολογητέα αξία µειώνεται επίσης µε το ποσό του φόρου αυτού, ο οποίος 
καταβλήθηκε σε άλλο κράτος - µέλος και αποδεδειγµένα επιστράφηκε από 
αυτό το άλλο κράτος - µέλος. 

8. Στην παράδοση εφηµερίδων και περιοδικών που ενεργούν οι εκδοτικές 
και εισαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η τιµή 
παράδοσης αυτών, χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας, µετά την αφαίρεση της 
προµήθειας που χορηγείται στα πρακτορεία διανοµής.   

9. Ειδικά στην πώληση καρτών τηλεπικοινωνίας, εισιτηρίων µεταφοράς 
προσώπων των οποίων προβλέπεται η ακύρωση σε ειδικά µηχανήµατα, 
καθώς και σε κάθε άλλη παρόµοια περίπτωση, ως φορολογητέα αξία 
λαµβάνεται η τιµή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας. 
Ο φόρος που  αναλογεί για τις πωλήσεις αυτές καταβάλλεται από την 
επιχείρηση παροχής των υπηρεσιών κατά το χρόνο διάθεσης αυτών.      
(3)Οι υποκείµενοι που µεσολαβούν στη διάθεση αυτών στο κοινό  δεν 
                                                 
3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 
Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση η) του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από 1ης 
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επιβαρύνουν µε φόρο  την παράδοση αυτή, έχουν όµως δικαίωµα έκπτωσης 
του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 30. 

Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και για την προµήθεια 
που καταβάλλεται από διαχειριστές συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε 
άλλα  πρόσωπα που µεσολαβούν για τη διάθεση καρτών στο κοινό. 

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και σε κάθε 
περίπτωση προµήθειας για διάθεση πιστωτικών καρτών. 

10. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται η διαδικασία και 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
αυτού. 

                                                                                                                                            
Ιανουαρίου 2003.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «Οι υποκείµενοι στο φόρο που 
µεσολαβούν στη διάθεση αυτών στο κοινό δεν έχουν τις υποχρεώσεις του νόµου αυτού για τη 
συγκεκριµένη δραστηριότητα.» 
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Άρθρο 20  
Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών 

1. Στην εισαγωγή αγαθών η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται: 

α) από τη δασµολογητέα αξία των εισαγόµενων αγαθών, όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, 

β) από τους δασµούς, φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώµατα που 
οφείλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας, καθώς και όσα εισπράττονται 
κατά την εισαγωγή υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, εκτός από το φόρο του 
παρόντος νόµου, 

γ) από τα παρεπόµενα έξοδα της εισαγωγής αγαθών, όπως τα έξοδα 
προµήθειας, µεσιτείας, τόκων, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
ασφάλισης και µεταφοράς µέχρι του πρώτου τόπου του προορισµού τους στο 
εσωτερικό της χώρας, εφόσον και κατά το µέρος που δεν έχουν 
συµπεριληφθεί στη δασµολογητέα αξία. 

Ως πρώτος τόπος προορισµού νοείται ο τόπος, ο οποίος αναγράφεται στη 
φορτωτική ή σε οποιoδήποτε έγγραφο µε το οποίο εισάγονται τα αγαθά στη 
χώρα. Αν δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη, ως πρώτος τόπος προορισµού 
θεωρείται ο τόπος της πρώτης εκφόρτωσης των αγαθών στο εσωτερικό της 
χώρας, 

δ) από τα αναφερόµενα στην προηγούµενη περίπτωση γ΄ έξοδα, τα οποία 
πραγµατοποιούνται, για τυχόν  µεταφορά των αγαθών από τον πρώτο τόπο 
προορισµού σε άλλο τόπο στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου 
κράτους - µέλους της Κοινότητας που είναι γνωστός κατά το χρόνο 
τελωνισµού τους και τη θέση τους σε ανάλωση. 

2. Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών, τα οποία είχαν εξαχθεί προσωρινά 
εκτός της Κοινότητας για τελειοποίηση και επανεισαγωγή, η φορολογητέα 
αξία, που προβλέπουν οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, 
διαµορφώνεται µε βάση τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. 

3. (1) ΄Οταν τα στοιχεία προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας κατά την 
εισαγωγή εκφράζονται σε νόµισµα άλλου κράτους, για τον προσδιορισµό της 
φορολογητέας αξίας λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού  
προς το ευρώ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, για τον 
υπολογισµό της δασµολογητέας αξίας. 

4. Προκειµένου περί πετρελαιοειδών προϊόντων υπαγόµενων σε ειδικό 

                                                 
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), η φράση «προς τη 
δραχµή» αντικαταστάθηκε από τη φράση «προς το ευρώ», µε την παράγραφο 7 του άρθρου 
16 του Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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φόρο κατανάλωσης ανεξάρτητα µε την προέλευσή τους και µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων της περίπτωσης α΄ του άρθρου 7 του Ν.1038/1980 όπως 
ισχύει, για τη διαµόρφωση της βάσης επιβολής του φόρου προστιθέµενης 
αξίας, πέραν των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος, 
συνυπολογίζεται και το κατά περίπτωση καθοριζόµενο κόστος τήρησης των 
αποθεµάτων ασφαλείας. 

 

Άρθρο 21 
Συντελεστές. Υπολογισµός του φόρου 

1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας ορίζεται σε δεκαοκτώ 
τοις εκατό (18%) στη φορολογητέα αξία. 

Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο 
παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε οκτώ τοις 
εκατό (8%). 
(1)Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ δεν εφαρµόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 
περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14. 

2. Για τον υπολογισµό του φόρου στην παράδοση αγαθών, στην παροχή 
υπηρεσιών και στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, εφαρµόζονται οι 
συντελεστές, που ισχύουν κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18. 

3. Για τα εισαγόµενα αγαθά εφαρµόζονται οι συντελεστές που ισχύουν κατά 
το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  
άρθρου 17. 

4. Για τα νησιά των νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων 
και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαµοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι 
συντελεστές του φόρου µειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον 
πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο  που ο φόρος γίνεται απαιτητός: 

α) βρίσκονται στα νησιά  αυτά  και παραδίδονται από υποκείµενο στο φόρο 
που είναι εγκαταστηµένος στα νησιά αυτά, 

β) πωλούνται µε προορισµό τα νησιά αυτά από υποκείµενο στο φόρο, 
εγκαταστηµένο σε οποιοδήποτε µέρος του εσωτερικού της χώρας, προς 
αγοραστή υποκείµενο ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο, 
εγκαταστηµένο στα νησιά αυτά, 

γ) αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς υποκείµενο στο φόρο ή προς µη 

                                                 
1. Το παρόν εδάφιο προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000) µε το άρθρο 4 του Ν.3193/20.11.2003 (ΦΕΚ 266 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα 
µε το άρθρο 22 του ίδιου νόµου, από 1.7.2003. 
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υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο που είναι εγκαταστηµένο στα νησιά 
αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, 

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά. 

Η πιό πάνω µείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιοµηχανικά 
προϊόντα και τα µεταφορικά µέσα. 

5. Η µείωση της προηγούµενης παραγράφου ισχύει και για τις υπηρεσίες 
που εκτελούνται υλικά στην  περιοχή αυτήν από υποκείµενο στο φόρο, ο 
οποίος κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκαταστηµένος 
στην περιοχή αυτήν. 

6. Οι συντελεστές που προκύπτουν από την πιο πάνω µείωση 
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραιη µονάδα. 

7. ∆ιάταξη νόµου αντίθετου περιεχοµένου προς τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού παύει να ισχύει. 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται η διαδικασία και 
κάθε  αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
αυτού. 
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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) (1) η παροχή νερού µη εµφιαλωµένου και η αποχέτευση που 
πραγµατοποιούνται απευθείας από τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.) ή συνδέσµους αυτών, χωρίς τη µεσολάβηση 
δηµοτικών επιχειρήσεων, καθώς και 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. 

Η διάταξη αυτή ισχύει από 25.11.1992 µέχρι την καθιέρωση ειδικού 
απλοποιηµένου καθεστώτος επιβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. από τα 
παραπάνω πρόσωπα. 

Τυχόν φόρος που καταβλήθηκε στο ∆ηµόσιο κατά το χρονικό αυτό διάστηµα  
δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται. 
(2)Η απαλλαγή των παροχών του πρώτου εδαφίου ισχύει και για πράξεις που 
πραγµατοποιούνται από το ∆ηµόσιο και άλλα Ν.Π.∆.∆. 

δ) η παροχή υπηρεσιών νοσοκοµειακής και ιατρικής περίθαλψης και 
διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόµενες µε αυτές παραδόσεις αγαθών και 
                                                 
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του 
Ν.3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση δ) του άρθρου 56 
του ίδιου νόµου, από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη 
διάταξη είχε ως εξής: «γ) η παροχή νερού µη εµφιαλωµένου και η αποχέτευση που 
πραγµατοποιούνται απευθείας από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.) ή 
συνδέσµους αυτών, χωρίς τη µεσολάβηση δηµοτικών επιχειρήσεων, καθώς και 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 αυτήν.» 

2. Το εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) προστέθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Ν.3220/28-1-
2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, 
από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
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παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα.  

Με τις υπηρεσίες αυτές εξοµοιώνονται και οι παρεχόµενες στις εγκαταστάσεις 
θεραπευτικών λουτρών και ιαµατικών πηγών, 

ε) (3) η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους, συµβολαιογράφους, άµισθους 
υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιµελητές, γιατρούς, οδοντογιατρούς, 
ψυχολόγους, µαίες, νοσοκόµους και φυσικοθεραπευτές. 

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) η παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερµηνευτές 
έργων τέχνης, εκτός από αυτές που παρέχονται απευθείας στο κοινό, 

ιβ)(4)η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά  και οι στενά συνδεόµενες µε 
                                                 
3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.2873/28-12-2000 (ΦΕΚ 285 
Α΄) και ισχύει σύµφωνα µε την τελευταία περίοδο της αυτής παραγράφου από 7.11.2000.  Η 
προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «ε) η παροχή υπηρεσιών από γιατρούς, οδοντογιατρούς, 
µαίες, νοσοκόµους και φυσιοθεραπευτές.» 

4. Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε  µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν.2954/2-11-2001  (ΦΕΚ 255 Α΄) 
και ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ίδιου νόµου, από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής "ιβ) η παροχή υπηρεσιών 
εκπαίδευσης γενικά  και οι στενά συνδεόµενες µε αυτήν  πράξεις παράδοσης αγαθών, που 
παρέχονται από δηµόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισµένα από την, κατά 
περίπτωση, αρµόδια αρχή." 
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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, 

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, 
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κβ) η διαχείριση των αµοιβαίων κεφαλαίων κατά την έννοια των διατάξεων 
που κάθε φορά ισχύουν γι αυτά, 

κγ) η χορήγηση και η διαπραγµάτευση πιστώσεων, καθώς και η διαχείρισή 
τους από το πρόσωπο που τις χορηγεί, 

κδ)  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, 

κζ) η παράδοση κρατικών λαχείων, δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ και 
λαχείων του Λαχειοφόρου Αµοιβαίου Στοιχήµατος (SWEEPSTAKES) του 
Οργανισµού Ιπποδροµιών Ελλάδος, 

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)(5) 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 

                                                 
5. Η περίπτωση κθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 
Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από τη 
δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: 
«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 τα αγαθά αυτά είχαν αποκτηθεί µε 
φόρο προστιθέµενης αξίας και 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,». 
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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) η παράδοση ακινήτων, εκτός από  αυτά που προβλέπουν οι διατάξεις του 
άρθρου 6, 

λβ) η παράδοση και διανοµή εφηµερίδων και περιοδικών από πρακτορεία, 
εφηµεριδοπώλες και λοιπούς λιανοπωλητές, εφόσον αυτά διακινούνται µέσω 
πρακτορείων διανοµής, 

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.                                

 

Άρθρο 23 
Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών 

1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 

α) η επανεισαγωγή αγαθών από το πρόσωπο που τα εξήγαγε και στην ίδια 
κατάσταση στην οποία ήταν όταν είχαν εξαχθεί, εφόσον έχουν ατέλεια, 

β) η οριστική εισαγωγή αγαθών, η παράδοση των οποίων απαλλάσσεται 
από το φόρο και στο εσωτερικό της χώρας. 

Η διάταξη αυτή αφορά και τις εισαγωγές αγαθών που εµπίπτουν στις 
διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10, οι οποίες θα 
ετύγχαναν της εν λόγω απαλλαγής αν είχαν πραγµατοποιηθεί κατά την έννοια 
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10, 

γ) η εισαγωγή προϊόντων αλιείας από επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας, στην 
κατάσταση που αλιεύτηκαν ή αφού υποβλήθηκαν σε εργασίες συντήρησης µε 
σκοπό την εµπορία τους και πριν από την παράδοσή τους, 

δ) η εισαγωγή αγαθών, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται ή 
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µεταφέρονται από τον εισαγωγέα ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο 
όνοµά του και για λογαριασµό του εισαγωγέα σε άλλο κράτος - µέλος και η 
παράδοσή τους απαλλάσσεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 28. 

2. Στην εισαγωγή εφηµερίδων και περιοδικών αναστέλλεται η είσπραξη του 
οφειλόµενου φόρου. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται όταν οι εφηµερίδες και τα 
περιοδικά διανέµονται στην Ελλάδα από τον εισαγωγέα ή αν δεν υπάρχει 
εισαγωγέας από το πρακτορείο διανοµής και σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
ούτε πρακτορείο διανοµής, από τον παραλήπτη τους. 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια 
για την εφαρµογή των  διατάξεων του άρθρου αυτού. 

 

Άρθρο 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. Εξαιρούνται από την απαλλαγή τα 
αγαθά που µεταφέρονται από τον ίδιο τον αγοραστή και προορίζονται για τον 
εξοπλισµό ή εφοδιασµό σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών ή 
οποιουδήποτε  άλλου µεταφορικού µέσου ιδιωτικής χρήσης. 

Κατά την έννοια των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου θεωρούνται: 

αα) ως «αγαθά εξοπλισµού», τα ενσωµατούµενα ή χρησιµοποιούµενα σε 
µεταφορικό µέσο ιδιωτικής χρήσης,  

ββ) ως «αγαθά εφοδιασµού», κυρίως τα καύσιµα, τα λιπαντικά και τα 
τροφοεφόδια των µέσων αυτών. 

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.  
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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. 
(1)Το ποσό αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 της 
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. 

Στις υπηρεσίες αυτές δεν περιλαµβάνονται οι προβλεπόµενες από τις 
διατάξεις του άρθρου 22, 

                                                 
1. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) η 
φράση «σε εθνικό νόµισµα» διαγράφηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του Ν.2948/19-
10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ίδιου 
νόµου, από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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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 ταξιδίων 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. 

 

Άρθρο 25 
Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών 

1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 

α) η εισαγωγή αγαθών που τίθενται σε καθεστώς εναποθήκευσης, εκτός 
της τελωνειακής αποταµίευσης, 

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 εξεδρών 
αυτών µε την ξηρά, καθώς και για τον ανεφοδιασµό αυτών των εξεδρών 
γεωτρήσεων ή εκµετάλλευσης, 

γγ)(1) να τεθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 

                                                 
1. Το εδάφιο γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1του άρθρου 25 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του Ν. 3220/28-1-
2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, 
από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως 
εξής: «γγ)να τεθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης του ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α), 
εφόσον πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 1 του ιδίου νόµου για τα οποία οι κοινοτικές 
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265 Α΄), εφόσον πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 53 του ιδίου 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. 

                                                                                                                                            
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,» 
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Άρθρο 26 
(1)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 δραστηριότητάς 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 δραστηριότητάς του αγαθά που 
προορίζονται να τεθούν σε φορολογική αποθήκη. 

3. Για τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών χορηγείται άδεια από την 
∆ιεύθυνση 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 ∆ΟΥ 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 ∆ΟΥ, ως αρµόδια αρχή 
µπορεί να ορίζεται ο Προϊστάµενος της χωρικά αρµοδίας ∆ΟΥ. 

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 

                                                 
1. Ο τίτλος του άρθρου 26 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε την 
παράγραφο 6 του άρθρου 39 του Ν. 3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε 
την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως,.  Ο προηγούµενος τίτλος είχε ως εξής:  «Απαλλαγές στο καθεστώς των 
φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του ν.2127/1993» 
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νόµιµα φορολογική αποθήκη άλλου προσώπου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

6. Απαλλάσσονται από το φόρο: 

α)(2) 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. 

∆εν 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. 
                                                 
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 39 του Ν.3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) 
και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, από την 
δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής:  
«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.2127/1993 (Φ.ΕΚ. 48Α),» 
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8. Για την υπαγωγή των αγαθών στο καθεστώς του άρθρου αυτού 
υποβάλλονται από τον κατά περίπτωση υπόχρεο στο φόρο όπως αυτός 
ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 12 του παρόντος, στην αρµόδια 
αρχή που ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος: 

α) δήλωση εισόδου των αγαθών ανεξάρτητα από την έκδοση και άλλων 
παραστατικών ή συνοδευτικών τίτλων αυτών, στην οποία περιλαµβάνονται 
τουλάχιστον τα στοιχεία του εκµεταλλευτή φορολογικής αποθήκης ή του 
εναποθέτη κυρίου των αγαθών, η ηµεροµηνία αποθήκευσης, το είδος, η 
ποιότητα και η ποσότητα των αγαθών, οι όροι αποθήκευσης, ο ανώτατος 
χρόνος παραµονής των αγαθών στη φορολογική αποθήκη, οι εργασίες που 
θα γίνονται στα αγαθά, το είδος και το ύψος  των σχετικών  εγγυήσεων, 
καθώς και τυχόν άλλες λεπτοµέρειες, 

β) δήλωση εξόδου των αγαθών στην οποία περιλαµβάνονται εκτός από τα 
αναφερόµενα στην προηγούµενη περίπτωση α΄ στοιχεία, τα πλήρη στοιχεία 
του παραλήπτη των αγαθών, ο προορισµός των αγαθών, όπως αυτός 
αναφέρεται στην παράγραφο 10 του παρόντος και σε ειδικό χώρο γίνεται η 
εκκαθάριση του καθεστώτος φορολογικής αποθήκευσης, υπολογίζεται ο 
φόρος που αναλογεί σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του παρόντος και 
αναγράφονται ο χρόνος παραµονής των αγαθών στην φορολογική αποθήκη, 
η ηµεροµηνία εξόδου των αγαθών από το καθεστώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια. 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη δήλωση εισόδου και τη δήλωση εξόδου 
των αγαθών επαληθεύονται κατά την είσοδο και την έξοδο των αγαθών από 
τη φορολογική αποθήκη, από την κατά περίπτωση αρµόδια  αρχή, όπως  
αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος. 

Οι δηλώσεις αυτές καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο στην αρµόδια ∆ΟΥ. 

9. Ο εκµεταλλευτής φορολογικής αποθήκης υποχρεούται όπως: 

- τηρεί για κάθε αποθήκη ειδικό θεωρηµένο βιβλίο φορολογικής αποθήκης 
για την παρακολούθηση των εργασιών του, στο οποίο καταχωρούνται τόσο τα 
αγαθά κυριότητάς του όσο και κατά εναποθέτη όλα τα αγαθά που εισέρχονται 
και εξέρχονται από αυτήν. 

Οι ενδείξεις αυτού του ειδικού βιβλίου µπορούν να καταχωρούνται αντί στο 
ειδικό θεωρηµένο βιβλίο σε ειδικές στήλες στο προβλεπόµενο από τις 
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλίο αποθήκης, 

- επιδεικνύει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση της αρµόδιας αρχής, 

- δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο, 

- παρέχει εγγύηση προς το ∆ηµόσιο για τη διασφάλιση των συµφερόντων 
του.  Ως εγγυήσεις δύνανται να παρέχονται χρηµατικό ποσό, τραπεζική 
επιστολή, ασφαλιστήριο συµβόλαιο, εµπράγµατες ασφάλειες ή αξιόχρεη 
επιστολή τρίτου προσώπου, 

 53



- συµµορφώνεται µε άλλες υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Υπουργός 
Οικονοµικών και οι αρµόδιες αρχές, 

- διαθέτει µέσα στις φορολογικές αποθήκες και χωρίς δαπάνη για το 
∆ηµόσιο κατάλληλο και ασφαλή εστεγασµένο χώρο για την εγκατάσταση των 
αρµόδιων αρχών προς διενέργεια των κατά περίπτωση απαιτούµενων 
εργασιών και διατυπώσεων. 

10. Το καθεστώς της φορολογικής αποθήκευσης λήγει όταν τα αγαθά 
εξέρχονται από την φορολογική αποθήκη για να λάβουν έναν από τους 
παρακάτω προορισµούς: 

α) να αναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας, 

β) να αποτελέσουν αντικείµενο ενδοκοινοτικής παράδοσης, 

γ) να τεθούν σε ένα από τα καθεστώτα του άρθρου 25 και 

δ) να εξαχθούν εκτός της Κοινότητας. 

11. Ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται µε έκτακτη περιοδική δήλωση στην 
εποπτεύουσα τη φορολογική αποθήκη αρχή, κατά το χρόνο εξόδου των 
αγαθών από το καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται διαφορετικός 
χρόνος καταβολής του φόρου.  Ο φόρος δεν καταβάλλεται, εφόσον τα αγαθά 
εξέρχονται από την φορολογική αποθήκη σύµφωνα µε  τις διατάξεις των 
άρθρων 24,25 και 28. 

12. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 36, υπόχρεος στο φόρο 
που οφείλεται κατά την έξοδο των αγαθών από το καθεστώς του παρόντος 
άρθρου είναι καταρχήν ο εκµεταλλευτής φορολογικής αποθήκης ή ο 
εναποθέτης των αγαθών, κατά περίπτωση. ‘Οταν η έξοδος των αγαθών δε 
γίνεται από τα πρόσωπα αυτά, υπόχρεο στο φόρο είναι το πρόσωπο που 
πραγµατοποιεί την έξοδο των αγαθών από το καθεστώς αυτό, ανεξάρτητα αν 
ενεργεί για δικό του λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου. Ωστόσο ο 
εκµεταλλευτής φορολογικής αποθήκης ευθύνεται έναντι του ∆ηµοσίου, για τον 
οφειλόµενο φόρο, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, όταν δεν είναι ο ίδιος 
κύριος των αγαθών που εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη. 

13. Για τη διαµόρφωση της φορολογητέας αξίας κατά την έξοδο των αγαθών 
από το καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης λαµβάνεται η αξία παράδοσης 
των αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 19, ο 
δε φόρος που προκύπτει µε την εφαρµογή του οικείου συντελεστή δεν µπορεί 
να είναι µικρότερος από: 

α) το ποσό του φόρου µε το οποίο θα είχε επιβαρυνθεί η αρχική πράξη, 
ήτοι η παράδοση ή ενδοκοινοτική απόκτηση που πραγµατοποιήθηκε µε 
απαλλαγή από το φόρο σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 6 
του παρόντος άρθρου και η οποία οδήγησε στην υπαγωγή των αγαθών στο 
καθεστώς αυτό, προσαυξηµένο µε το ποσό του φόρου που θα είχε επιβληθεί 
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σε κάθε παροχή υπηρεσιών που απαλλάσσεται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 
β΄ και γ΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, όταν τα αγαθά δεν 
αποτέλεσαν αντικείµενο παράδοσης κατά την παραµονή τους στο καθεστώς 
αυτό, 

β) το ποσό του φόρου που θα είχε επιβληθεί στην τελευταία από αυτές τις 
παραδόσεις, προσαυξηµένο µε το ποσό του φόρου που θα είχε επιβληθεί σε 
κάθε παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκε µετά την  παράδοση  αυτή 
και που απαλλάσσεται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, όταν τα αγαθά αποτέλεσαν αντικείµενο 
παραδόσεων κατά την παραµονή τους στο καθεστώς αυτό. 
(3)Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται όταν κατά τη 
διάρκεια παραµονής των αγαθών στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης 
υπάρχει καταστροφή, απώλεια ή κλοπή αυτών που αποδεικνύονται ή 
δικαιολογούνται.  

14. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται: 

α) οι προϋποθέσεις µε τις οποίες χορηγείται η άδεια λειτουργίας των 
φορολογικών αποθηκών του παρόντος άρθρου καθώς και οι λόγοι ανάκλησης 
αυτής, 

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών, η 
λογιστική παρακολούθηση των αγαθών που αποθηκεύονται, ο χρόνος 
διάρκειας της λειτουργίας αυτών, καθώς και ο τρόπος ενηµέρωσης του ειδικού 
βιβλίου φορολογικής αποθήκης, 

γ) η διαδικασία εισόδου και εξόδου των αγαθών στο καθεστώς φορολογικής 
αποθήκευσης, καθώς και ο τρόπος της άσκησης του ελέγχου αυτών, 

δ) ο ανώτατος χρόνος παραµονής των αγαθών κατά κατηγορία στη 
φορολογική αποθήκη, 

ε) η διαδικασία αναγνώρισης των απωλειών ή καταστροφών που 
υφίστανται τα αγαθά κατά τη διάρκεια παραµονής τους στο καθεστώς 
φορολογικής αποθήκευσης που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή αυτή ταύτη τη 
φύση των αγαθών, 
                                                 
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 26 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 
του Ν.2873/28-12-2000 (ΦΕΚ 285 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την τελευταία περίοδο της 
περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ίδιου νόµου, για αποζηµιώσεις που 
λαµβάνονται από 1.1.2000.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: 

«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση που κατά τη 
διάρκεια παραµονής των αγαθών στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης υπάρχει 
καταστροφή ή απώλεια αυτών που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται και κατά το µέρος που 
δεν υπάρχει από οπουδήποτε µερική ή ολική αναπλήρωση των ζηµιών αυτών.» 
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στ) οι παρεχόµενες εγγυήσεις, το είδος και το ύψος αυτών προς διασφάλιση 
των οφειλόµενων κάθε φορά στο ∆ηµόσιο αναλογούντων φόρων επί των 
αποθηκευµένων αγαθών, 

ζ) η διαδικασία εφαρµογής των περιπτώσεων α΄, β΄, και γ΄ της 
παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, 

η) ο τύπος και το περιεχόµενο καθώς και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης 
της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου και  

θ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου αυτού.  

Άρθρο  27 
Ειδικές Απαλλαγές 

1. Απαλλάσσονται από το φόρο : 

α) Η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να 
χρησιµοποιηθούν στην εµπορική ναυσιπλοϊα, την αλιεία από υποκείµενο στο 
φόρο του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή για άλλη εκµετάλλευση ή για 
διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάµεις και το ∆ηµόσιο γενικά, η 
παράδοση και η εισαγωγή ναυαγοσωστικών και πλωτών µέσων επιθαλάσσιας 
αρωγής, καθώς και αντικειµένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να 
ενσωµατωθούν ή να χρησιµοποιηθούν στα πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά 
µέσα της περίπτωσης αυτής. Εξαιρούνται τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης, που 
προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισµό, 

β) η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται για χρήση 
από τις ένοπλες δυνάµεις και το ∆ηµόσιο 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.                
(1)Ως κυρίως  διεθνείς µεταφορές θεωρούνται αυτές που εκτελούν οι 
αεροπορικές εταιρίες 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.   

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 

                                                 
1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000), το κόµµα έγινε τελεία και προστέθηκε νέο εδάφιο (όπως εµφανίζεται 
ανωτέρω) µε την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) και 
ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από τη δηµοσίευση του 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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των περιπτώσεων α΄ και β΄. Προκειµένου για πλοία και πλωτά µέσα της 
εµπορικής ναυσιπλοϊας εσωτερικού ή  άλλης εκµετάλλευσης εσωτερικού, 
καθώς και για αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η 
απαλλαγή περιορίζεται στα καύσιµα και λιπαντικά,  
(2)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 
τουριστικών σκαφών του ν.438/1976 (ΦΕΚ 256 Α΄) 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 εκµετάλλευσή 
τους. 

Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης που αφορούν στα σκάφη του ν.438/1976 
(ΦΕΚ 256 Α) εφαρµόζονται και για τα λοιπά επαγγελµατικά σκάφη, 

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 ή 

                                                 
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του 
Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 
του ίδιου νόµου, από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η προηγούµενη 
διάταξη είχε ως εξής: «δ) η ναύλωση πλοίων και η µίσθωση αεροσκαφών, εφόσον 
προορίζονται για την περαιτέρω ενέργεια φορολογητέων πράξεων ή πράξεων 
απαλλασσοµένων µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών.» 
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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 την Συνθήκη, 

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 Αζορών και της Μαδέρας, 

θ) η παράδοση χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδας, 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) η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων και πλωτών µέσων που 
προορίζονται για την αλιεία και σπογγαλιεία στα ελληνικά χωρικά ύδατα 
ανεξάρτητα από το καθεστώς Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται ο υποκείµενος στο 
φόρο που ενεργεί αυτή τη δραστηριότητα καθώς και των αντικειµένων και 
υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωµατωθούν ή να χρησιµοποιηθούν σ’ 
αυτά. Οι απαλλαγές των πράξεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ΄, µε 
εξαίρεση τα τροφοεφόδια, δ΄ και ε΄ της παραγράφου αυτής ισχύουν και στην 
περίπτωση αυτή. 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια 
για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.       

 

Άρθρο 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 
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µε την ιδιότητά 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(1) 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, 

β) η περιστασιακή παράδοση καινούργιων µεταφορικών µέσων, που 
αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς άλλο κράτος - µέλος. Επίσης η 
παράδοση αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τα 
οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται προς άλλο κράτος - µέλος, εφόσον ο 
αγοραστής είναι πρόσωπο που εµπίπτει στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου 
της προηγούµενης περίπτωσης α΄ και τα αγαθά αυτά διακινούνται υπό 
καθεστώς αναστολής καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 

γ) η παράδοση αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 7, 
οι οποίες θα καλύπτονταν από την προβλεπόµενη στην περίπτωση α΄ 
απαλλαγή, αν είχαν πραγµατοποιηθεί προς άλλον υποκείµενο στο φόρο, 

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 παράδοσή 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 
                                                 
1. Στην περίπτωση α΄ και υποπερίπτωση γγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) η φράση «ισόποσο των δραχµών 2.500.000» αντικαταστάθηκε από 
τη φράση «το ποσό των 10.000 ευρώ» µε την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Ν.2948/19-
10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου 
νόµου, από 1.1.2002. 
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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. 

Άρθρο 29 
Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 

1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 

α) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών των οποίων η εισαγωγή ή η  
παράδοση απαλλάσσεται από το φόρο στο εσωτερικό της χώρας, 

β) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, για τα οποία, κατ’εφαρµογή των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 34, ο αποκτών (αγοραστής) τα αγαθά στο 
εσωτερικό της χώρας δικαιούται, σε κάθε περίπτωση, ολικής επιστροφής του 
φόρου προστιθέµενης αξίας. 

2. Στην ενδοκοινοτική απόκτηση εφηµερίδων και περιοδικών αναστέλλεται 
η είσπραξη του οφειλόµενου φόρου. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται όταν οι 
εφηµερίδες και τα περιοδικά διανέµονται στην Ελλάδα από τον υποκείµενο 
στο φόρο ή από το πρακτορείο διανοµής και σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
ούτε πρακτορείο διανοµής, από τον παραλήπτη τους. 

3.  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια 
για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

Άρθρο 30 
∆ικαίωµα έκπτωσης του φόρου. 

1. Ο υποκείµενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις 
ενεργούµενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών 
και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο µε τον οποίο έχουν 
επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν 
σ’αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγµατοποιήθηκε από αυτόν,  καθώς 
και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών  που 
πραγµατοποιήθηκαν από αυτόν. 

Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωµα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά 
το χρόνο έναρξης χρησιµοποίησης των αγαθών αυτών. 

Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το µέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες 
χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση πράξεων που υπάγονται στο 
φόρο.  

2. ∆ικαίωµα έκπτωσης του φόρου παρέχεται επίσης στον υποκείµενο κατά 
το µέρος που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες χρησιµοποιούνται:  

α) για την πραγµατοποίηση στο εξωτερικό των δραστηριοτήτων που 
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4, εφόσον αυτές θα παρείχαν δικαίωµα 
έκπτωσης του φόρου, αν είχαν πραγµατοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας,  

β) για την παροχή υπηρεσιών και την παράδοση αγαθών που 
απαλλάσσονται από τον φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων λ΄ 
και λγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, αντίστοιχα,  

γ)(1) για τις πράξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 24, 25,26, 27 και 28. 
δ) για τις εργασίες που απαλλάσσονται από το φόρο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των περιπτώσεων ιθ΄, κ΄, κα΄, κγ΄, κδ΄ και κε΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 22, εφόσον ο λήπτης είναι εγκαταστηµένος εκτός της Κοινότητας ή οι 
εργασίες αυτές συνδέονται άµεσα µε αγαθά που  εξάγονται σε χώρα εκτός της 
Κοινότητας, 

ε) για τη διάθεση δώρων µέχρις αξίας δέκα (10) ευρώ(2) και δειγµάτων.           

                                                 
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 
Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από τη 
δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: 
«γ) για τις πράξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
24, 25, 27, 28». 

2. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
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στ)(3) για την πραγµατοποίηση  πράξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 
9 του άρθρου 19.      

3. Το δικαίωµα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται 
απαιτητός, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18. 
Ειδικά, προκειµένου για ευκαιριακή παράδοση καινούργιων µεταφορικών 
µέσων, η οποία απαλλάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β’ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 28, το δικαίωµα έκπτωσης γεννάται κατά το 
χρόνο της παράδοσης. 

4. ∆εν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µε τον οποίο έχουν 
επιβαρυνθεί οι δαπάνες: 

α) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιοµηχανικών 
προϊόντων, 

β) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευµατωδών 
ποτών, εφόσον  αυτά προορίζονται για την πραγµατοποίηση µη 
φορολογητέων πράξεων, 

γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά, 

δ) στέγασης, τροφής, ποτών, µετακίνησης και ψυχαγωγίας για το 
προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης, 

ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών 
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µέχρι εννέα (9) θέσεων, µοτοσικλετών και 
µοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που 
προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισµό, καθώς και οι δαπάνες καυσίµων, 
επισκευής, συντήρησης, µίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά. 

Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται για τα πιο πάνω µεταφορικά µέσα, εφόσον 
προορίζονται για πώληση, µίσθωση ή µεταφορά προσώπων µε  κόµιστρο, 

στ) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ειδών συσκευασίας, 
των οποίων η παράδοση καλύπτεται από καταβαλλόµενη εγγύηση και των 
οποίων η περαιτέρω διακίνηση γίνεται χωρίς φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 19.            

                                                                                                                                            
(Ν.2859/2000), η φράση «δραχµών τριών χιλιάδων (3.000)» αντικαταστάθηκε από τη 
φράση «δέκα (10) ευρώ» µε την παράγραφο 10 του άρθρου 16 του Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 
242 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 
1.1.2002. 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) προστέθηκε νέα 
περίπτωση στ΄ µε την παράγραφο 8 του άρθρου 19 του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) 
και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση η) του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 
2003. 
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Άρθρο 31 
Προσδιορισµός του εκπιπτόµενου φόρου 

1. (1) Σε περίπτωση που ο υποκείµενος στο φόρο χρησιµοποιεί αγαθά και 
υπηρεσίες για την πραγµατοποίηση πράξεων, για µερικές από τις οποίες δεν 
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, ο εκπιπτόµενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό 
στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών. 

Το ποσοστό αυτό βρίσκεται µε βάση κλάσµα που έχει ως αριθµητή το ποσό 
του ετήσιου κύκλου εργασιών, χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας, που αφορά 
πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου και ως 
παρανοµαστή το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθµητή, καθώς 
και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης . 

Στον παρανοµαστή του κλάσµατος συµπεριλαµβάνονται επίσης και οι 
επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, οι οποίες δεν αποτελούν 
µέρος της φορολογητέας αξίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 
19. 

2. Το δεκαδικό µέρος του ποσοστού που προκύπτει από την εφαρµογή του 
κλάσµατος της προηγουµένης παραγράφου στρογγυλοποιείται στην αµέσως 
µεγαλύτερη ακέραια µονάδα. 

3. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού της παραγράφου 1 δε λαµβάνονται 
υπόψη τα ποσά που προέρχονται: 

α)  από παράδοση αγαθών που χρησιµοποιούνται από υποκείµενο στο 
φόρο για πάγια εκµετάλλευση στην επιχείρηση, 

β) (2) από παρεπόµενες πράξεις σε ακίνητα ή από χρηµατοδοτικές ή πράξεις 
                                                 
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε 
την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν.2954/2-11-2001  (ΦΕΚ 255 Α΄) και ισχύει σύµφωνα 
µε την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, για πράξεις που πραγµατοποιούνται από 
1/1/2001.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «1.Σε περίπτωση που ο υποκείµενος στο 
φόρο χρησιµοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγµατοποίηση πράξεων, για µερικές από 
τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, ο εκπιπτόµενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό 
στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου. 

Το ποσοστό αυτό βρίσκεται µε βάση κλάσµα που έχει ως αριθµητή το ποσό του ετήσιου 
κύκλου εργασιών, χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας, που αφορά πράξεις για τις οποίες 
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου και ως παρανοµαστή το ποσό των πράξεων που 
αναφέρονται στον αριθµητή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα 
έκπτωσης. 

Η αληθής έννοια της παραγράφου αυτής είναι ότι ο επιµερισµός του προς έκπτωση ή µη 
φόρου γίνεται µόνο για το φόρο των κοινών δαπανών και για τον προσδιορισµό του ποσοστού 
έκπτωσης στον παρανοµαστή του κλάσµατος περιλαµβάνονται και οι απαλλασσόµενες και οι 
εξαιρούµενες εκροές.» 

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
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που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων κ΄, κα΄, κβ΄, κγ΄, κδ΄ και κε΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος, εφόσον πρόκειται για 
παρεπόµενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις. 

4. Το ποσοστό που βρίσκεται µε τον πιο πάνω τρόπο λαµβάνεται υπόψη 
για την εκκαθάριση του εκπιπτόµενου φόρου του έτους στο οποίο αφορά και 
για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του επόµενου έτους. 

5. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων 
δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία ή αυτά που υπάρχουν δεν είναι πλήρη, ο 
προσδιορισµός του ποσοστού γίνεται προσωρινά από τον υποκείµενο στο 
φόρο. 

6. Κατά παρέκκλιση των πιο πάνω διατάξεων, µε απόφαση του αρµόδιου 
Προϊσταµένου ∆ΟΥ, µπορεί: 

α)  να επιτραπεί στον υποκείµενο στο φόρο ή να υποχρεωθεί αυτός να 
προσδιορίσει ένα ποσοστό για κάθε τοµέα της δραστηριότητάς του, εφόσον 
για καθέναν από αυτούς τηρούνται ιδιαίτεροι λογαριασµοί στα βιβλία που 
προβλέπουν οι διατάξεις του  Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

β)  να επιτραπεί στον υποκείµενο στο φόρο ή να υποχρεωθεί αυτός να 
ενεργήσει την έκπτωση, ανάλογα µε την πραγµατική διάθεση των αγαθών ή 
τη χρήση των υπηρεσιών, εφόσον τηρούνται ιδιαίτεροι λογαριασµοί στα βιβλία 
που προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

7. Ο φόρος που αναλογεί σε πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωµα 
έκπτωσης εκπίπτεται ολόκληρος, εφόσον, για κάθε διαχειριστική περίοδο, δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ(3). 

8. Στην περίπτωση παράδοσης καινούργιου µεταφορικού µέσου, που 
απαλλάσσεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 
28, ο προς έκπτωση φόρος δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που 
αναλογεί στην αξία παράδοσης. 

                                                                                                                                            
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν.2954/2-11-2001  (ΦΕΚ 255 Α΄) 
και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο άρθρο 8 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, για πράξεις 
που πραγµατοποιούνται από 1.1.2001.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «β) από 
παρεπόµενες πράξεις σε ακίνητα ή σε χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες που προβλέπουν 
οι διατάξεις των περιπτώσεων κ΄, κα΄, κβ΄, κγ΄, κδ΄ και κε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
22 του παρόντος.» 

3.  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), η φράση 
«δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000)» αντικαταστάθηκε από τη φράση «δέκα (10) ευρώ», µε 
την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 
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΄Αρθρο 32  
Άσκηση του δικαιώµατος έκπτωσης του φόρου 

1. Το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο 
υποκείµενος στο φόρο κατέχει: 

α) βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36, 

β) νόµιµο τιµολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση 
τιµολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι 
παροχές υπηρεσιών που γίνονται σ’ αυτόν και ο φόρος µε τον οποίο 
επιβαρύνθηκαν, 

γ) στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εισαγωγή αγαθών από αυτόν, 
καθώς και ο φόρος µε τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά, 

δ) νόµιµο τιµολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση 
τιµολογίου ή την περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου, στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό στοιχείο, για τις 
πραγµατοποιούµενες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, καθώς και τις 
λήψεις υπηρεσιών για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στο φόρο, εφόσον οι 
πράξεις αυτές έχουν καταχωρηθεί στα τηρούµενα βιβλία του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων, 

ε)  κυρωµένο αντίγραφο της έκτακτης περιοδικής δήλωσης, όπου 
προβλέπεται η καταβολή φόρου µε τη δήλωση αυτή, από την οποία 
αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου. 

2. (1) Σε περίπτωση καταβολής του φόρου από τον υπόχρεο, για τον οποίο 
προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄, και δ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 35, το δικαίωµα έκπτωσης µπορεί να ασκηθεί, εφόσον αυτός 
κατέχει δικαιολογητικά σχετικά µε την πραγµατοποίηση της φορολογητέας 
πράξης από τον εγκαταστηµένο στο εξωτερικό υποκείµενο στο φόρο και 
αποδεικτικό καταβολής του φόρου. 

3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι µεγαλύτερο από τον οφειλόµενο φόρο 
στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά µεταφέρεται για έκπτωση σε επόµενη 
περίοδο, µε την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.  Κατ’ εξαίρεση, 
                                                 
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 32 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε 
την παράγραφο 9 του άρθρου 19 του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) και ισχύει, 
σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από τη δηµοσίευση του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «2.Σε περίπτωση 
καταβολής του φόρου από τον υπόχρεο, για τον οποίο προβλέπουν οι διατάξεις των 
περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35, το δικαίωµα έκπτωσης µπορεί να 
ασκηθεί εφόσον αυτός κατέχει δικαιολογητικά, σχετικά µε την πραγµατοποίηση της 
φορολογητέας πράξης από τον εγκαταστηµένο στο εξωτερικό υποκείµενο στο φόρο και 
αποδεικτικό καταβολής του φόρου». 
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η διαφορά αυτή επιστρέφεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34.                                

 

Άρθρο 33 
∆ιακανονισµός εκπτώσεων 

1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται µε βάση τις περιοδικές δηλώσεις, 
οι οποίες υποβάλλονται σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 38, υπόκειται σε τελικό διακανονισµό κατά την υποβολή της 
προβλεπόµενης από το ίδιο άρθρο εκκαθαριστικής δήλωσης, εφόσον: 

α) η έκπτωση αυτή είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από εκείνη που είχε 
δικαίωµα να ενεργήσει ο υποκείµενος στο φόρο, 

β) µετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων έγιναν µεταβολές που δεν 
είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισµό του ποσού των εκπτώσεων, όπως 
στην περίπτωση έκπτωσης στο τίµηµα ή ακύρωσης αγορών. ∆εν ενεργείται 
διακανονισµός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που 
αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης 
δώρων µέχρις αξίας 10 ευρώ(1) και δειγµάτων τα οποία διατίθενται για το 
σκοπό της επιχείρησης. 

2. Ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε 
υπόκειται σε πενταετή διακανονισµό µε αφετηρία το έτος χρησιµοποίησής 
τους. Ο διακανονισµός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέµπτο (1/5) του 
φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα µε τις µεταβολές του δικαιώµατος 
έκπτωσης. 

3. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της 
χρησιµοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια της 
πενταετούς περιόδου, ενεργείται εφάπαξ διακανονισµός µέσα στο ίδιο έτος 
και τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που αποµένουν, ότι 
χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά και µόνο: α) σε φορολογητέες 
δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:  

αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο και ο φόρος που αναλογεί 
στην παράδοση αυτή είναι τουλάχιστον ίσος µε το φόρο που αναλογεί στα 
εναποµένοντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισµού, 

ββ) για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή 
δικαιολογούνται µε νόµιµα παραστατικά, 

γγ) (2)για παράδοση κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της 

                                                 
1. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000), η φράση «δραχµών τριών χιλιάδων (3.000)» αντικαταστάθηκε από τη 
φράση «10 ευρώ» µε την παράγραφο 12 του άρθρου 16 του Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 
Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 

2.  Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) προστέθηκε µε την παράγραφο 8  του άρθρου 39 του Ν.3220/28-1-
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παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 1665/1986. 

β) σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στις λοιπές περιπτώσεις. 

Εάν εντός πενταετίας από την πραγµατοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή 
κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιµοποίησης 
αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και µόνο σε αφορολόγητες 
πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισµός µε την εκκαθαριστική δήλωση 
της διαχειριστικής αυτής περιόδου.  

Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισµού της πενταετίας η πραγµατοποίηση της 
δαπάνης, για την απόκτηση ή την κατασκευή επενδυτικών αγαθών από 
οργανισµούς, επιχειρήσεις και εταιρίες κοινής ωφέλειας. 

4. Ως αγαθά επένδυσης, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
νόµου, θεωρούνται: 

α)  Τα ενσώµατα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και 
τίθενται από αυτή σε διαρκή εκµετάλλευση, καθώς και τα κτίσµατα ή άλλου 
είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείµενη στο φόρο 
επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σ’ αυτήν, αλλά έχει, 
βάσει οποιασδήποτε έννοµης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για 
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εννέα χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του 
πενταετούς διακανονισµού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσµατα ή άλλου είδους κατασκευές, 
ενεργείται εφάπαξ διακανονισµός κατά τις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου 3. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαµβάνονται οι 
δαπάνες επισκευής και συντήρησης. 

Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νοούνται και εκείνα που 
εκµεταλλεύονται, σύµφωνα µε το σκοπό τους, οι εταιρείες του άρθρου 2 του 
ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α), 

β) τα δικαιώµατα χρησιµοποίησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, 
υποδείγµατος, εµπορικού ή βιοµηχανικού σήµατος και άλλων παρόµοιων, 
εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από µία χρήσεις. 

5.  Η διαφορά του φόρου που προκύπτει για τα αγαθά επένδυσης µε βάση 
τον τελικό ετήσιο διακανονισµό δεν καταβάλλεται ούτε εκπίπτεται, εφόσον δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 30 ευρώ(3). 

                                                                                                                                            
2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, 
από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), η φράση 
«δραχµών δέκα χιλιάδων (10.000)» αντικαταστάθηκε από τη φράση «30 ευρώ», µε την 
παράγραφο 13 του άρθρου 16 του Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 
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Άρθρο 34 
Επιστροφή του φόρου 

1. Με την επιφύλαξη των σχετικών µε την παραγραφή διατάξεων ο φόρος 
επιστρέφεται, εφόσον: 

α)  καταβλήθηκε στο δηµόσιο αχρεώστητα ή  

β) είναι αδύνατο να µεταφερθεί για έκπτωση σε επόµενη διαχειριστική 
περίοδο ή σε περίπτωση µεταφοράς του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν 
κατέστη δυνατή ή  

γ) (1) αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων 
α΄,β΄,γ΄,δ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30, καθώς και πράξεις για 
τις οποίες µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά 
συντελεστών εκροών- εισροών ή, 

δ) αφορά αγαθά επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 33. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται ότι, 
προκειµένου για αγαθά επένδυσης ορισµένων βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων, αντί έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου παρέχεται δικαίωµα 
αναστολής της πληρωµής του ή ρυθµίζεται µε άλλο τρόπο. Με τις ίδιες 
αποφάσεις ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την άσκηση του 
δικαιώµατος αυτού. 

2. Επίσης, επιστρέφεται στον υποκείµενο στο φόρο, ο οποίος είναι 
εγκαταστηµένος σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας , ο φόρος που 
επιβάρυνε τα κινητά αγαθά και τις υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν από 
άλλους υποκείµενους στο φόρο ή την εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της 
χώρας, κατά το µέρος που τα αγαθά αυτά και οι υπηρεσίες 
χρησιµοποιήθηκαν: 

α) για φορολογητέες πράξεις, ο τόπος  φορολογίας των οποίων βρίσκεται 
στο εξωτερικό και για τις οποίες θα είχε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου, αν 
αυτές ενεργούνταν στο εσωτερικό της χώρας, 

β) για τις ακόλουθες απαλλασσόµενες από το φόρο υπηρεσίες µεταφοράς 
και τις στενά συνδεόµενες µε αυτές βοηθητικές εργασίες που ενεργούνται 

                                                 
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 19 του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 
Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση η) του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από 1ης 
Ιανουαρίου 2003.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: « γ) αφορά πράξεις, που 
προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
30 καθώς και πράξεις για τις οποίες µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών προβλέπεται 
αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών- εισροών ή».                                    
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στην Ελλάδα: 

αα) διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές προσώπων,  

ββ) µεταφορές αγαθών προοριζόµενων για εξαγωγή,  

γγ) µεταφορές αγαθών που τίθενται σε ειδικά καθεστώτα προσωρινής 
απαλλαγής, 

δδ) µεταφορές εισαγόµενων αγαθών, µέχρι τον πρώτο τόπο προορισµού 
στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον η αξία των υπηρεσιών αυτών 
συµπεριλαµβάνεται στη φορολογητέα βάση κατά την εισαγωγή, 

γ) για τις φορολογητέες πράξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14. 
(2)Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής δεν θεωρείται ότι 
αποκτά εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας ο υποκείµενος στο φόρο που 
είναι εγκαταστηµένος σε άλλο κράτος - µέλος, ο οποίος πραγµατοποιεί στο 
εσωτερικό της χώρας παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις 
οποίες υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης των αγαθών ή ο λήπτης των 
υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 
του άρθρου 35.  

3. Η επιστροφή του φόρου της προηγούµενης παραγράφου ενεργείται, 
εφόσον ο υποκείµενος στο φόρο δεν έχει στην Ελλάδα την έδρα της 
οικονοµικής του δραστηριότητας ή τη µόνιµη εγκατάσταση από την οποία να 
ασκείται η δραστηριότητα αυτή ή, ελλείψει αυτών, την κατοικία ή διαµονή του 
και δεν πραγµατοποίησε στο εσωτερικό της χώρας, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου που ορίζεται στην επόµενη παράγραφο, άλλες πράξεις εκτός από 
αυτές των περιπτώσεων β’ και γ’ της προηγούµενης παραγράφου. 

∆εν ενεργείται επιστροφή του φόρου µε τον οποίο επιβαρύνονται οι 
παραδόσεις αγαθών που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, οι 
οποίες υπάγονται στην απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 28. 

4. Η επιστροφή του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
                                                 
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 19 του Ν.3091/24-12-
2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 του ίδιου 
νόµου, από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη 
είχε ως εξής: «Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής δεν θεωρείται ότι 
αποκτά εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας ο υποκείµενος στο φόρο που είναι 
εγκαταστηµένος σε άλλο κράτος - µέλος, ο οποίος πραγµατοποιεί στο εσωτερικό της χώρας 
παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες υπόχρεος στο φόρο είναι ο 
παραλήπτης των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 
του άρθρου 36». 
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παραγράφου 2 δεν µπορεί να αφορά περίοδο µικρότερη από τρείς (3) µήνες ή 
µεγαλύτερη από ένα (1) έτος και ενεργείται από την αρµόδια φορολογική αρχή 
µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού 
εφαρµόζονται ανάλογα και για υποκείµενο στο φόρο που είναι 
εγκαταστηµένος σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, µε 
τον όρο ότι η χώρα της εγκατάστασής του παρέχει στον υποκείµενο στο φόρο 
που είναι εγκαταστηµένος στην Ελλάδα αντίστοιχο δικαίωµα επιστροφής του 
φόρου προστιθέµενης αξίας ή άλλου γενικού φόρου κατανάλωσης που ισχύει 
στη χώρα αυτή. 

6. Επίσης επιστρέφεται στο µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο 
εγκαταστηµένο σε άλλο κράτος -µέλος ο φόρος που καταβλήθηκε κατά την 
εισαγωγή αγαθών, των οποίων ο τελικός προορισµός είναι το κράτος-µέλος 
της εγκατάστασής του, εφόσον αποδεικνύει ότι καταβλήθηκε ο φόρος που 
αναλογεί για την ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος-µέλος άφιξης της 
αποστολής ή της µεταφοράς των αγαθών αυτών. 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια 
για την άσκηση του δικαιώµατος επιστροφής του φόρου που προβλέπουν οι 
διατάξεις του άρθρου αυτού.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

(1)Άρθρο 35 
Υπόχρεοι στο φόρο  

1.  Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι : 

α) ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείµενος στο φόρο, για 
τις ενεργούµενες απ' αυτόν πράξεις, 

β) ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό άλλου κράτους-µέλους υποκείµενος 
στο φόρο, για τις ενεργούµενες απ' αυτόν πράξεις, εκτός των πράξεων που 
αναφέρονται στην κατωτέρω περίπτωση δ΄, υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄, 

γ) ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκαταστηµένου σε τρίτη χώρα 

                                                 
1. Το άρθρο 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 
του άρθρου 18 του Ν.2992/20.3.2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 
8 του άρθρου 18 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: 

«Άρθρο 35 

Υπόχρεοι στο φόρο 

1. Για την  παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και την παροχή 
υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι: 

α) ο εγκαταστηµένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείµενος στο φόρο, για τις ενεργούµενες 
από αυτόν πράξεις,  

β) ο αντιπρόσωπος του εγκαταστηµένου εκτός του εσωτερικού της χώρας προσώπου,  

γ) ο λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών, στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει 
υποχρέωση ορισµού αντιπροσώπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 36, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει 
αντιπρόσωπος. 

δ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο αναγράφει το φόρο στα τιµολόγια που εκδίδει ή σε 
άλλα εξοµοιούµενα µε αυτά στοιχεία, 

ε) ο υποκείµενος, που ως αγοραστής ή εισαγωγέας αγαθών ή λήπτης υπηρεσιών έτυχε 
µερικής ή ολικής απαλλαγής από το φόρο µε υπουργικές αποφάσεις, 

στ) το πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. 

Η αληθής έννοια των διατάξεων της παραγράφου αυτής είναι ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
χρεώνει φόρο σε φορολογικό στοιχείο που εκδίδει, έστω και αν ο φόρος αυτός είναι 
µεγαλύτερος του προβλεπόµενου, υποχρεούται στην απόδοση του φόρου αυτού στο ∆ηµόσιο. 

2. Για την εισαγωγή αγαθών, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λογιζόµενος ως κύριος των 
εισαγόµενων αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της τελωνειακής νοµοθεσίας. 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου στις 
περιπτώσεις που υπόχρεος είναι ο λήπτης υποκείµενος ή µη στο φόρο.» 
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υποκείµενου στο φόρο, για τις πραγµατοποιούµενες από αυτόν πράξεις, 
εκτός των πράξεων που αναφέρονται στην κατωτέρω περίπτωση δ΄, 
υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄. 

δ) ο λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών, εφόσον είναι υποκείµενος στο 
φόρο, στις κατωτέρω περιπτώσεις φορολογητέων πράξεων: 

αα) παράδοση αγαθών που πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, 
κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15, και στο 
τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο µε αυτό στοιχείο που εκδίδεται, γίνεται ρητή 
αναφορά ότι πρόκειται για παράδοση αγαθών που πραγµατοποιείται µετά 
από ενδοκοινοτική απόκτηση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 
3 του άρθρου 15 και αναγράφεται τόσο ο αριθµός φορολογικού µητρώου, µε 
τον οποίο ο υποκείµενος αυτός πραγµατοποίησε την ενδοκοινοτική απόκτηση 
και τη µετέπειτα παράδοση αγαθών, όσο και ο αριθµός φορολογικού µητρώου 
του παραλήπτη, ο οποίος καθίσταται υπόχρεος για την καταβολή του φόρου 
της παράδοσης αυτής, 

ββ) παροχή υπηρεσιών των παραγράφων 2, περίπτωση γ΄,3 και 4 του 
άρθρου 14, 

γγ) σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει φορολογικός αντιπρόσωπος, 

ε) το πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. 

στ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο αναγράφει το φόρο στα τιµολόγια 
που εκδίδει ή σε άλλα ισοδύναµα µε αυτά στοιχεία. 

ζ) ο υποκείµενος, που ως αγοραστής ή εισαγωγέας αγαθών ή λήπτης 
υπηρεσιών έτυχε µερικής ή ολικής απαλλαγής από το φόρο µε υπουργικές 
αποφάσεις. 

2. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρεώνει φόρο σε φορολογικό στοιχείο που 
εκδίδει, έστω και αν ο φόρος αυτός είναι µεγαλύτερος του προβλεποµένου, 
υποχρεούται στην απόδοση του φόρου αυτού στο ∆ηµόσιο. 

3. Για την εισαγωγή αγαθών, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λογιζόµενος ως 
κύριος των εισαγόµενων αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της τελωνειακής 
νοµοθεσίας. 

4.  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών : 

α) ορίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου στις περιπτώσεις που υπόχρεος 
είναι ο λήπτης υποκείµενος στο φόρο, 

β) είναι δυνατόν να ορίζεται ότι υπόχρεος στο φόρο είναι ο εγκαταστηµένος 
σε τρίτη χώρα υποκείµενος στο φόρο, εφόσον υπάρχει σύµβαση αµοιβαίας 
συνδροµής, µεταξύ της Ελλάδος και της χώρας εγκατάστασής του,  

γ) είναι δυνατόν να ορίζεται ως υπόχρεος στο φόρο, ο λήπτης αγαθών ή 
υπηρεσιών και σε άλλες περιπτώσεις, εκτός αυτών που αναφέρονται στην 
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1, 

δ) ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του 
άρθρου αυτού. 
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(1)΄Αρθρο 35α 
Ειδικό καθεστώς για µη εγκατεστηµένους στην Κοινότητα 
υποκείµενους στο φόρο, οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες σε µη υποκείµενους µέσα στην Κοινότητα 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: 

α)  «µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο», ο υποκείµενος στο φόρο 
που δεν έχει την έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του ή µόνιµη 
εγκατάσταση στο έδαφος της Κοινότητας και δεν απαιτείται να εγγραφεί για 
σκοπούς του Φ.Π.Α., σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Κοινότητας, 

β) «ηλεκτρονικές υπηρεσίες » και « υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά 
», οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση ια΄της παραγράφου 3 του 
άρθρου 14, 

γ) «κράτος µέλος αναγνώρισης », το κράτος µέλος το οποίο επιλέγει ο µη 
εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο για να δηλώσει την δραστηριοποίησή 
του ως υποκείµενου στο φόρο στο έδαφος της Κοινότητας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού, 

δ) «κράτος µέλος κατανάλωσης », το κράτος µέλος στο οποίο θεωρείται ότι 
πραγµατοποιείται η παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε την 
περίπτωση ια΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14, 

ε) «ειδική δήλωση φόρου προστιθέµενης αξίας», η δήλωση που 
περιλαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισµό του ποσού 
του φόρου που οφείλεται σε κάθε κράτος µέλος. 

2.  Επιτρέπεται ο µη εγκατεστηµένος στην Κοινότητα υποκείµενος στο φόρο 
ο οποίος παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε µη υποκείµενο στο φόρο, ο 
οποίος είναι εγκατεστηµένος ή έχει τον τόπο της κατοικίας του ή της συνήθους 
διαµονής του σε κράτος µέλος της Κοινότητας, να χρησιµοποιεί το ειδικό 
καθεστώς σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις. Το ειδικό καθεστώς ισχύει για 
το σύνολο των πράξεων αυτών που πραγµατοποιούνται εντός της 
Κοινότητας. 

3. Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος επιλέγει ως 
κράτος µέλος αναγνώρισης την Ελλάδα και υπάγεται στο ειδικό καθεστώς του 
άρθρου αυτού υποχρεούται να δηλώνει την ένταξη και την έξοδό του από το 
καθεστώς αυτό µε την υποβολή, ηλεκτρονικά, της κατά περίπτωση σχετικής 
δήλωσης. 

Με τη δήλωση αναγνώρισης ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο 
δηλώνει το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του, την ταχυδροµική του 
                                                 
1. Το άρθρο 35α του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) προστέθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 
3193/20-11-2003 (ΦΕΚ 266 Α΄) και ισχύει από 1.7.2003 σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ίδιου 
νόµου. 
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διεύθυνση, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστοσελίδες που διαθέτει, αριθµό 
φορολογικού µητρώου, αν του χορηγήθηκε στη χώρα του, καθώς και ότι δεν 
διαθέτει ΑΦΜ/Φ.Π.Α. εντός της Κοινότητας. Ο µη εγκατεστηµένος 
υποκείµενος στο φόρο δηλώνει κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων. 

Μετά την υποβολή της δήλωσης αναγνώρισης χορηγείται ειδικός κωδικός 
αριθµός αναγνώρισης στον µη εγκατεστηµένο υποκείµενο στο φόρο. Ο 
αριθµός αυτό κοινοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα στον µη εγκατεστηµένο 
υποκείµενο στο φόρο. 

4. Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο διαγράφεται από το µητρώο 
αναγνώρισης εάν : 

α) γνωστοποιεί ο ίδιος ότι δεν παρέχει πλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες,    

β) διαπιστωθεί ότι η φορολογητέα του δραστηριότητα έχει τερµατισθεί,  

γ) δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προδιαγραφές που του επιτρέπουν να 
χρησιµοποιεί το ειδικό καθεστώς, 

δ) έχει επανειληµµένα παραλείψει να συµµορφωθεί προς τους κανόνες που 
αφορούν το ειδικό καθεστώς. 

5. Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος επιλέγει ως 
κράτος µέλος αναγνώρισης την Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει µε 
ηλεκτρονικό τρόπο ειδική δήλωση φόρου προστιθέµενης αξίας κάθε 
ηµερολογιακό τρίµηνο και µέχρι την 20η ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το 
τρίµηνο, είτε έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική υπηρεσία είτε όχι. 

Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως µε την υποβολή της ειδικής δήλωσης. 

Στην ειδική δήλωση Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται ο ειδικός κωδικός αριθµός 
αναγνώρισης και η συνολική αξία της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
χωρίς το Φ.Π.Α. , για τη φορολογική περίοδο, καθώς και το συνολικό ποσό 
του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε κράτος µέλος κατανάλωσης στο οποίο 
οφείλεται φόρος. Αναφέρονται επίσης οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές 
και το συνολικό ποσό του φόρου που οφείλεται. 

6. Η ειδική δήλωση του Φ.Π.Α. συµπληρώνεται σε Ευρώ. 

Αν η παροχή υπηρεσιών έχει πραγµατοποιηθεί σε άλλο νόµισµα, κατά την 
συµπλήρωση της ειδικής δήλωσης λαµβάνεται υπόψη η συναλλαγµατική 
ισοτιµία που ισχύει την τελευταία ηµέρα της φορολογικής περιόδου. Η 
µετατροπή γίνεται σύµφωνα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που δηµοσίευσε 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ηµέρα εκείνη ή εάν δεν υπήρξε 
δηµοσίευση τη συγκεκριµένη ηµέρα, τις ισοτιµίες της εποµένης ηµέρας 
δηµοσίευσης. 

7. Στα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος 
άρθρου δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών. Τα πρόσωπα 
που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου δικαιούνται 
επιστροφής, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 34, χωρίς να απαιτείται η 
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πλήρωση του όρου περί αµοιβαιότητας που περιλαµβάνεται στην παράγραφο 
αυτή. 

8. Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο καταγράφει µε επαρκείς 
λεπτοµέρειες τα στοιχεία των συναλλαγών που καλύπτονται από το ειδικό 
καθεστώς του άρθρου αυτού, ώστε να µπορούν οι φορολογικές αρχές του 
κράτους µέλους κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της ειδικής 
δήλωσης Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατίθενται ηλεκτρονικά, κατόπιν αίτησης, στο 
κράτος µέλος αναγνώρισης και στο κράτος - µέλος κατανάλωσης και πρέπει 
να διατηρούνται επί διάστηµα δέκα ετών, αρχής γενοµένης από το τέλος του 
έτους κατά το οποίο έγινε η συναλλαγή. 

9. Ο µη εγκατεστηµένος στην Κοινότητα υποκείµενος στο φόρο δεν έχει 
υποχρέωση ορισµού φορολογικού αντιπροσώπου, για την εφαρµογή του 
ειδικού καθεστώτος του άρθρου αυτού. 

10. Η ∆ιεύθυνση Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
ορίζεται αρµόδια υπηρεσία για: 

α) Την ηλεκτρονική παραλαβή των αιτήσεων για την χορήγηση ειδικού 
αριθµού αναγνώρισης, 

β) την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων του αιτούντος, καθώς 
και τη χορήγηση του ειδικού αριθµού αναγνώρισης, 

γ) την ηλεκτρονική παραλαβή της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α., 

δ) την επιβεβαίωση της καταβολής του οφειλόµενου φόρου, 

ε) την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών για την 
επαλήθευση της ακρίβειας των συναλλαγών, οι οποίες καλύπτονται από το 
ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού, 

στ) την κατανοµή των ποσών που αναλογούν στα άλλα κράτη - µέλη µε 
βάση τα στοιχεία των ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και της Τράπεζας της 
Ελλάδος. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται ο 
χρόνος και ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων του άρθρου αυτού, το 
περιεχόµενό τους, τα στοιχεία που υποβάλλονται µε αυτές, ο τρόπος 
καταβολής του φόρου, η δηµιουργία αντίστοιχων κωδικών του Κρατικού 
Προϋπολογισµού και των Λογαριασµών Καταθέσεων της Τράπεζας της 
Ελλάδος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.  

 75



Άρθρο 36 
Υποχρεώσεις των υποκειµένων στο φόρο 

1. Ο υποκείµενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω 
δηλώσεις: 

α) δήλωση έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλλεται πριν από την 
έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος 
πραγµατοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης.  
Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος 
της νόµιµης σύστασης αυτών. Στην περίπτωση νοµικών προσώπων, η 
καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης έναρξης µέχρι τριάντα (30) ηµέρες δεν 
συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, εφόσον δεν έχουν πραγµατοποιήσει 
καµία συναλλαγή.  

β) δήλωση µεταβολών-µετάταξης, µε την οποία δηλώνει οποιαδήποτε 
µεταβολή, όπως αλλαγή της επωνυµίας, του τόπου επαγγελµατικής του 
εγκατάστασης, του αντικειµένου εργασιών, την πραγµατοποίηση 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και παραδόσεων αγαθών που 
απαλλάσσονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28, την ίδρυση ή 
κατάργηση υποκαταστηµάτων, την αλλαγή των τηρούµενων βιβλίων Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων και του καθεστώτος φόρου προστιθέµενης αξίας που 
ανήκει.  
(1)Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από το χρόνο που 
έγιναν οι µεταβολές αυτές, 

γ) δήλωση οριστικής παύσης εργασιών. 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για µεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) 
ηµερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, για δε τα νοµικά 
πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λύση 
τους. Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η 
δήλωση παύσης εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόµους, µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες, από την ενεργό ανάµιξή τους στην κληρονοµούµενη 
επιχείρηση και όχι πέραν των δέκα (10) ηµερών από  την λήξη της 
προθεσµίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
1847 του Αστικού Κώδικα, σε κάθε άλλη περίπτωση. 

                                                 
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του 
Ν.3052/24.9.2002 (ΦΕΚ 221 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση α) του άρθρου 16 
του ίδιου νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 2003.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «η δήλωση 
αυτή υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από το χρόνο που έγιναν οι µεταβολές αυτές,». 
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(2)Οι δηλώσεις των περιπτώσεων αυτών επιτρέπεται να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά.  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις  για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών ή την 
υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή, τη διαδικασία υποβολής, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέµα. 

2. Σε κάθε υποκείµενο στο φόρο χορηγείται µοναδικός αριθµός 
φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ) ως εξής: 

α) Στα φυσικά πρόσωπα µε τη δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ εκτός αν έχει 
χορηγηθεί Α.Φ.Μ µε δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Ο αριθµός αυτός δεν 
καταργείται µε την οριστική παύση των εργασιών. 

β) Στα νοµικά πρόσωπα και στις ενώσεις προσώπων µετά την υποβολή της 
δήλωσης έναρξης εργασιών. Ο αριθµός αυτός δεν καταργείται µε την αλλαγή 
της νοµικής µορφής των προσώπων αυτών, αλλά µε την οριστική λύση ή 
διάλυση τους. 

γ) Στις υπό ίδρυση επιχειρήσεις χορηγείται Α.Φ.Μ. που παραµένει ο ίδιος 
για την επιχείρηση και µετά το πέρας των εργασιών της ίδρυσης. 
(3)Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται  κάθε 
διαδικαστικό θέµα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή των διατάξεων των  παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. 
(4)3. Τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν ανεξάρτητα αν είναι 
                                                 
2. Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000) προστέθηκαν µε το άρθρο 6 του Ν. 3193/20.11.2003 (ΦΕΚ 266 Α΄) και 
ισχύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ίδιου νόµου, από 1.7.2003. 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του 
Ν.3052/24.9.2002 (ΦΕΚ 221 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση α) του άρθρου 16 
του ίδιου νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 2003.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «Με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το χρονικό διάστηµα εργασιών ίδρυσης 
επιχείρησης.» 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αναδιατυπώθηκε µε 
την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν.3052/24.9.2002 (ΦΕΚ 221 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα 
µε την περίπτωση α) του άρθρου 16 του ίδιου νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 2003.  Η 
προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «3. Τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 έχουν 
ανεξάρτητα αν είναι υποκείµενα στο φόρο και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, τα οποία: 

α) ιδρύουν υποκατάστηµα ή αποκτούν άλλη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, 

β) εγκαθιστούν γραφείο στο εσωτερικό της χώρας, 

γ) συµµετέχουν σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, εκτός από τη συµµετοχή σε ανώνυµες 
εταιρείες, 

δ) αποκτούν ακίνητο στο εσωτερικό της χώρας και  
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υποκείµενα στο φόρο και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, τα οποία: 

α) ιδρύουν υποκατάστηµα ή αποκτούν  άλλη  εγκατάσταση στο εσωτερικό 
της χώρας, 

β) εγκαθιστούν γραφείο στο εσωτερικό της χώρας, 

γ) συµµετέχουν σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, εκτός από τη συµµετοχή σε 
ανώνυµες εταιρείες, 

δ) αποκτούν ακίνητο στο εσωτερικό της χώρας και 

ε)  έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας, η οποία 
συνεπάγεται την  υποβολή φορολογικών δηλώσεων. 

4. Ο υποκείµενος στο φόρο υποχρεούται επίσης:  

α)  να τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

Ειδικά, ο υποκείµενος στο φόρο που παραλαµβάνει ενσώµατα κινητά αγαθά, 
τα οποία του αποστέλλονται από άλλο κράτος-µέλος από ή για λογαριασµό 
υποκείµενου στο φόρο που διαθέτει αριθµό φορολογικού µητρώου Φ.Π.Α. σε 
αυτό το άλλο κράτος-µέλος, µε σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών 
πραγµατογνωµοσύνης ή εργασιών σε αυτά, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 
και οι εργασίες της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, 
υποχρεούται να καταχωρεί τα σχετικά στοιχεία που επιτρέπουν την 
εξακρίβωση των αγαθών αυτών σε λογαριασµούς βιβλίων που τηρεί ή σε 
ειδικό βιβλίο, 

β) να επιδίδει τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 38 
δηλώσεις.  

Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται προκειµένου για υποκείµενους στο φόρο που 
πραγµατοποιούν αποκλειστικά πράξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, 
χωρίς δικαίωµα έκπτωσης.  

Ειδικά για τη δήλωση που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 
38, η υποχρέωση αυτή υφίσταται ανεξάρτητα από την ιδιότητα του προσώπου 
ως υποκείµενου ή µη στο φόρο, 

γ) να υποβάλλει στον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. δήλωση, όταν ενεργεί 
πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6, για τις οποίες απαιτείται 
η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου και να καταβάλλει το φόρο που 
αναλογεί. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται πριν από τη σύνταξη του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου, 

                                                                                                                                            
ε) έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας, η οποία συνεπάγεται την 
υποβολή φορολογικών δηλώσεων.» 
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δ) (5) να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπό του, πριν από την ενέργεια 
οποιασδήποτε φορολογητέας πράξης  στο εσωτερικό της χώρας , εφόσον 
πρόκειται για υποκείµενο στο φόρο που δεν είναι µόνιµα εγκαταστηµένος στο 
εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου κράτους-µέλους. 

Ο ορισµός του φορολογικού αντιπροσώπου γίνεται µε την κατάθεση 
αντιγράφου του σχετικού πληρεξούσιου εγγράφου στον προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., 
που είναι αρµόδιος για τη φορολογία εισοδήµατος του φορολογικού 
αντιπροσώπου. 

Το αντίγραφο αυτό πρέπει να είναι θεωρηµένο από την ελληνική προξενική 
αρχή του τόπου, όπου είναι εγκατεστηµένος  ο υποκείµενος στο φόρο, ή από 
την Αρχή που έχει οριστεί για η θεώρηση, σύµφωνα µε την από 5.10.1961 
Σύµβαση της Χάγης. 

∆εν υπάρχει υποχρέωση ορισµού φορολογικού αντιπροσώπου, στην 
περίπτωση πραγµατοποίησης πράξεων, για τις οποίες υπόχρεος είναι ο 
λήπτης, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 35, 

ε) (6) να ορίζει λογιστή-φοροτεχνικό, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, αρµόδιο 

                                                 
5. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν.2992/20.3.2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) 
και ισχύει,  σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002.  Η 
προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «δ) να ορίζει αντιπρόσωπό του, πριν από την ενέργεια 
οποιασδήποτε φορολογητέας πράξης στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον πρόκειται για 
υποκείµενο στο φόρο που δεν είναι µόνιµα εγκαταστηµένος στο εσωτερικό της χώρας.  Ο 
ορισµός του αντιπροσώπου γίνεται µε την κατάθεση αντιγράφου του σχετικού πληρεξούσιου 
εγγράφου στον Προϊστάµενο ∆ΟΥ, που είναι αρµόδιος για τη φορολογία εισοδήµατος του 
αντιπροσώπου. 

Το αντίγραφο αυτό πρέπει να είναι θεωρηµένο από την ελληνική προξενική αρχή του τόπου, 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποκείµενος στο φόρο.» 

6. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Ν.2992/20.3.2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) 
και ισχύει,  σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002.  Η 
προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «ε) ∆εν υπάρχει υποχρέωση ορισµού αντιπροσώπου, 
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:  

αα) πραγµατοποιείται παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, κατά την έννοια των 
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15, 

ββ) στο τιµολόγιο ή άλλο ισοδύναµο µ’ αυτό στοιχείο που εκδίδεται, γίνεται ρητή αναφορά ότι 
πρόκειται για παράδοση αγαθών που πραγµατοποιείται µετά από ενδοκοινοτική απόκτηση 
κατά την έννοια των διατάξεων της παραγρ.3 του άρθρου 15 και αναγράφεται τόσο ο αριθµός 
φορολογικού µητρώου, µε τον οποίο ο υποκείµενος αυτός πραγµατοποίησε την ενδοκοινοτική 
απόκτηση και τη µετέπειτα παράδοση αγαθών, όσο και ο αριθµός φορολογικού µητρώου του 
παραλήπτη, ο οποίος καθίσταται υπόχρεος για την καταβολή του φόρου της παράδοσης 
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για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, εφόσον πρόκειται για υποκείµενο 
εγκαταστηµένο εκτός του εσωτερικού της χώρας που πραγµατοποιεί 
φορολογητέες πράξεις στο εσωτερικό της χώρας, για τις οποίες είναι ο ίδιος 
υπόχρεος στο φόρο , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35. Ο ορισµός 
αυτός γίνεται µε υπογραφή σχετικής σύµβασης, η οποία προσκοµίζεται στον 
αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του λογιστή-
φοροτεχνικού, ή του άλλου προσώπου, πριν από την έναρξη 
πραγµατοποίησης οποιασδήποτε πράξης. Οι δηλώσεις Φ.Π.Α., πρέπει να 
υπογράφονται από λογιστή-φοροτεχνικό, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 

στ) να τηρεί θεωρηµένο ειδικό βιβλίο όπου θα καταγράφει τα αγαθά που 
απέστειλε ή µετέφερε ή τα οποία απεστάλησαν ή µεταφέρθηκαν για 
λογαριασµό του σε άλλο κράτος-µέλος, για τις ανάγκες των πράξεων που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7. 

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης τα µετακινούµενα αγαθά από άλλο 
κράτος-µέλος προς το εσωτερικό της χώρας σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ 
του άρθρου 12. 

5. Ο υποκείµενος στο φόρο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 
αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 καθώς και 
παραδόσεις αγαθών, οι οποίες απαλλάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 28, υποχρεούται επίσης: 

α) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις παραδόσεις αγαθών που 
πραγµατοποιεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 28 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 
του άρθρου 15, 

β) να χρησιµοποιεί για τις συναλλαγές αυτές τον αριθµό φορολογικού 
µητρώου του µε το πρόθεµα «EL» πριν απ’ αυτόν, καθώς επίσης και να 
αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον αριθµό του φορολογικού µητρώου 
(Φ.Π.Α.) του συναλλασσόµενου µε το ανάλογο πρόθεµα που ισχύει σε κάθε 
κράτος-µέλος και 

                                                                                                                                            
αυτής. 

Επίσης, δεν υπάρχει υποχρέωση ορισµού αντιπροσώπου στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών 
της παραγράφου 3 του άρθρου 14, εκτός αν ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι 
εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος της κοινότητας και οι υπηρεσίες παρέχονται σε λήπτη που 
δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης και είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας. 

Οµοίως, δεν υπάρχει υποχρέωση ορισµού φορολογικού αντιπροσώπου για τις παροχές 
υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 14, καθώς και στην ενδοκοινοτική µεταφορά 
αγαθών και στις υπηρεσίες διαµεσολάβησης κατά  τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου  2 του άρθρου 14, όταν ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι 
εγκατεστηµένος σε κράτος - µέλος της Kοινότητας και ο λήπτης είναι υποκείµενος στο φόρο 
εγκατεστηµένος σε κράτος - µέλος της Κοινότητας,» 
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γ)  (7) να υποβάλλει στατιστική δήλωση (INTRASTAT), για τις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές που πραγµατοποιεί για κάθε µήνα. 

δ) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 
αγαθών που πραγµατοποιεί µετά την 1.1.1996, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 11 παράγραφοι 1 και 2 και 12. 

6.  (8) Ο υποκείµενος στο φόρο ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις 
οποίες δεν του παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, τα νοµικά πρόσωπα που δεν 
υπόκεινται στο φόρο και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, 
εφόσον διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, οι οποίες δεν 
καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 
υποχρεούνται: 

α) να υποβάλλουν τις δηλώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 
και να λαµβάνουν ΑΦΜ, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2, 

β) να υποβάλλουν δήλωση, µε την οποία γνωστοποιούν τη διενέργεια 
φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών. Η δήλωση αυτή 
υποβάλλεται κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η συνδροµή των 
προϋποθέσεων για τη φορολόγηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 
άρθρου 11, 

γ) να υποβάλλουν τη δήλωση που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του 
άρθρου 38, 

δ) να υποβάλλουν δήλωση µε την οποία γνωστοποιούν την παύση των 
φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών. Η δήλωση αυτή 
υποβάλλεται µέχρι τις 10 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο δεν 
προβλέπεται η πραγµατοποίηση φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 
αγαθών, 

ε) να υποβάλλουν τις δηλώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και 
δ΄ της προηγούµενης παραγράφου και να εφαρµόζουν όσα προβλέπονται 
                                                 
7. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν.3052/24.9.2002 (ΦΕΚ 221 Α΄) 
και ισχύει,  σύµφωνα µε την περίπτωση α) του άρθρου 16 του ίδιου νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 
2003.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «να υποβάλλει στατιστική δήλωση 
(INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγµατοποιεί για κάθε φορολογική 
περίοδο,» 

8. Η πρώτη περίοδος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 12 του άρθρου 19 του 
Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 
του ίδιου νόµου, από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη 
διάταξη είχε ως εξής: «Τα νοµικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στο φόρο και οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, εφόσον διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, 
οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 
υποχρεούνται:». 
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στην περίπτωση γ΄ της ίδιας παραγράφου. 

7. Τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο αυτό έχουν κατά περίπτωση 
και τα εξής πρόσωπα: 

α) ο εκκαθαριστής, ο κηδεµόνας, ο προσωρινός διαχειριστής και ο 
µεσεγγυούχος, στις περιπτώσεις κληρονοµίας και µεσεγγύησης, 

β) ο επίτροπος, ο κηδεµόνας και ο αντιλήπτορας, στις περιπτώσεις 
ανηλίκων, απόντων, δικαστικά ή νόµιµα απαγορευµένων και των προσώπων 
που βρίσκονται υπό δικαστική αντίληψη, 

γ) ο προσωρινός ή οριστικός σύνδικος, σε περίπτωση πτώχευσης του 
υποκείµενου στο φόρο, 

δ) (9) ο φορολογικός αντιπρόσωπος, στις περιπτώσεις που ορίζεται υπόχρεος 
στο φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35, 

ε) οι κληρονόµοι και οι  δωρεοδόχοι του υποκείµενου στο φόρο για τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του, µέχρι το θάνατό του ή τη σύσταση της δωρεάς 
εν ζωή, 

στ) κάθε πρόσωπο το οποίο, µε βάση νόµο ή δικαστική απόφαση, 
υποκαθιστά τον υποκείµενο στο φόρο, 

ζ) ο εκπρόσωπος ή µέλος της ένωσης προσώπων, κατ’ ανάλογη εφαρµογή 
των διατάξεων της φορολογίας εισοδήµατος, 

η) ο ιδρυτής της επιχείρησης για τις υποχρεώσεις αυτής µέχρι το χρόνο 
έναρξης της λειτουργίας της επιχείρησης. 

8. Απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, εκτός αν 
άλλως ορίζεται σ’ αυτό: 

α) τα πρόσωπα, τα οποία  καθίστανται υποκείµενα στο φόρο από 
περιστασιακή παράδοση καινούργιου µεταφορικού µέσου σε άλλο κράτος- 
µέλος, 

β) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41,  

γ) τα νοµικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στο φόρο, 

δ) τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγµατοποιούν απαλλασσόµενες 
πράξεις της περίπτωσης κστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και µόνο για 
τις πράξεις αυτές. 

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται: 

α) ο τύπος, το περιεχόµενο και η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, 
                                                 
9. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν.2992/20.3.2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) 
και ισχύει,  σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002.  Η 
προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «δ) ο αντιπρόσωπος του εγκαταστηµένου εκτός του 
εσωτερικού της χώρας υποκειµένου στο φόρο,» 
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β) ο τρόπος τήρησης και το περιεχόµενο του ειδικού βιβλίου που 
προβλέπεται στις περιπτώσεις α’ και στ’ της παραγράφου 4 αυτού του 
άρθρου, 

γ) ο τύπος, το περιεχόµενο και ο χρόνος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών 
πινάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και δ’ της 
παραπάνω παραγράφου 5, 

δ) ο χρόνος και ο τρόπος διαχωρισµού των ακαθαρίστων εσόδων από 
λιανικές πωλήσεις κατά συντελεστή φόρου, 

ε) ο τύπος και το περιεχόµενο του στοιχείου, προκειµένου για παράδοση 
καινούργιου µεταφορικού µέσου και 

στ) ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης έναρξης και παύσης 
φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της παραγράφου 6, 

ζ) το χρονικό διάστηµα εργασιών ίδρυσης επιχείρησης. 

10. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και 
Οικονοµικών ορίζονται τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία του κοινοτικού εντύπου 
INTRASTAT, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης που 
προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5. 

11. (10)Οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4,  
καθώς και οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες που αναφέρονται στην παράγραφο 5, 
επιτρέπεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µπορεί να ορίζεται 
υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών και καθορίζεται η 
διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

                                                 
10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) προστέθηκε µε το 
άρθρο 7 του Ν. 3193/20.11.2003 (ΦΕΚ 266 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του 
ίδιου νόµου, από 1.7.2003. 
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Άρθρο 37 
Υποχρεώσεις άλλων προσώπων 

1. Ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος ακινήτου, για λογαριασµό του οποίου 
ενεργούνται οι εργασίες που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6, µε εξαίρεση τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 και τον κύριο οικοπέδου που αναθέτει σε 
εργολάβο την ανέγερση οικοδοµής µε το σύστηµα της αντιπαροχής, 
υποχρεούται: 

α) να υποβάλλει στον αρµόδιο για τη φορολογία του εισοδήµατος 
Προϊστάµενο ∆ΟΥ, το µήνα Ιανουάριο, δήλωση η οποία να περιλαµβάνει τα 
στοιχεία κόστους των εργασιών που εκτελέστηκαν το προηγούµενο 
ηµερολογιακό έτος, εφόσον αυτό υπερβαίνει συνολικά το ποσό των χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ(1), καθώς και το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση 
του εργολάβου, 

β) να διαφυλάσσει τα πιο πάνω στοιχεία κόστους για µία δεκαετία από την 
αποπεράτωση του έργου, όταν ισχυρίζεται ότι οι εργασίες 
πραγµατοποιήθηκαν χωρίς τη µεσολάβηση εργολάβου. Τα πιο πάνω 
πρόσωπα φέρουν το βάρος της απόδειξης αυτού του ισχυρισµού. 

2. Τα πρόσωπα που συντάσσουν τη µελέτη του έργου έχουν υποχρέωση 
να υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία πολεοδοµίας, µαζί µε την αίτηση για 
την έκδοση  άδειας εκτέλεσης του έργου, πληροφοριακά στοιχεία για το έργο 
που θα εκτελεσθεί. Οι υπηρεσίες πολεοδοµίας υποχρεούνται, µέσα στο µήνα 
Ιανουάριο κάθε έτους, να αποστέλλουν στο Κέντρο Πληροφορικής του 
Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) τα πιο πάνω πληροφοριακά στοιχεία, 
βεβαιώνοντας ότι αυτά είναι ίδια µε τα στοιχεία της αντίστοιχης άδειας που 
εξέδωσαν για το έργο αυτό. 

3.  Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται: 

α)  να µη συντάσσουν έγγραφα για πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις 
του άρθρου 6 ή πράξεις για τις οποίες ο φόρος καταβάλλεται µε έκτακτη 
δήλωση, εφόσον δεν παραδίδεται σ’ αυτούς θεωρηµένο αντίγραφο της 
δήλωσης που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 36 ή της έκτακτης δήλωσης, κατά  περίπτωση, 

β) να αναγράφουν στα πιο πάνω έγγραφα τον αύξοντα αριθµό της 
δήλωσης. 
                                                 
1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000), η φράση «δραχµών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)» αντικαταστάθηκε 
από τη φράση «χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ», µε την παράγραφο 14 του άρθρου 16 του 
Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 
του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 
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4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται για ακίνητα των 
οποίων η σχετική άδεια από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία εκδίδεται 
µετά την 1-1-1995 για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 
35 του ν.2238/1994. 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου Υπουργού ορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο των δηλώσεων 
που υποβάλλουν τα πρόσωπα της παραγράφου 1, τα πληροφοριακά στοιχεία 
που υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία πολεοδοµίας τα πρόσωπα που 
συντάσσουν τη µελέτη του έργου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για 
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

 

Άρθρο 38 
∆ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις 

1. Οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις 
απαλλασσόµενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωµα έκπτωσης του 
φόρου εισροών µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να 
υποβάλλουν στη ∆ΟΥ, που είναι αρµόδια για την επιβολή του φόρου 
εισοδήµατός τους, τις πιό κάτω δηλώσεις: 

α) (1) Περιοδική δήλωση για κάθε φορολογική περίοδο που προκύπτει ποσό 

                                                 
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Ν.3052/24.9.2002 (ΦΕΚ 221 Α΄) 
και ισχύει,  σύµφωνα µε την περίπτωση α) του άρθρου 16 του ίδιου νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 
2003.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «α) Περιοδική δήλωση για κάθε φορολογική 
περίοδο, ως εξής: 

αα) κάθε µήνα και µέχρι την 20ή ηµέρα του επόµενου µήνα, εφόσον τηρούν βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή πραγµατοποιούν πράξεις των άρθρων 11,12 
και 28. 

Το ίδιο ισχύει και για το ∆ηµόσιο που δεν είναι υποχρεωµένο να τηρεί βιβλίο του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο,  

ββ) κάθε ηµερολογιακό δίµηνο και µέχρι την 20ή ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το δίµηνο, 
εφόσον τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

γγ) κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο και µέχρι την 20η ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο, 
εφόσον τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή δεν τηρούν 
βιβλία. 

Η περιοδική δήλωση περιλαµβάνει, για κάθε φορολογική περίοδο, την αξία των 
φορολογητέων παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία των ενδοκοινοτικών 
αποκτήσεων αγαθών, στα οποία περιλαµβάνονται και τα καινούργια µεταφορικά µέσα και τα 
αγαθά που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την αξία των πράξεων παροχής 
υπηρεσιών, για τις οποίες οφείλεται φόρος από το λήπτη των υπηρεσιών αυτών, το φόρο που 
αναλογεί, την αξία των απαλλασσόµενων πράξεων, τις εκπτώσεις που προβλέπονται από τις 
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για καταβολή, ως εξής 
αα) κάθε µήνα και µέχρι την 20η ηµέρα του επόµενου µήνα, εφόσον τηρούν 
βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  
Το ίδιο ισχύει και για το ∆ηµόσιο που δεν είναι υποχρεωµένο να τηρεί βιβλία 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες 
υπάγεται στο φόρο. 
αβ) Κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο και µέχρι την 20η ηµέρα του µήνα που 
ακολουθεί το τρίµηνο, εφόσον τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
Η περιοδική δήλωση περιλαµβάνει, για κάθε φορολογική περίοδο, την αξία 
των φορολογητέων παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία 
των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, στα οποία περιλαµβάνονται και τα 
καινούργια µεταφορικά µέσα και τα αγαθά που υπάγονται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης, την αξία των πράξεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες 
οφείλεται φόρος από το λήπτη των υπηρεσιών αυτών, το φόρο που αναλογεί, 
την αξία των απαλλασσόµενων πράξεων, τις εκπτώσεις που προβλέπονται 
από τις διατάξεις των άρθρων 30,31 και 32, καθώς και τη διαφορά φόρου που 
προκύπτει.  
Κατ' εξαίρεση πιστωτικές ή µηδενικές περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται από 
τον υπόχρεο στο φόρο, για τη φορολογική περίοδο που πραγµατοποιεί 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών ή υποβάλει αίτηµα 
επιστροφής Φ.Π.Α. ή επιθυµεί την υποβολή τους. 
(2) 
β) Εκκαθαριστική δήλωση µέχρι την 25η ηµέρα του δεύτερου µήνα που 
                                                                                                                                            
διατάξεις των άρθρων 30,31 και 32, καθώς και τη διαφορά φόρου που προκύπτει.  
Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια 
ή αναστολή εργασιών, εφόσον υποβάλλουν  την αναφερόµενη στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 36, δήλωση µεταβολών και ακυρώσουν όλα τα φορολογικά 
στοιχεία.» 

2. (α)Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), καταργήθηκαν από την έναρξη της ισχύος τους, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν.3259/4-8-2004 (ΦΕΚ 149 Α΄).  Η καταργηθείσα 
διάταξη είχε ως εξής: «Τα καταβαλλόµενα εµπροθέσµως κατά τα ανωτέρω ποσά φόρου µε 
βάση τις περιοδικές δηλώσεις, αποτελούν έσοδα για το ∆ηµόσιο του οικονοµικού έτους στο 
οποίο αναφέρονται οι φορολογικές περίοδοι, βεβαιώνονται και λογιστικοποιούνται µέχρι την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους αυτού.  Η εφαρµογή των 
διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται 
µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.» 

α. Τα δύο εδάφια στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) είχαν προστεθεί µε την παράγραφο 18 του άρθρου 39 του 
Ν.3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ήταν σε ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση α) του 
άρθρου 56 του ίδιου νόµου, από το έτος 2003. 
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ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της 
περιόδου αυτής δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία πρώτης ή δεύτερης 
κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή µέχρι την 10η ηµέρα του 
πέµπτου µήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον 
κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία τρίτης κατηγορίας 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
Η δήλωση αυτή περιλαµβάνει τα δεδοµένα των περιοδικών δηλώσεων της 
διαχειριστικής περιόδου, µετά το διακανονισµό που έγινε, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 33. 
(3) 
2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει µε τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι 
θετική και άνω των 3 ευρώ(4) καταβάλλεται στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54, αν είναι θετική µέχρι 3 ευρώ(5) 
µεταφέρεται για καταβολή στην  επόµενη φορολογική περίοδο ενώ αν είναι 
αρνητική µεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34. 
Περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση, η οποία υποβάλλεται χωρίς την 

                                                 
3. (α) Το εδάφιο (δύο παράγραφοι) στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) καταργήθηκε από την έναρξη της ισχύος του, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν.3259/4-8-2004 (ΦΕΚ 149 Α΄).  Η 
καταργηθείσα διάταξη είχε ως εξής: «Για τους υπόχρεους για τους οποίους έχουν εφαρµογή 
οι διατάξεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος η εκκαθαριστική δήλωση µπορεί να περιλαµβάνει και τις επιπλέον 
εκροές που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. 

Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις που οι παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής 
νοµοθεσίας του πίνακα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 
γνωστοποιούνται στον υπόχρεο σε χρόνο µεταγενέστερο από τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί συµπληρωµατική εκκαθαριστική 
δήλωση µέσα σε ένα µήνα από το χρόνο της γνωστοποίησης µε τις εκροές που προκύπτουν 
από την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, ο πρόσθετος φόρος εκ της εκπροθέσµου 
υποβολής της δήλωσης αυτής περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3).» 

α.  Το εδάφιο (δύο παράγραφοι) στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) είχε προστεθεί µε την παράγραφο 5 του άρθρου 22 
του Ν. 3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ήταν σε ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση γ) του 
άρθρου 56 του ίδιου νόµου, από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 
2004. 

4. Στο πρώτο εδάφιο (δεύτερη σειρά) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000), η φράση «1.000 δραχµών» αντικαταστάθηκε από τη φράση «3 ευρώ», µε 
την παράγραφο 15 του άρθρου 16 του Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 

5. Στο πρώτο εδάφιο (τέταρτη σειρά) της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000), η φράση «1.000 δρχ.» αντικαταστάθηκε από τη φράση «3 ευρώ», µε την 
παράγραφο 16 του άρθρου 16 του Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 
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ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόµενου ποσού, θεωρείται ως απαράδεκτη και 
δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. 
3. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ΟΥ. Κατ’ εξαίρεση οι εποχιακές 
επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί όπου δεν εδρεύει ∆ΟΥ, 
µπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ. Επίσης 
αρνητική εκκαθαριστική δήλωση µπορεί να αποσταλεί ταχυδροµικά µε 
απόδειξη από τις επιχειρήσεις αυτές. 

4. ’Οταν ο υποκείµενος στο φόρο διακόπτει οριστικά τις εργασίες της 
επιχείρησής του και αναχωρεί εκτός του εσωτερικού της χώρας ή µεταφέρει 
εκτός αυτού την οικονοµική του δραστηριότητα, υποχρεούται, πριν από την 
αναχώρηση ή τη µεταφορά της δραστηριότητάς του: 

α) να επιδώσει τις προβλεπόµενες από το άρθρο αυτό δηλώσεις και να 
καταβάλει τον οφειλόµενο φόρο, 

β) να ορίσει στην Ελλάδα αντιπρόσωπό του φερέγγυο, που αναλαµβάνει την 
ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που  προβλέπονται από τον 
παρόντα νόµο. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις η Φορολογική Αρχή µπορεί να ζητά κάθε 
αναγκαία εγγύηση, που κατά την κρίση της διασφαλίζει τα συµφέροντα του 
∆ηµοσίου. 

5. Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών, ο υπόχρεος στο φόρο καταθέτει 
διασάφηση εισαγωγής ή άλλο τελωνειακό παραστατικό έγγραφο στο τελωνείο 
εισαγωγής, σύµφωνα µε τις τελωνειακές διατάξεις. 

6. (6) Ο υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις 
οποίες δεν του παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, τα νοµικά πρόσωπα που δεν 
υπάγονται στο φόρο, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του 
άρθρου 41, που πραγµατοποιούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 
αγαθών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. 
περιοδική δήλωση µόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούν 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις µέχρι τη δεκάτη πέµπτη (15η) του επόµενου µήνα 
που ακολουθεί το µήνα της ενδοκοινοτικής απόκτησης και να καταβάλλουν το 
φόρο που αναλογεί στις αποκτήσεις αυτές. 

                                                 
6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 19 του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 
Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από τη 
δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: 
«Ο υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του 
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, τα νοµικά πρόσωπα, που δεν υπάγονται στο φόρο, καθώς και 
οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγµατοποιούν φορολογητέες 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρµόδιο Προϊστάµενο 
∆ΟΥ περιοδική δήλωση κάθε µήνα και µέχρι την 25η του επόµενου µήνα και να καταβάλλουν 
το φόρο που αναλογεί στις αποκτήσεις αυτές». 
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Η δήλωση αυτή περιλαµβάνει την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 
αγαθών και κάθε άλλης πράξης, για τις οποίες ο φόρος κατέστη απαιτητός 
κατά την ίδια φορολογική περίοδο, καθώς και το φόρο που αναλογεί στις 
πράξεις αυτές. 

7. Οποιοδήποτε πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση 
καινούργιου µεταφορικού µέσου, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρµόδια 
Τελωνειακή Αρχή ειδική δήλωση για την καταβολή του φόρου που αναλογεί 
στην απόκτηση αυτή. 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο µέχρι τη 10η του επόµενου µήνα 
από εκείνον κατά τον οποίο ο φόρος κατέστη απαιτητός και πάντως πριν από 
την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του µεταφορικού µέσου στο εσωτερικό της 
χώρας από την, κατά περίπτωση, αρµόδια αρχή. 
(7)Την υποχρέωση αυτή έχουν και τα πρόσωπα, τα οποία καλύπτονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, στην περίπτωση που αποκτούν 
αγαθά, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης από άλλο κράτος-
µέλος. 

Προκειµένου περί µεταφορικών µέσων, υπαγόµενων σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης, η ηµεροµηνία υποβολής της ειδικής αυτής δήλωσης είναι 
εκείνη που προβλέπεται για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 

8. Τα πρόσωπα που καθίστανται υποκείµενα στο φόρο από περιστασιακή 
παράδοση καινούργιου µεταφορικού µέσου υποχρεούνται να υποβάλλουν 
έκτακτη περιοδική δήλωση, πριν από την άσκηση του δικαιώµατος, 
επιστροφής του φόρου, που προβλέπεται από την περίπτωση γ’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 34. 

9. (8) Οι υπόχρεοι που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας του κώδικα βιβλίων 
και στοιχείων, εφόσον δεν διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου µε περιοδικές 
προκαταβολές, έναντι οριστικής υποχρέωσης που θα προσδιορίζεται µε την 
εκκαθαριστική δήλωση. 

                                                 
7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν.2954/2-11-2001  (ΦΕΚ 255 Α΄) 
και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του Ν. 2954/2001, από τη 
δηµοσίευση του Ν.2859/2000 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη 
είχε ως εξής: «Την υποχρέωση αυτή έχουν και τα πρόσωπα, τα οποία καλύπτονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, στη περίπτωση που αποκτούν αγαθά, τα οποία 
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης από άλλο κράτος.» 

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α (Ν.2859/2000) αναριθµήθηκε σε 10 
και τέθηκε νέα παράγραφος 9 µε την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Ν.3052/24.9.2002 
(ΦΕΚ 221 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση α) του άρθρου 16 του ίδιου νόµου, από 
1ης Ιανουαρίου 2003. 
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Οι υπόχρεοι που θα υπαχθούν στο καθεστώς αυτό δεν υποχρεούνται να 
συντάσσουν και να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις, και αποδίδουν το φόρο 
µε βάση το ποσό που καταβλήθηκε την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο, 
προσαυξηµένο κατά δέκα τοις εκατό (10%). 

Οι υπόχρεοι που επιλέγουν το ειδικό καθεστώς απόδοσης υποχρεούνται να 
παραµείνουν σε αυτό για µία τριετία. Η επιλογή υπαγωγής ή διαγραφής 
γίνεται µε υποβολή αίτησης στην αρµόδια ∆. Ο. Υ. εντός του µηνός 
Ιανουαρίου. 

10.(9)Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται ο τύπος και το 
περιεχόµενο των δηλώσεων, τα στοιχεία που υποβάλλονται µ’ αυτές, ο  
τρόπος υποβολής των δηλώσεων ή άλλη δηµόσια αρχή ή οργανισµός για την 
άσκηση ορισµένων αρµοδιοτήτων οι οποίες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
ανήκουν στον Προϊστάµενο ∆ΟΥ. 

Επίσης, µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται 
µεγαλύτερη φορολογική περίοδος και διαφορετική προθεσµία υποβολής της 
περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης σε ολόκληρη τη χώρα ή µέρος αυτής.

                                                 
9. Η παράγραφος 9 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αναριθµήθηκε σε 10 
και τέθηκε νέα παράγραφος 9 µε την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Ν.3052/24.9.2002 
(ΦΕΚ 221 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση α) του άρθρου 16 του ίδιου νόµου, από 
1ης Ιανουαρίου 2003. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 

Άρθρο 39 
Ειδικό καθεστώς µικρών επιχειρήσεων 

1.  Επιχειρήσεις που σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία 
πρώτης κατηγορίας υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων 
του άρθρου αυτού, εφόσον κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο 
πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα µέχρι του ποσού που αποτελεί το 
ανώτατο όριο για την ένταξη των επιτηδευµατιών στην πρώτη κατηγορία 
τήρησης βιβλίων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων ή αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους. 

Στο καθεστώς αυτό δεν υπάγονται οι αγρότες του άρθρου 41, καθώς και οι 
επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό 
τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) από χονδρικές πωλήσεις ή εξαγωγές 
ανεξάρτητα από ποσοστό. 

Οι επιχειρήσεις που σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας, υπάγονται στο καθεστώς του 
άρθρου αυτού, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων, που 
πραγµατοποίησαν την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο. 

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής 
φόρου:  

α)  οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, οι οποίες κατά την προηγούµενη 
διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα µέχρι του ποσού, 
το οποίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που 
ισχύουν κάθε φορά, αποτελεί το ανώτατο όριο απαλλαγής των 
επιτηδευµατιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, 

β) οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που δεν έχουν υποχρέωση να 
τηρούν και δεν τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας. 

3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν έχουν εφαρµογή: 

α) στις επιχειρήσεις που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους,  

β) στους αγρότες του άρθρου 41, 

γ) στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά 
ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) από χονδρικές πωλήσεις ή 
εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, 

δ) στην παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από υποκείµενο στο 
φόρο µη εγκαταστηµένο στο εσωτερικό της χώρας, 

ε) στην παράδοση καινούργιου µεταφορικού µέσου, σύµφωνα µε τις 
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διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28. 

4.  Επιχειρήσεις που διατηρούν παράλληλα κλάδους παράδοσης αγαθών και 
παροχής υπηρεσιών εντάσσονται: 

α) στο κανονικό καθεστώς, εφόσον το άθροισµα των ακαθάριστων εσόδων 
όλων των κλάδων τους υπερβαίνει το ποσό, το οποίο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που ισχύουν κάθε φορά, αποτελεί 
το ανώτατο όριο απαλλαγής των επιτηδευµατιών από την υποχρέωση 
τήρησης βιβλίων, 

β) στις απαλλασσόµενες, εφόσον το άθροισµα των ακαθάριστων εσόδων 
όλων των κλάδων τους δεν υπερβαίνει το ποσό, το οποίο, σύµφωνα µε 
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που ισχύουν κάθε φορά, αποτελεί 
το ανώτατο όριο απαλλαγής των επιτηδευµατιών από την υποχρέωση 
τήρησης βιβλίων και για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών δεν έχουν 
υποχρέωση και δεν τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας. 

5. Επιχειρήσεις που διατηρούν δύο ή περισσότερους κλάδους 
εκµετάλλευσης, στους οποίους δεν περιλαµβάνεται η παροχή υπηρεσιών, 
εντάσσονται στο καθεστώς της παραγράφου 1 ή στο κανονικό ή στις 
απαλλασσόµενες, µε βάση το άθροισµα των ακαθάριστων εσόδων τους από 
τους κλάδους αυτούς.  

6. Οι επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 2, τα ακαθάριστα έσοδα των 
οποίων υπερβαίνουν σε µία διαχειριστική περίοδο τα όρια που προβλέπουν οι 
διατάξεις των παραγράφων αυτών, εντάσσονται υποχρεωτικά από την 
επόµενη διαχειριστική περίοδο στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου 
ή, κατά περίπτωση, στο ειδικό καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων. 

7. Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που προβλέπουν οι διατάξεις 
του άρθρου αυτού προσδιορίζονται µε την προσθήκη του µεικτού κέρδους στο 
συνολικό κόστος των αγαθών, χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας, τα οποία 
αγοράστηκαν µέσα στη φορολογική περίοδο ή των έτοιµων προϊόντων, που 
έχουν παραχθεί από τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που αγοράστηκαν µέσα 
στην ίδια περίοδο. 

Το µεικτό κέρδος βρίσκεται µε σύγκριση της τιµής κτήσης και πώλησης, χωρίς 
το φόρο προστιθέµενης αξίας και δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το µεικτό 
κέρδος που προκύπτει, εάν οι αγορές πολλαπλασιαστούν µε κλάσµα που έχει 
ως αριθµητή το µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους επί αγορών και 
παρονοµαστή το µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους επί πωλήσεων, 
εφόσον υπάρχουν τέτοιοι συντελεστές στη φορολογία εισοδήµατος. 

Σε περίπτωση πραγµατοποίησης χονδρικών πωλήσεων, οι πωλήσεις αυτές 
λαµβάνονται υπόψη, όπως προκύπτουν από τα φορολογικά στοιχεία και το 
συνολικό κόστος του προηγούµενου εδαφίου µειώνεται µε το κόστος των 
αγορών, που διατέθηκαν για χονδρικές πωλήσεις. 

Το κόστος αυτό µειώνεται επίσης µε το κόστος των αγορών, που διατέθηκαν 
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για απαλλασσόµενες πράξεις µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών, 
καθώς και µε τις επιστροφές και εκπτώσεις ή καταστροφές, απώλειες ή 
κλοπές αγορασθέντων αγαθών, που αποδεικνύονται από ιδιωτικά ή δηµόσια 
έγγραφα, κατά περίπτωση. 

Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής θεωρείται ότι τα 
εµπορεύσιµα αγαθά που αγοράσθηκαν, πωλήθηκαν µέσα στην ίδια 
φορολογική περίοδο και ότι οι πρώτες και βοηθητικές ύλες µεταποιήθηκαν και 
πωλήθηκαν µέσα στην ίδια περίοδο, ως έτοιµα προϊόντα. 

Στις επιχειρήσεις που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και 
υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων, εφόσον και στο 
επόµενο έτος συνεχίζουν να υπάγονται στο ίδιο καθεστώς, θεωρούνται ως 
πωληθέντα αγαθά µέσα στη φορολογική περίοδο, τόσα δωδέκατα αυτών, 
όσοι οι µήνες της πραγµατικής λειτουργίας της επιχείρησης. Τµήµα του µήνα 
λογίζεται ως ακέραιος µήνας. Το υπόλοιπο ποσό προστίθεται στις αγορές της 
πρώτης φορολογικής περιόδου του επόµενου έτους. 

Προκειµένου κατά την επόµενη διαχειριστική περίοδο να κριθεί αν οι 
επιχειρήσεις αυτές θα παραµείνουν στο ειδικό καθεστώς των µικρών 
επιχειρήσεων ή θα µεταταγούν στις απαλλασσόµενες ή στο κανονικό 
καθεστώς, τα ακαθάριστα έσοδά τους ανάγονται σε ετήσια. 

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές κατά το επόµενο έτος µεταταγούν 
στις απαλλασσόµενες ή στο κανονικό καθεστώς, τα υπόλοιπα  δωδέκατα των 
εµπορεύσιµων αγαθών, που δε φορολογήθηκαν στις προηγούµενες 
φορολογικές περιόδους, προστίθενται στις αγορές της τελευταίας 
φορολογικής περιόδου της χρήσης µέσα στην οποία έγινε η έναρξη των 
εργασιών τους. 

8. Για την ένταξη µιας επιχείρησης στο ειδικό καθεστώς των µικρών 
επιχειρήσεων ή στο κανονικό ή στις απαλλασσόµενες επιχειρήσεις, 
λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων, χωρίς το φόρο 
προστιθέµενης αξίας, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
για την ένταξη των επιτηδευµατιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων. 

9. (1) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των µικρών 
επιχειρήσεων µπορούν µε δήλωσή τους να εντάσσονται από την έναρξη της 
διαχειριστικής περιόδου, κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση, στο 
κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου και αυτές που απαλλάσσονται στο 
                                                 
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν.3052/24.9.2002 (ΦΕΚ 221 Α΄) 
και ισχύει,  σύµφωνα µε την περίπτωση α) του άρθρου 16 του ίδιου νόµου, από 1ης 
Ιανουαρίου 2003.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στον 
αρµόδιο Προϊστάµενο ∆ΟΥ το πρώτο δεκαήµερο του πρώτου µήνα της διαχειριστικής 
περιόδου και δεν µπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση µίας πενταετίας από την 
υποβολή της.» 
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ειδικό καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων ή στο κανονικό καθεστώς. Η 
δήλωση αυτή υποβάλλεται στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. εντός τριάντα 
(30) ηµερών από την έναρξη διαχειριστικής  περιόδου και δεν µπορεί να 
ανακληθεί πριν από την παρέλευση µίας πενταετίας από την υποβολή της. 

Επίσης µε δήλωσή τους, που υποβάλλεται στον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆ΟΥ 
µέσα στην προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, οι επιχειρήσεις µπορούν 
να µετατάσσονται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου από το ειδικό 
καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων στις απαλλασσόµενες ή από το κανονικό 
καθεστώς στο ειδικό καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων ή τις 
απαλλασσόµενες εφόσον δεν έχουν υποχρέωση παραµονής στο ίδιο 
καθεστώς. 

10. Αν µία επιχείρηση µετατάσσεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά από ένα 
καθεστώς σε άλλο, τα αποθέµατα των εµπορεύσιµων αγαθών, τα οποία 
υπάρχουν την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής περιόδου που προηγείται 
του χρόνου της µετάταξης απογράφονται, εφόσον από τις διατάξεις του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επιβάλλεται η σύνταξη απογραφής κατά 
συντελεστή φόρου που ισχύει την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής 
περιόδου που προηγείται της µετάταξης και αποτιµώνται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων: 

α) Αν η µετάταξη της επιχείρησης γίνεται από τις απαλλασσόµενες ή από το 
ειδικό καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων στο κανονικό: 

αα) ‘Οταν τα βιβλία του νέου καθεστώτος είναι δεύτερης κατηγορίας τα 
ακαθάριστα έσοδα κατά τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία τηρήθηκαν 
για πρώτη φορά βιβλία δεύτερης κατηγορίας, δεν µπορούν να υπερβούν τα 
ακαθάριστα έσοδα, τα οποία βρίσκονται µε τη χρήση του συντελεστή µικτού 
κέρδους που προκύπτει από τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και µε βάση τα αγορασθέντα 
εµπορεύσιµα αγαθά ή παραχθέντα έτοιµα προϊόντα µέσα σ’ αυτήν την 
περίοδο. 

‘Οταν όµως τα ακαθάριστα έσοδα αυτής της περιόδου που προκύπτουν µε 
βάση τα δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων, µειωµένα κατά τα ακαθάριστα 
έσοδα της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία είχαν 
τηρηθεί βιβλία πρώτης κατηγορίας, είναι µεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 
έσοδα της ίδιας περιόδου που βρίσκονται µε βάση τα αγορασθέντα 
εµπορεύσιµα αγαθά ή παραχθέντα έτοιµα προϊόντα, τότε τα µεγαλύτερα αυτά 
ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται ως έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά 
την οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία δεύτερης κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν εφαρµογή στις 
επιχειρήσεις στις οποίες λόγω της φύσης των εργασιών τους δεν διαθέτουν 
αποθέµατα. 

ββ) ‘Οταν τα βιβλία του νέου καθεστώτος είναι τρίτης κατηγορίας, τα 
ακαθάριστα έσοδα κατά την τελευταία πριν από την αλλαγή της κατηγορίας 
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των βιβλίων διαχειριστική περίοδο βρίσκονται µε βάση τα αγορασθέντα κατά 
τη περίοδο αυτήν εµπορεύσιµα αγαθά ή παραχθέντα έτοιµα προϊόντα, 
µειωµένα κατά την αξία των αγαθών που εµφανίζονται στην απογραφή 
έναρξης της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία έγινε η αλλαγή της 
κατηγορίας βιβλίων, µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου που επιβάρυνε τα 
αποθέµατα, µόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση µετατάσσεται από το 
καθεστώς των απαλλασσόµενων επιχειρήσεων. 

β) Αν η επιχείρηση µετατάσσεται από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό 
καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων ή στις απαλλασσόµενες, τα ακαθάριστα 
έσοδα κατά τη διαχειριστική περίοδο, κατά την οποία τηρήθηκαν για πρώτη 
φορά βιβλία πρώτης κατηγορίας ή δεν τηρήθηκαν καθόλου βιβλία, βρίσκονται 
µε βάση την αξία των αγορασθέντων κατά την περίοδο αυτήν εµπορεύσιµων 
αγαθών ή παραχθέντων έτοιµων προϊόντων, η οποία προσαυξάνεται µε την 
αξία των εµπορεύσιµων αγαθών ή παραχθέντων έτοιµων προϊόντων, που 
εµφανίζονται στην απογραφή, εφόσον τηρήθηκαν βιβλία  τρίτης κατηγορίας 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή κατά την αξία των αγαθών που 
αποδεδειγµένα δε διατέθηκαν ή δε χρησιµοποιήθηκαν, εφόσον τηρήθηκαν 
βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, µε υποχρέωση 
καταβολής του φόρου που επιβάρυνε τα αποθέµατα, µόνο στην περίπτωση 
που µετατάσσεται στο καθεστώς των απαλλασσόµενων επιχειρήσεων. 

11. Αν η επιχείρηση µετατάσσεται από τις απαλλασσόµενες στο ειδικό 
καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων ή στο κανονικό και αντίστροφα, 
συντάσσεται απογραφή των αγαθών επένδυσης που αποτιµώνται στην αξία 
κτήσης αυτών, η οποία προσαυξάνεται µε τις δαπάνες βελτίωσης και 
επέκτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης, εφόσον 
χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης και δεν παρήλθε η 
πενταετής περίοδος διακανονισµού. Οι µετατασσόµενες επιχειρήσεις για τον 
εναποµένοντα χρόνο της πενταετίας έχουν δικαίωµα έκπτωσης του φόρου ή 
κατά περίπτωση, υποχρέωση διακανονισµού και καταβολής του φόρου.  

Για τα απογραφόµενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου 10 και της παραγράφου αυτής, υποβάλλεται µέσα σε δύο (2) 
µήνες από τη µετάταξη δήλωση που περιλαµβάνει την αξία των αποθεµάτων 
κατά συντελεστή φόρου και το φόρο που αναλογεί. 

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, µε την πιο πάνω 
δήλωση για την οποία εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 38. 

12. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 υποχρεούνται:  

α) να καταχωρίζουν στο τηρούµενο βιβλίο αγορών, εκτός από τα στοιχεία 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων, τις αγορές κατά συντελεστή φόρου, τις δαπάνες και σε ιδιαίτερη 
στήλη το φόρο ο οποίος τις επιβαρύνει. Αν δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν 
βιβλίο αγορών, ο φόρος εξευρίσκεται από τα τηρούµενα στοιχεία, 
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β) να επιδίδουν τις δηλώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 38 
και να καταβάλλουν το φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54. 

Οι πιο πάνω επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν ιδιαίτερο 
λογαριασµό φόρου προστιθέµενης αξίας και να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής 
πώλησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονοµικών, που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 
γη΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 38 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

13. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2, στις περιπτώσεις που σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων έχουν υποχρέωση έκδοσης 
τιµολογίων, αναγράφουν σ’ αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέµενης 
αξίας». 

Οι επιχειρήσεις αυτές δε δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο που προβλέπουν 
οι διατάξεις των άρθρων  30, 31 και 33. 

14. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί: 

α) να ορίζονται σταθεροί συντελεστές µε βάση τους οποίους 
προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που προβλέπουν οι 
διατάξεις του άρθρου αυτού, 

β)  να καθορίζονται κατ’ αποκοπή ετήσια ακαθάριστα έσοδα για µερικές 
κατηγορίες επαγγελµάτων, ύστερα από προηγούµενη συµφωνία µε τους 
εκπροσώπους των οικείων επαγγελµατικών οργανώσεων, 

γ)  να τροποποιούνται τα όρια των ακαθάριστων εσόδων για την ένταξη των 
επιχειρήσεων στο καθεστώς της παραγράφου 1 ή στις απαλλασσόµενες. 

15. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται: 

α)  ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης µετάταξης που προβλέπουν οι 
διατάξεις της παραγράφου 9 και της δήλωσης αποθεµάτων που προβλέπουν 
οι διατάξεις της παραγράφου 11, καθώς και τα συνυποβαλλόµενα µε αυτές 
στοιχεία, 

β) ειδικός τρόπος υπολογισµού των ακαθάριστων εσόδων των 
φορολογικών περιόδων των δηλώσεων, προκειµένου για επιχειρήσεις που 
υπάγονται στο καθεστώς τεκµαρτού υπολογισµού, εφόσον αυτές προβαίνουν 
σε αγορές εµπορεύσιµων αγαθών ή πρώτων υλών εποχιακά. 
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(1)Άρθρο 39α 
Ειδικό καθεστώς ανακυκλώσιµων απορριµµάτων 

1. Απαλλάσσονται  από  το  φόρο  οι  παραδόσεις  και  οι  ενδοκοινοτικές  
αποκτήσεις  ανακυκλώσιµων  απορριµµάτων, όπως µέταλλα (σιδηρούχα ή 
µη), γυαλί, χαρτί ή χαρτόνι, που  πραγµατοποιούνται από  επιχειρήσεις, οι  
οποίες αγοράζουν  ή  συλλέγουν τα  ανωτέρω  υλικά,  µε  σκοπό  τη  
µεταπώληση  τους. 

Για  τις  πράξεις  αυτές  δεν  παρέχεται δικαίωµα  έκπτωσης  του  φόρου  
εισροών.    

2. Οι  διατάξεις  της  παραγράφου 1 ισχύουν,  προκειµένου  για  
επιχειρήσεις, των οποίων τα  ετήσια  ακαθάριστα  έσοδα  δεν  έχουν  υπερβεί, 
κατά  την  προηγούµενη  διαχειριστική περίοδο  το  ποσό  των  900.000 ευρώ.     

Για  τον  υπολογισµό  του ανωτάτου  ορίου  των  900.000 ευρώ  λαµβάνονται  
υπόψη  τα  συνολικά ακαθάριστα  έσοδα, συνυπολογιζοµένων και  των 
εσόδων από  τυχόν  άλλες  δραστηριότητες, εκτός  από  τα  ακαθάριστα 
έσοδα  που  αφορούν  παραδόσεις  µη  σιδηρούχων  µετάλλων.   

Προκειµένου  για  παραδόσεις µη σιδηρούχων  µετάλλων, η  απαλλαγή  
ισχύει, ανεξάρτητα από  τα  ετήσια  ακαθάριστα  έσοδα.     

3. Επίσης  απαλλάσσονται  οι  παραδόσεις  των  ανωτέρω  υλικών, όταν  
αυτά  αποτελούν  κατάλοιπα της παραγωγής ή  εµπορίας κάθε  είδους  
επιχείρησης, ανεξαρτήτως  ύψους ακαθάριστων  εσόδων. Για  τις  παραδόσεις  
αυτές παρέχεται δικαίωµα  έκπτωσης, κατά  τις  διατάξεις του  άρθρου  30.                   

4. Οι  επιχειρήσεις της  παραγράφου  1  που  δεν  επιθυµούν  την  
εφαρµογή  του  καθεστώτος  αυτού  µπορούν, ύστερα  από  έγκριση  του  
αρµόδιου  Προϊσταµένου  ∆.Ο.Υ., να  επιβαρύνουν  τις  πράξεις  τους  µε  
φόρο. Η  έγκριση  αυτή  χορηγείται, εφόσον  από  την  οργάνωση,  τον  τρόπο 
άσκησης  της  δραστηριότητας  και  την  εν  γένει  λειτουργία  της  
επιχείρησης,  εξασφαλίζεται  η  ορθή  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων που  
προβλέπονται  στο  νόµο  αυτόν.     

5. Οι  επιχειρήσεις που  εντάσσονται στο  παρόν καθεστώς  αναγράφουν  
στα  τιµολόγια  που  εκδίδουν  για  τις εν  λόγω  πράξεις,  την  ένδειξη  «χωρίς 
Φ.Π.Α. – άρθρο 39.α» ή εφόσον χρεώνουν  Φ.Π.Α., τον  αριθµό  έγκρισης  
που  έχει  ληφθεί,  σύµφωνα  µε  την  προηγούµενη  παράγραφο 4.       

6. Η ένταξη σε  καθεστώς  απαλλαγής ή  σε  καθεστώς  υπαγωγής  σε  
φόρο, σύµφωνα  µε  τις  παραγράφους 1 και 4, πραγµατοποιείται κατά την 
έναρξη των εργασιών ή  κατά  την έναρξη  της  διαχειριστικής  περιόδου.       

                                                 
1. Το άρθρο 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) προστέθηκε µε την παράγραφο 16 του 
άρθρου 19 του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση η) 
του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 2003. 
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7. Οι επιχειρήσεις  που  εντάσσονται  στην  παράγραφο 1 του  παρόντος 
υποχρεούνται  στην  υποβολή  δήλωσης µεταβολών  µέχρι  31.1.2003, µε  την  
οποία  θα δηλώνεται η διενέργεια πράξεων  που  εµπίπτουν  στην  
παράγραφο 1. Η ίδια  προθεσµία ισχύει και για την υποβολή αιτήµατος προς  
τον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. για την παραµονή σε  καθεστώς 
φορολόγησης των εν λόγω πράξεων.               

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών  καθορίζεται 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή  του παρόντος άρθρου.              
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Άρθρο 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 δραστηριότητάς τους, της δοµής τους και της οργάνωσής 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 ∆ηµόσιο, 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 εκ του λόγου 
αυτού δεν µπορούν να χαρακτηριστούν µικρές επιχειρήσεις. 
(1)5. Η εφαρµογή του ειδικού καθεστώτος δεν είναι υποχρεωτική για τις 

                                                 
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε 
την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Ν.3052/24.9.2002 (ΦΕΚ 221 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα 
µε την περίπτωση α) του άρθρου 16 του ίδιου νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 2003.  Η 
προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «5. Η εφαρµογή του ειδικού καθεστώτος δεν είναι 
υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν µε δήλωσή τους να υπάγονται στο 
κανονικό καθεστώς του φόρου.  Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µέχρι τις 10 Ιανουαρίου κάθε 
έτους και δεν µπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση πενταετίας.» 
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επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν µε δήλωσή 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 αρµοδίων 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. 
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Άρθρο 41 
Ειδικό καθεστώς αγροτών. 

1. Οι αγρότες, για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους 
και για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, υπάγονται στο καθεστώς του 
άρθρου αυτού και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του φόρου του 
παρόντος νόµου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις 
οποίες πραγµατοποίησαν για την άσκηση της εκµετάλλευσης τους. 

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το δηµόσιο µε καταβολή στον 
αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει µε την εφαρµογή των κατ’ αποκοπή 
συντελεστών, στην αξία των παραδιδοµένων αγροτικών προϊόντων και των 
παρεχόµενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήµατος ΙV του παρόντος, ως 
εξής: 

α) τέσσερα τοις εκατό (4%), για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του 
Κεφαλαίου Α΄ και τα προϊόντα των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Β΄, 

β) πέντε τοις εκατό (5%), για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφαλαίου Β΄, και 

γ) έξι τοις εκατό (6%), για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ΄. 

Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των 
παραδιδόµενων προϊόντων ή των παρεχοµένων υπηρεσιών, λαµβάνεται αυτή 
που προκύπτει από τα οικεία νόµιµα παραστατικά. 

Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείµενους 
στο φόρο, για λογαριασµό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία 
λαµβάνεται χωρίς φόρο και προµήθεια. 

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται σε 
περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων ή παροχής αγροτικών 
υπηρεσιών σε άλλους αγρότες, που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 
αυτού ή σε µη υποκείµενους στο φόρο. 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32, 36 και 38 δεν εφαρµόζονται για τους 
αγρότες που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού. 

5. ∆εν υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού οι αγρότες οι οποίοι : 

α) ασκούν τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές 
υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, µε τη µορφή 
εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισµών, 

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία 
που µπορεί να προσδώσει σ’ αυτά χαρακτήρα βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών 
προϊόντων,  

γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονοµική δραστηριότητα, για την οποία  
έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

6. Οι αγρότες που παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από δικό τους 
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κατάστηµα, καθώς και αυτοί που πραγµατοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις 
προϊόντων παραγωγής τους προς άλλο κράτος-µέλος, θεωρούνται ότι ασκούν 
δύο οικονοµικές δραστηριότητες και ότι ενεργούν παράδοση αγροτικών 
προϊόντων από την αγροτική εκµετάλλευση στην εµπορική επιχείρησή τους. 

Για την παράδοση αυτή εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαµβάνει το είδος, 
την ποσότητα, την ποιότητα και την κανονική αξία των παραδιδόµενων 
αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 19. 

7. (1) Οι αγρότες µπορούν να µετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του 
άρθρου αυτού στο κανονικό και αντίστροφα, µε δήλωσή τους που 
υποβάλλεται στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. εντός τριάντα (30)ηµερών 
από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. 

Η µετάταξη ισχύει από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία 
υποβάλλεται η δήλωση και δεν µπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο 
πενταετίας, εφόσον µετατάσσεται στο κανονικό καθεστώς. 

Αν κατά τη διάρκεια διαχειριστικής περιόδου συντρέξει µία από τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 5, οι αγρότες, από την επόµενη διαχειριστική 
περίοδο, στερούνται του δικαιώµατος επιστροφής του φόρου, που 
προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.  

8. Οι µετατασσόµενοι είναι υποχρεωµένοι να συντάσσουν, σε θεωρηµένες 
από τον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. καταστάσεις, µέσα σε προθεσµία δύο 
(2) µηνών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, απογραφή που να 
περιλαµβάνει: 

α) τα αποθέµατα των αγροτικών προϊόντων, στα οποία περιλαµβάνονται 
όσα έχουν συλλεχθεί, οι ηρτηµένοι καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, κατά συντελεστή του κατ’ αποκοπή φόρου, 

β) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως 
σπόρων, λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, ζωοτροφών και λοιπών συναφών, 
κατά συντελεστή φόρου, 

γ) τα αγαθά επένδυσης, εφόσον είναι χρησιµοποιήσιµα για τους σκοπούς 
της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος του διακανονισµού. 

Τα αποθέµατα των πιο πάνω περιπτώσεων β’ και γ’ απογράφονται σε τιµές 
                                                 
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 11 του Ν.3052/24.9.2002 (ΦΕΚ 221 Α΄) 
και ισχύει,  σύµφωνα µε την περίπτωση α) του άρθρου 16 του ίδιου νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 
2003.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «Οι αγρότες µπορούν να µετατάσσονται από το 
ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό και αντίστροφα, µε δήλωσή τους που 
υποβάλλεται στον αρµόδιο οικονοµικό έφορο το πρώτο δεκαήµερο του πρώτου µήνα της 
διαχειριστικής περιόδου.» 
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κόστους. 

9. Τα αποθέµατα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται: 

α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, σε τιµή 
πώλησης κατά το χρόνο της µετάταξης, µε δικαίωµα να εκπέσουν τον κατ’ 
αποκοπή φόρο, στην περίπτωση που γίνεται µετάταξη από το καθεστώς των 
αγροτών στο κανονικό καθεστώς, 

β) ως παράδοση αγαθών σε τιµή πώλησης, υποκείµενη στο φόρο µε τον 
κατ’ αποκοπή συντελεστή, στην περίπτωση που γίνεται µετάταξη από το 
κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο καθεστώς των αγροτών. 

10. Σε περίπτωση µετάταξης από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο 
κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι µετατασσόµενοι δικαιούνται να 
εκπέσουν το φόρο µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί: 

α) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,  

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το µέρος του φόρου που αναλογεί στα 
υπόλοιπα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισµού. 

11. Σε περίπτωση µετάταξης από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του 
φόρου στο καθεστώς των αγροτών, οι µετατασσόµενοι είναι υποχρεωµένοι να 
καταβάλλουν το φόρο µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί: 

α) τα αποθέµατα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, 

β) τα αγαθά επένδυσης, κατά το µέρος τους που αναλογεί στα υπόλοιπα 
έτη του  διακανονισµού της πενταετούς περιόδου. 

12. Για τα απογραφόµενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 8, υποβάλλεται, µέσα σε δύο (2) µήνες, από τη µετάταξη, 
δήλωση που περιλαµβάνει την αξία των αποθεµάτων και το φόρο που 
εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των πιο 
πάνω παραγράφων 9, 10 και 11. 

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, µε την πιο πάνω 
δήλωση για την οποία εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 38. 

13. Στην πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι αγρότες µπορούν µε 
δήλωση έναρξης, που υποβάλλεται στον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆ΟΥ µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του, να υπαχθούν στο κανονικό 
καθεστώς. 

Οι αγρότες που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και επιθυµούν να 
υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν δήλωση έναρξης µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες από την έναρξη των αγροτικών εργασιών τους. 

14. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου υπουργού µπορεί να ορίζεται ότι η επιστροφή του 
φόρου στους αγρότες ενεργείται για λογαριασµό του δηµοσίου από νοµικό 
πρόσωπο ή οργανισµό. 
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Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται ότι η 
επιστροφή του φόρου ενεργείται από τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων 
ή το λήπτη των αγροτικών υπηρεσιών. 

15. Με αποφάσεις επίσης του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται: 

α) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για 
την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου, 

β) ο τύπος και το περιεχόµενο του ειδικού στοιχείου που προβλέπουν οι 
διατάξεις της παραγράφου 6, 

γ) ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης µετάταξης που προβλέπουν οι 
διατάξεις της παραγράφου 7 και της δήλωσης αποθεµάτων που προβλέπουν 
οι διατάξεις της παραγράφου 12, καθώς επίσης και τα συνυποβαλλόµενα µε 
αυτές στοιχεία. 
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Άρθρο 42 
Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκµεταλλεύσεις και 

υπηρεσίες 
Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 41 θεωρούνται: 

1. Ως αγρότες, αυτοί που ασκούν προσωπικά ή µε τα µέλη της οικογένειάς 
τους ή µε µισθωτούς ή εργάτες τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και υπηρεσίες 
που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4.  

2. Ως αγροτικά προϊόντα, τα αγαθά που παράγονται από τους αγρότες στα 
πλαίσια των αγροτικών τους εκµεταλλεύσεων. 

3. Ως αγροτικές εκµεταλλεύσεις: 

α) η γεωργία γενικά και ιδίως η καλλιέργεια δηµητριακών, κηπευτικών, 
καπνού, βαµβακιού, οπωροφόρων και καρποφόρων δέντρων, αρωµατικών 
και διακοσµητικών φυτών, η αµπελουργία, η ανθοκοµία, η παραγωγή 
µανιταριών, µπαχαρικών, σπόρων και φυτών,  

β) η εκτροφή ζώων γενικά, στην οποία περιλαµβάνονται ιδίως η 
κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η κονικλοτροφία, η µελισσοκοµία, η σηροτροφία 
και η σαλιγκαροτροφία, 

γ) η δασοκοµία γενικά, 

δ) η αλιεία σε γλυκά νερά, η ιχθυοτροφία, η βατραχοτροφία, η καλλιέργεια 
µυδιών, στρειδιών και η εκτροφή µαλακίων και µαλακοστράκων, 

ε) οι µεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη, που πραγµατοποιούνται µε 
συνήθη µέσα, στα πλαίσια των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, σε προϊόντα τα 
οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αγροτική του παραγωγή. 

4. Ως αγροτικές υπηρεσίες, οι παρεχόµενες από τους αγρότες µε 
χειρωνακτική εργασία ή µε το συνήθη εξοπλισµό της εκµετάλλευσής τους, οι 
οποίες συµβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. 

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται κυρίως: 

α) οι εργασίες σποράς και φύτευσης, καλλιέργειας, θερισµού, αλωνίσµατος, 
δεµατοποίησης, περισυλλογής και συγκοµιδής,  

β) οι εργασίες προπαρασκευής για την πώληση προϊόντων, όπως η 
διαλογή, η ξήρανση, ο καθαρισµός, η άλεση, η έκθλιψη, η απολύµανση, η 
συσκευασία και η αποθήκευση, 

γ) η φύλαξη, η πάχυνση και η εκτροφή ζώων, 

δ) η µίσθωση µηχανικών µέσων και εξοπλισµού γενικά, που 
χρησιµοποιούνται στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, 

ε) η τεχνική βοήθεια, 

στ) η καταπολέµηση επιβλαβών φυτών και ζώων, καθώς και ο ψεκασµός 
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φυτών και εδάφους, 

ζ) η χρησιµοποίηση αρδευτικών, αποξηραντικών µέσων και εξοπλισµού,  

η) η υλοτοµία, η κοπή ξύλων, καθώς και άλλες δασοκοµικές υπηρεσίες. 

 

Άρθρο 43 
Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών 

1. Οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών, µε τις οποίες εξοµοιώνονται και οι 
οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων που ενεργούν στο όνοµά 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 εγκατάστασή 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 µε τα οποία επιβαρύνεται το πρακτορείο από 
άλλους υποκείµενους στο φόρο για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις 
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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. 

 

Άρθρο 44  
Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιοµηχανοποιηµένων καπνών 

1. (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 
94 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265 Α΄). 

2. (2) Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά 

                                                 
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε 
την παράγραφο 9 του άρθρου 39 του Ν.3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα 
µε την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής:  «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 39 του 
Ν.2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α΄).» 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε 
την παράγραφο 10 του άρθρου 39 του Ν.3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα 
µε την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής:  «2.Η φορολογική υποχρέωση 
γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός ,κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση ή κατά τη 
διαπίστωση των ελλειµµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, καθώς και στις ειδικές 
περιπτώσεις απαιτητού του φόρου , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του 
Ν.2127/1993, όπως ισχύει. Ο φόρος καταβάλλεται µαζί µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
των βιοµηχανοποιηµένων καπνών, από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 46 του 
Ν.2127/1993 και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 49 και 60 του ίδιου νόµου.» 
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τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση ή κατά τη διαπίστωση των ελλειµµάτων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 56, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις 
απαιτητού του φόρου , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 57 του ν. 
2960/2001, όπως ισχύει. Ο φόρος καταβάλλεται µαζί µε τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης των βιοµηχανοποιηµένων καπνών, από τα υπόχρεα πρόσωπα 
του άρθρου 101 του ν. 2960/2001 και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
104 και 111 του ίδιου νόµου. 

3. (3) Οι υπόχρεοι καταβολής του φόρου ασκούν το δικαίωµα έκπτωσης του 
άρθρου 30 κατά την εκκαθάριση των φόρων που γίνεται µε την αίτηση 
φορολογίας βιοµηχανοποιηµένων καπνών , µε βάση τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 32 που κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της εκκαθάρισης.  Οι υπόχρεοι 
του προηγούµενου εδαφίου έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από 
τις διατάξεις των άρθρων 36 και 38. 

4. Στα τιµολόγια παράδοσης βιοµηχανοποιηµένων καπνών ο φόρος 
ενσωµατώνεται στην τιµή και αναγράφεται σε αυτά η ένδειξη " Φόρος 
προστιθέµενης αξίας µη εκπιπτόµενος". 

5. (4) Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης βιοµηχανοποιηµένων καπνών, για τις 
οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2960/2001, παρέχεται 
στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δικαίωµα συµψηφισµού του φόρου του 
παρόντος νόµου . Ο φόρος επιστρέφεται µόνον εφόσον είναι αδύνατος ο 
συµψηφισµός του.  

6. Οι πρατηριούχοι και οι λιανοπωλητές βιοµηχανοποιηµένων καπνών, για 
την παράδοση των προϊόντων αυτών, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν 
τις δηλώσεις του άρθρου 38, ούτε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου που 
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 30.  Για την εφαρµογή των διατάξεων 
της παραγράφου 1 του άρθρου 31, το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών 
των πιο πάνω προσώπων που προέρχεται από παραδόσεις 

                                                 
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 14 του άρθρου 19 του Ν.3091/24-12-
2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 του ίδιου 
νόµου, από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη 
είχε ως εξής: «Οι υπόχρεοι του προηγούµενου εδαφίου έχουν τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38.». 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 44 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε 
την παράγραφο 11 του άρθρου 39 του Ν.3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα 
µε την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «5.Σε περίπτωση φθοράς ή 
βλάβης βιοµηχανοποιηµένων καπνών για τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 50 
του Ν.2127/1993, παρέχεται στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δικαίωµα συµψηφισµού του 
φόρου του παρόντος νόµου. Ο φόρος επιστρέφεται µόνον εφόσον είναι αδύνατος ο 
συµψηφισµός του.» 
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βιοµηχανοποιηµένων καπνών προστίθεται στον παρανοµαστή του κλάσµατος 
που ορίζει η διάταξη αυτή. 

7. Τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούνται να 
καταχωρούν τις αγορές βιοµηχανοποιηµένων καπνών σε ιδιαίτερη  στήλη των 
βιβλίων τους ή εφόσον δεν τηρούν βιβλία, σε ιδιαίτερες καταστάσεις. 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.    

                                   

Άρθρο 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. 

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, ως παράδοση αγαθών που 
εµπίπτει στο ειδικό καθεστώς, θεωρείται η παράδοση των αγαθών αυτών, 
που πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο φόρο µεταπωλητή, κατά την 
έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 46, εφόσον τα 
αγαθά αυτά του παραδόθηκαν: 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας, από:  

-  Πρόσωπο µη υποκείµενο στο φόρο ή  

- Πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο, εφόσον πρόκειται για παράδοση η οποία 
απαλλάσσεται από το φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης κθ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 22 ή αντίστοιχης διάταξης άλλου κράτους µέλους 
ή, 

-  Πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο, το οποίο υπάγεται στις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 39, εφόσον πρόκειται για αγαθά που 
αποτελούσαν γι’ αυτόν αγαθά επένδυσης, κατά την έννοια των διατάξεων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 33, ή αντίστοιχης διάταξης άλλου κράτους µέλους 
ή 

-  Άλλον  υποκείµενο στο φόρο µεταπωλητή, εφόσον η παράδοση του αγαθού 
από αυτόν έχει υπαχθεί στο φόρο, σύµφωνα µε το ειδικό καθεστώς του 
περιθωρίου κέρδους του παρόντος άρθρου ή αντίστοιχης διάταξης άλλου 
κράτους - µέλους. 

3. Φορολογητέα αξία της παράδοσης αγαθών είναι το περιθώριο κέρδους 
που πραγµατοποιεί ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής. 
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-  Ως περιθώριο κέρδους λαµβάνεται η θετική διαφορά µεταξύ της τιµής 
πώλησης του αγαθού από τον υποκείµενο στον φόρο µεταπωλητή και της 
τιµής αγοράς του, µειωµένο µε το φόρο προστιθέµενης αξίας που αναλογεί 
στη θετική αυτή διαφορά και ο οποίος εξευρίσκεται µε τους κανόνες της 
εσωτερικής υφαίρεσης. 

Σε περίπτωση που η τιµή πώλησης του αγαθού είναι µικρότερη από την τιµή 
αγοράς του, η αρνητική αυτή διαφορά δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε τη θετική 
διαφορά που προκύπτει από άλλες παραδόσεις αγαθών, του υποκείµενου 
στο φόρο µεταπωλητή. 

-  Ως τιµή πώλησης λαµβάνεται, το σύνολο του αντιτίµου που έλαβε ή 
πρόκειται να λάβει ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής από τον αγοραστή, 
όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 19, 
περιλαµβανοµένου και του φόρου προστιθέµενης αξίας. 

-  Ως τιµή αγοράς λαµβάνεται, το σύνολο του αντιτίµου που κατέβαλε ή θα 
καταβάλει ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής στον προµηθευτή του. 

4. Ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής µπορεί να επιλέξει την εφαρµογή 
του ειδικού καθεστώτος του άρθρου αυτού και στις παρακάτω παραδόσεις : 

α) Αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, τα οποία 
εισήγαγε ο ίδιος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10. 

β) Αντικειµένων καλλιτεχνικής αξίας που του παραδόθηκαν από τον ίδιο το 
δηµιουργό τους ή τους διαδόχους του. 

γ) Αντικειµένων καλλιτεχνικής αξίας που του παραδόθηκαν από άλλο 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, εκτός του υποκείµενου στο φόρο 
µεταπωλητή, εφόσον η παράδοση από το άλλο αυτό πρόσωπο 
φορολογήθηκε µε το µειωµένο συντελεστή που προβλέπεται για τα αγαθά 
αυτά ή παρασχέθηκε στον υποκείµενο πλήρες δικαίωµα έκπτωσης του 
φόρου. 
(1)Η παραπάνω επιλογή γίνεται µε υποβολή δήλωσης, στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου στην 
οποία υποβάλλεται. 

 Η δήλωση αυτή ισχύει τουλάχιστον για δύο πλήρεις διαχειριστικές περιόδους 
µετά την πάροδο των οποίων µπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει από 
την επόµενη διαχειριστική περίοδο. 

                                                 
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του Ν.3052/24.9.2002 (ΦΕΚ 221 Α΄) 
και ισχύει,  σύµφωνα µε την περίπτωση α) του άρθρου 16 του ίδιου νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 
2003.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «Η παραπάνω επιλογή γίνεται µε υποβολή 
δήλωσης, στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι 10 Ιανουαρίου κάθε έτους.» 
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Σε περίπτωση άσκησης της επιλογής της παρούσας παραγράφου, 
προκειµένου να υπολογιστεί το περιθώριο κέρδους, κατά την έννοια της 
παραγράφου 3, ως τιµή αγοράς λαµβάνεται η φορολογητέα αξία κατά την 
εισαγωγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 ή η φορολογητέα αξία της 
παράδοσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19, κατά περίπτωση, 
προσαυξηµένη µε το φόρο προστιθέµενης αξίας µε τον οποίο επιβαρύνθηκαν 
οι πράξεις αυτές. 

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. 

6. Ο υποκείµενος στο φόρο, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3, 
δεν δικαιούται να εκπίπτει από το φόρο τον οποίο οφείλει, το φόρο µε τον 
οποίο έχουν επιβαρυνθεί τα αγαθά της παραγράφου 1, εφόσον πρόκειται για 
αγαθά που παραδόθηκαν σε αυτόν από υποκείµενο στο φόρο µεταπωλητή, ο 
οποίος εφήρµοσε το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού. 

7. Ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής, που εφαρµόζει το ειδικό 
καθεστώς του άρθρου αυτού, δεν µπορεί να εκπίπτει από το φόρο που 
οφείλει για τις παραδόσεις αγαθών που  πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού, το φόρο προστιθέµενης αξίας που κατέβαλε ή 
πρόκειται να καταβάλλει για απόκτηση αντικειµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 4. 

8. Ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής, που εφαρµόζει το ειδικό 
καθεστώς του άρθρου αυτού, υποχρεούται: 

α) Να τηρεί ειδικό βιβλίο, στο οποίο να καταχωρεί την ηµεροµηνία, το είδος 
του παραστατικού, το είδος, την ποσότητα και την αξία, κατά την απόκτηση 
και κατά την πώληση των αγαθών για παραδόσεις αγαθών που 
φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3. 

Σε περίπτωση συγκεντρωτικών αγορών ή πωλήσεων, υποχρεούται να 
επιµερίζει την αξία των αγαθών, στο βαθµό που κρίνεται απαραίτητο, για τον 
προσδιορισµό του περιθωρίου κέρδους εκάστης παράδοσης. 

β) Στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει, κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, να ενσωµατώνει, στην τιµή, το φόρο που αναλογεί στις 
παραδόσεις αγαθών, οι οποίες φορολογούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 3. 

9. Σε περίπτωση, κατά την οποία, ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής 
πραγµατοποιεί παράλληλα πράξεις, τόσο του άρθρου αυτού, όσο και του 
κανονικού καθεστώτος, υποχρεούται να καταχωρεί σε ιδιαίτερες στήλες ή σε 
ειδικούς λογαριασµούς στα τηρούµενα από αυτόν βιβλία του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων, τις πράξεις που υπάγονται σε καθένα από τα δύο αυτά 
καθεστώτα. 
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10. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 3, στις περιπτώσεις 
όπου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το περιθώριο κέρδους για κάθε 
παράδοση χωριστά, λόγω κυρίως συγκεντρωτικών αγορών ή πωλήσεων ή 
µικρής αξίας αγαθών, η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται συνολικά ανά 
φορολογική περίοδο. 

Στην περίπτωση εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου, η φορολογητέα 
αξία, για παραδόσεις αγαθών που υπάγονται στον ίδιο συντελεστή φόρου 
προστιθέµενης αξίας, είναι το συνολικό περιθώριο κέρδους, που 
πραγµατοποιεί ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής κατά τη συγκεκριµένη 
φορολογική περίοδο. 

Το συνολικό περιθώριο κέρδους ισούται µε τη διαφορά µεταξύ των συνολικών 
τιµών πωλήσεων και των συνολικών τιµών αγορών που πραγµατοποιεί ο 
υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής κατά τη διάρκεια της φορολογικής 
περιόδου, για κάθε συντελεστή φόρου προστιθέµενης αξίας χωριστά, 
µειωµένη κατά το ποσό του φόρου προστιθέµενης αξίας που αναλογεί στο 
συνολικό αυτό περιθώριο κέρδους, το οποίο βρίσκεται µε τους κανόνες της 
εσωτερικής υφαίρεσης. 

Σε περίπτωση που η διαφορά µεταξύ των συνολικών τιµών πωλήσεων και 
συνολικών τιµών αγορών, σε µία φορολογική περίοδο είναι αρνητική, η 
διαφορά αυτή προσαυξάνει τις αγορές της επόµενης φορολογικής περιόδου, 
και συµψηφίζεται µε τυχόν θετική διαφορά επόµενης φορολογικής περιόδου, 
µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο. Τυχόν προκύπτουσα αρνητική διαφορά 
στην τελευταία φορολογική περίοδο, δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό σε 
επόµενη διαχειριστική περίοδο. 

‘Οταν η φορολογητέα αξία υπολογίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 
αυτής, ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής δεν δικαιούται επιστροφής του 
φόρου που προκύπτει από αρνητικό περιθώριο στη συγκεκριµένη φορολογική 
ή διαχειριστική περίοδο. 

Ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής που υπάγεται στο καθεστώς της 
παραγράφου αυτής µπορεί να επιλέξει, για ορισµένες παραδόσεις που 
πραγµατοποιεί, να υπαχθεί στις γενικές διατάξεις του φόρου. 

Στην περίπτωση που κάνει χρήση της ευχέρειας του προηγούµενου εδαφίου, 
καθώς και σε κάθε περίπτωση πραγµατοποίησης πράξεων που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η 
αξία κτήσης των εν λόγω αγαθών που διατίθενται για την πραγµατοποίηση 
των πράξεων αυτών, αφαιρείται από τις συνολικές αγορές της συγκεκριµένης 
φορολογικής περιόδου, κατά την οποία πραγµατοποιούνται οι παραπάνω 
πράξεις, προκειµένου να εξευρεθεί το συνολικό περιθώριο κέρδους της 
φορολογικής αυτής περιόδου. 

Οι παραδόσεις κάθε είδους µεταχειρισµένων µεταφορικών µέσων δεν 
µπορούν να υπαχθούν στο απλοποιηµένο καθεστώς της παραγράφου αυτής. 
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11. Ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής µπορεί να εφαρµόζει το κανονικό 
καθεστώς φορολογίας για παραδόσεις  αγαθών  της παραγράφου 1, έστω και 
αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, 
για την εφαρµογή του ειδικού καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής δύναται να εκπίπτει 
από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούµενες από αυτόν πράξεις, το φόρο 
που επιβάρυνε τα αγαθά σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου. 

Το δικαίωµα έκπτωσης, κατά τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, 
γεννάται κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 16 και 17. 

12. 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. 

13. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται σαφέστερα 
κριτήρια για την εφαρµογή της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού. Επίσης µε 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατόν να καθοριστούν 
κατώτατα όρια περιθωρίου κέρδους, για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, 
µετά από εξέταση των πραγµατικών δεδοµένων σε ορισµένους κλάδους 
δραστηριοτήτων και µετά από συνεννόηση µε τις ενδιαφερόµενες 
παραγωγικές τάξεις. 

14. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται η διαδικασία και 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
αυτού. 

 

Άρθρο 46 
Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε 

∆ηµοπρασία 
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 
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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 
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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. 

8. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου  αυτού και του άρθρου 45, 
θεωρούνται ως:  

α) «Μεταχειρισµένα αγαθά», τα κινητά ενσώµατα αγαθά τα οποία δύνανται 
να επαναχρησιµοποιηθούν στην κατάσταση που βρίσκονται ή µετά από 
επισκευή και συντήρηση, εκτός των αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή 
αρχαιολογικής αξίας και εκτός των ευγενών µετάλλων ή πολυτίµων λίθων. 

β) «Υποκείµενος στο φόρο µεταπωλητής», ο υποκείµενος στο φόρο κατά 
την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3, ο οποίος στα πλαίσια άσκησης της 
οικονοµικής του δραστηριότητας εισάγει, αγοράζει ή διαθέτει για τις ανάγκες 
της επιχείρησής του, µε σκοπό τη µεταπώλησή τους, µεταχειρισµένα αγαθά ή 
και αντικείµενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, είτε ενεργεί 
για ίδιο λογαριασµό είτε για λογαριασµό τρίτου, κατά την έννοια των 
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5. 

γ) «∆ιοργανωτής δηµοπρασίας», ο υποκείµενος στο φόρο κατά την έννοια 
του άρθρου 3, ο οποίος στα πλαίσια άσκησης της οικονοµικής του 
δραστηριότητας, θέτει ένα αγαθό προς πώληση σε δηµοπρασία µε σκοπό την 
παράδοσή του, στον πλειοδότη. 

δ) «Εντολέας διοργανωτή δηµοπρασίας», το πρόσωπο το οποίο 
µεταβιβάζει αγαθό σε διοργανωτή δηµοπρασίας, µε σκοπό την παράδοσή 
του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5. 

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται η διαδικασία και 
κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

 

Άρθρο 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 
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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. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως " επενδυτικός χρυσός " 
νοούνται : 

α) Ο χρυσός υπό µορφή ράβδου ή πλάκας, βάρους αποδεκτού από τις 
αγορές πολυτίµων µετάλλων, καθαρότητας τουλάχιστον 995 χιλιοστών, 
αντιπροσωπευόµενος ή µη από τίτλους. Εξαιρούνται από το καθεστώς του 
παρόντος άρθρου ο ράβδοι και πλάκες βάρους έως και ενός (1) γραµµαρίου. 

β) Τα χρυσά νοµίσµατα για τα οποία ισχύουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις: 

• είναι καθαρότητας τουλάχιστον 900 χιλιοστών, 

• έχουν κοπεί µετά το έτος 1800, 

• αποτελούν ή έχουν αποτελέσει νόµιµο χρήµα στη χώρα προέλευσής 
τους και 

• πωλούνται υπό κανονικές συνθήκες σε τιµή η οποία δεν υπερβαίνει κατά 
ποσοστό άνω του 80% την αξία της ελεύθερης αγοράς του χρυσού ο οποίος 
περιέχεται στα νοµίσµατα. 

Τα νοµίσµατα που ανταποκρίνονται στις ανωτέρω προϋποθέσεις 
περιλαµβάνονται σε κατάλογο που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος Γ΄, κάθε έτος. Ο κατάλογος αυτός 
δηµοσιεύεται πριν από την έναρξη εκάστου ηµερολογιακού έτους και ισχύει 
για το επόµενο ηµερολογιακό έτος. 

Τα νοµίσµατα αυτά δεν θεωρείται ότι πωλούνται για συλλεκτικούς σκοπούς. 

3. (1) Οι υποκείµενο στο φόρο που παράγουν επενδυτικό χρυσό ή µεταποιούν 

                                                 
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε 
την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν.2954/2-11-2001  (ΦΕΚ 255 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, από 1.1.2000.  Η προηγούµενη διάταξη 
είχε ως εξής: «3. Οι υποκείµενοι στο φόρο που παράγουν επενδυτικό χρυσό ή µεταποιούν 
κάθε είδους χρυσό σε επενδυτικό, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου, µπορούν να επιλέγουν τη φορολόγηση της παράδοσης του επενδυτικού χρυσού σε 
άλλο πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο και µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε σχετική 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

Τα πρόσωπα που µεσολαβούν στην πραγµατοποίηση των συναλλαγών της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 1, ενεργώντας στο όνοµά τους και για λογαριασµό του εντολέα τους, έχουν το 
δικαίωµα να επιλέξουν τη φορολόγησή τους κατά το µέρος που αφορούν τις πράξεις αυτές 
και εφόσον αντίστοιχα  ο προµηθευτής επέλεξε τη φορολόγησή του για τις συναλλαγές 
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κάθε είδους χρυσό σε επενδυτικό, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου, µπορούν να επιλέγουν τη φορολόγηση της 
παράδοσης του επενδυτικού χρυσού σε άλλο πρόσωπο υποκείµενο στο 
φόρο. Στην περίπτωση αυτή, δικαίωµα επιλογής έχουν και τα πρόσωπα της 
περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τη φορολόγηση 
των πράξεων µεσολάβησης τους σε πράξεις παράδοσης επενδυτικού 
χρυσού, για τις οποίες ο προµηθευτής-εντολέας έχει επιλέξει τη φορολόγησή 
τους. 

Οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος επιλογής φορολόγησης  
καθορίζονται µε  αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών       

4. Οι υποκείµενοι στο φόρο που ενεργούν τις πράξεις της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 1 δεν έχουν δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών 
τους, εκτός αυτού : 

α) πού οφείλεται ή καταβλήθηκε για την παράδοση επενδυτικού χρυσού, 
που έγινε προς αυτούς από πρόσωπα τα οποία έχουν ασκήσει το δικαίωµα 
επιλογής για υπαγωγή τους στο φόρο του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου,  

β) που οφείλεται ή καταβλήθηκε λόγω παράδοσης ή ενδοκοινοτικής 
απόκτησης ή εισαγωγής µη επενδυτικού χρυσού µετατραπέντος εν συνεχεία 
σε επενδυτικό χρυσό από τον ίδιο τον υποκείµενο ή από άλλο πρόσωπο για 
λογαριασµό του, 

γ) που οφείλεται ή καταβλήθηκε για λήψη υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται 
στη µεταβολή του σχήµατος, του βάρους ή της καθαρότητας του χρυσού, 
συµπεριλαµβανοµένου και του επενδυτικού χρυσού, 

δ) ειδικά τα πρόσωπα που παράγουν επενδυτικό χρυσό ή µετατρέπουν 
κάθε είδους χρυσό σε επενδυτικό χρυσό έχουν δικαίωµα να εκπίπτουν τον 
οφειλόµενο ή καταβληθέντα από αυτά φόρο, λόγω παράδοσης ή 
ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που 
συνδέονται µε την παραγωγή ή µετατροπή του εν λόγω χρυσού, ως εάν 
φορολογείτο πλήρως ή εκ µέρους τους µεταγενέστερη παράδοση του χρυσού 
που τυγχάνει απαλλαγής µε βάση το παρόν άρθρο. 

5. Οι υποκείµενοι της παραγράφου 1, πέραν των υποχρεώσεών τους που 
προβλέπονται από άλλες διατάξεις, υποχρεούνται, επίσης, για τις πωλήσεις 
επενδυτικού χρυσού να εφαρµόζουν τις διατάξεις του π.δ 186/1992 (ΦΕΚ 84 
Α΄) για την πώληση αγαθών. 
(2)Ειδικότερα, στα προβλεπόµενα στοιχεία του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992, 

                                                                                                                                            
αυτές.» 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 15 του άρθρου 19  του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 
Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από τη 
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για τις πωλήσεις επενδυτικού χρυσού αναγράφονται, εκτός των άλλων, το 
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του αγοραστή, η ποσότητα και το είδος του 
επενδυτικού χρυσού, ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγής. 

Ειδικά, στην περίπτωση πωλήσεων χρυσών νοµισµάτων, που πληρούν τα 
κριτήρια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι 
υποκείµενοι υποχρεούνται, επιπλέον, να υποβάλλουν στο Υπουργείο 
Οικονοµικών, ∆ιεύθυνση Φ.Π.Α., κατάλογο µε τα νοµίσµατα που αποτέλεσαν 
αντικείµενο των συναλλαγών τους, αναφέροντας την τελευταία τιµή που 
επιτεύχθηκε πριν την 1η Απριλίου εκάστου έτους. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.8.2000. 

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών  ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια 
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

                                                                                                                                            
δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: 
«Ειδικότερα, στα προβλεπόµενα στοιχεία του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992, για τις πωλήσεις 
επενδυτικού χρυσού ή βιοµηχανικού χρυσού, αναγράφονται, εκτός των άλλων, το 
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του αγοραστή, η ποσότητα και το είδος του βιοµηχανικού ή 
επενδυτικού χρυσού, ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγής.» 
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MEΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ  
Άρθρο 48 

Αρµόδια φορολογική αρχή - Φορολογικός έλεγχος 
1. Η επιβολή του φόρου γίνεται από τον Προϊστάµενο ∆ΟΥ που είναι 
αρµόδιος για τη φορολογία εισοδήµατος του υπόχρεου στο φόρο. 

Η παραλαβή των δηλώσεων γίνεται από τον εν λόγω Προϊστάµενο ∆ΟΥ, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 38. 

2. Ο Προϊστάµενος ∆ΟΥ ελέγχει την ακρίβεια των υποβαλλόµενων 
δηλώσεων και προβαίνει στην εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν 
υποβάλει δήλωση. 

3. Εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και 
στοιχείων, τα οποία τηρεί ο υπόχρεος στο φόρο, αναφορικά µε τη 
φορολογητέα αξία, τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις του φόρου, ο Προϊστάµενος 
∆ΟΥ προβαίνει στον προσδιορισµό τους µε βάση τα υπόψη του στοιχεία και 
ιδίως: 

α) Τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται ύστερα από έλεγχο στη 
φορολογία εισοδήµατος, τις αγορές και τις σχετικές µε το φόρο του παρόντος 
νόµου δαπάνες, 

β) τα συναφή στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο άλλων φορολογιών 
από πληροφορίες που διαθέτει ή περιέρχονται σ’αυτόν. Η ανεπάρκεια ή 
ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων κρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και της φορολογίας εισοδήµατος. 

4. Ο έλεγχος ενεργείται τις εργάσιµες για τον υπόχρεο ηµέρες και ώρες, 
στην επαγγελµατική του εγκατάσταση ή, όταν τούτο είναι δύσκολο, στη ∆ΟΥ, 
καθώς και σε άλλο τόπο και χρόνο ύστερα από συµφωνία του Προϊσταµένου 
∆ΟΥ και του υπόχρεου στο φόρο. 

5. Κατά τη διάρκεια του  ελέγχου επιτρέπεται κάθε αναγκαία εξέταση ή 
έρευνα στην επαγγελµατική εγκατάσταση του υπόχρεου στο φόρο και κυρίως 
στους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας γενικά, αποθήκευσης ή παράδοσης 
των αγαθών, καθώς και στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, σύµφωνα µε 
όσα ειδικότερα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων και του άρθρου 25 του ν.820/1978 (ΦΕΚ 174Α΄). 

6. Ο υπόχρεος στο φόρο επιδεικνύει ή παραδίδει κάθε έγγραφο ή άλλο 
στοιχείο που του ζητούν για τη διεξαγωγή του ελέγχου. 
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Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και τα πρόσωπα τα οποία, από τη σχέση 
εργασίας που έχουν µε τον υπόχρεο, µπορούν να δώσουν τα ζητούµενα 
στοιχεία. 

7. Ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προϊσταµένου ∆ΟΥ, οι δηµόσιες, 
δηµοτικές, κοινοτικές και λοιπές αρχές, καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, οφείλουν να αποστέλλουν σ’ αυτόν, 
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη γνωστοποίηση της 
πρόσκλησης, κάθε στοιχείο χρήσιµο για τη διεξαγωγή του ελέγχου και να 
παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία ή συνδροµή. 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται άλλος 
Προϊστάµενος ∆ΟΥ ή άλλη δηµόσια αρχή ή τα Ελληνικά Ταχυδροµεία ή άλλος 
οργανισµός κοινής ωφέλειας ή πιστωτικός οργανισµός, για την παραλαβή των 
δηλώσεων, καθώς και άλλος Προϊστάµενος ∆ΟΥ για την επιβολή του φόρου. 
(1)  

                                                 
1. (α)Η παράγραφος 9 του άρθρου 48 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) καταργήθηκε από 
την έναρξη της ισχύος της, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν.3259/4-8-2004 (ΦΕΚ 
149 Α΄).  Η καταργηθείσα διάταξη είχε ως εξής: «9.  Τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 
εφαρµόζονται και στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα στη φορολογία εισοδήµατος 
προσδιορίζονται µε την εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.» 

α.  Η παράγραφος 9 του άρθρου 48 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) είχε προστεθεί µε 
την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ήταν σε ισχύ, 
σύµφωνα µε την περίπτωση γ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, από διαχειριστικές περιόδους 
που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2004. 
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Άρθρο 49 
Πράξη Προσδιορισµού του φόρου 

1. Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου ο Προϊστάµενος ∆ΟΥ εκδίδει 
πράξη προσδιορισµού του φόρου για χρονική περίοδο που δεν µπορεί να 
είναι µεγαλύτερη από µία διαχειριστική περίοδο. Ο Προϊστάµενος ∆ΟΥ δεν 
έχει υποχρέωση να προσδιορίζει το φόρο για κάθε µήνα ή τρίµηνο χωριστά, 
αν η πράξη προσδιορισµού του φόρου που εκδόθηκε αφορά περίοδο 
µεγαλύτερη του µήνα ή του τριµήνου. 
Αν από τον έλεγχο προέκυψε διαφορά φόρου που δεν υπερβαίνει τα 3 
ευρώ(1), εκδίδεται πράξη µε την οποία περαιώνεται η υπόθεση ως ειλικρινής.  
2. (2)Αν ο προσδιορισµός του φόρου µε µία πράξη είναι δυσχερής, εκδίδεται 
µερική πράξη στην οποία περιλαµβάνεται η φορολογητέα ύλη για την οποία ο 
Προϊστάµενος ∆ΟΥ διαθέτει τα απαιτούµενα στοιχεία. Στην πράξη αυτή 
διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη για την  έκδοση συµπληρωµατικής πράξης. 
3. Πράξη προσδιορισµού του φόρου, και αν ακόµη έγινε οριστική, δεν 
αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συµπληρωµατικής πράξης, αν από 
συµπληρωµατικά στοιχεία που περιήλθαν µε οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση 
του Προϊσταµένου ∆ΟΥ, µετά την έκδοση της πράξης, εξακριβώνεται ότι ο 
φόρος που προκύπτει είναι µεγαλύτερος απ’ αυτόν που προσδιορίζεται µε την 
αρχική πράξη ή αν η δήλωση ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη 
συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή. 
4. Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς ή η προσφυγή κατά της 
συµπληρωµατικής πράξης  αφορά  µόνο τη φορολογητέα ύλη που 
προσδιορίζεται µε αυτή. 
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται ο τύπος και το 
περιεχόµενο των πράξεων προσδιορισµού του φόρου, καθώς και ο τρόπος 
                                                 
1. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), η 
φράση «τις χίλιες (1.000) δραχµές» αντικαταστάθηκε από τη φράση «3 ευρώ», µε την 
παράγραφο 17 του άρθρου 16 του Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 

2. (α)Το εδάφιο µετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000) καταργήθηκε από την έναρξη της ισχύος του, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 
του άρθρου 22 του Ν.3259/4-8-2004 (ΦΕΚ 149 Α΄).  Η καταργηθείσα διάταξη είχε ως 
εξής: «Επίσης, µερική πράξη προσδιορισµού του φόρου εκδίδεται και στις περιπτώσεις που 
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.» 

α.  Το εδάφιο µετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν. 2859/2000) είχε προστεθεί µε την παράγραφο 7 του άρθρου 22 του Ν.3220/28-1-
2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ήταν σε ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση γ) του άρθρου 56 του ίδιου 
νόµου, από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2004. 
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της τήρησης του βιβλίου καταχώρισης των πράξεων αυτών. 

Άρθρο 50 
Προσωρινή πράξη προσδιορισµού του φόρου 

1. Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο προκύπτει ότι 
παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα αξία που 
προκύπτει απ’ αυτά ή υπολόγισε εσφαλµένα τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις, ο 
Προϊστάµενος ∆ΟΥ µπορεί να εκδώσει προσωρινή πράξη προσδιορισµού του 
φόρου για µία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή και για ολόκληρη  
διαχειριστική περίοδο. 

2. Η προσωρινή πράξη περιέχει τη φορολογητέα αξία που προκύπτει από 
τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου, το φόρο που αναλογεί, τις εκπτώσεις του 
φόρου, καθώς και τον πρόσθετο φόρο. 

3. Κατά της προσωρινής πράξης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής, η 
οποία δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου. 

Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στις περιπτώσεις αυτές αποτελούν 
προσωρινό δεδικασµένο και δεν επηρεάζουν τα αποτελέσµατα του τακτικού 
ελέγχου και την ενδεχόµενη κύρια δίκη. 

4. Από το φόρο που βεβαιώνεται οριστικά αφαιρείται ο φόρος της 
προσωρινής πράξης. 

 

Άρθρο 51 
Κοινοποίηση των πράξεων 

Οι πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 
κοινοποιούνται στον υπόχρεο µαζί µε τη σχετική έκθεση ελέγχου, κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Αν η υπόθεση περαιωθεί ως 
ειλικρινής, τούτο γνωστοποιείται στον υπόχρεο µε απλή ταχυδροµική 
επιστολή. 

 

Άρθρο 52 
∆ιοικητική επίλυση της διαφοράς 

1. Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε η πράξη που προβλέπουν 
οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 µπορεί, αν αµφισβητεί την ορθότητά της, 
να προτείνει στον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆ΟΥ τη διοικητική επίλυση της 
διαφοράς. 

2. Η πρόταση υποβάλλεται µε το δικόγραφο της προσφυγής ή µε ιδιαίτερη 
αίτηση που κατατίθεται µέσα στη νόµιµη προθεσµία για την άσκηση της 
προσφυγής. Αυτός που υποβάλλει την αίτηση για τη διοικητική επίλυση της 
διαφοράς προσκοµίζει τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της 
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αίτησής του και αναπτύσσει σ’ αυτήν τους ισχυρισµούς του. 

3. Ο Προϊστάµενος ∆ΟΥ, αφού λάβει υπόψη του και εκτιµήσει όλα τα 
στοιχεία του φακέλου που προσκοµίζονται από τον υπόχρεο και όσα 
αναπτύσσονται από αυτόν προφορικά ή γραπτά, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό µε την υπόθεση στοιχείο, µπορεί, αν κρίνει το αίτηµα βάσιµο εν όλο ή 
εν µέρει, να αποδεχθεί την ακύρωση της πράξης, την τροποποίησή της ή τη 
διαγραφή µερικών στοιχείων προσδιορισµού του φόρου, καθώς και τον 
περιορισµό του φόρου αυτού. 

4. Αν συµπέσουν οι απόψεις του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. και του 
υπόχρεου, συντάσσεται και υπογράφεται και από τους δύο πρακτικό 
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. 

Με το πρακτικό αυτό, που επέχει θέση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, η 
διαφορά επιλύεται κατά το  µέρος που επήλθε συµφωνία. 

Αντίγραφο του πρακτικού της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς παραδίδεται 
στον υπόχρεο. Το πρακτικό αυτό επέχει και θέση ατοµικής ειδοποίησης 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.∆.Ε). 

5. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και στην περίπτωση 
κατάργησης της δίκης, κατά τις διατάξεις του ν.δ.4600/1966 (ΦΕΚ. 242 Α’). 

6. Η διοικητική επίλυση της διαφοράς µπορεί να γίνει από ειδικό 
πληρεξούσιο, αν αυτός καταθέσει στον Προϊστάµενο της ∆ΟΥ έγγραφο 
πληρεξουσιότητας, δηµόσιο ή ιδιωτικό, εφόσον στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο 
βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δηµόσια, δηµοτική ή 
κοινοτική αρχή ή από συµβολαιογράφο. 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ο τύπος και το 
περιεχόµενο του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.  

 

Άρθρο 53 
Βεβαίωση του φόρου 

1. Ο φόρος βεβαιώνεται από τoν αρµόδιο Προϊστάµενο ∆ΟΥ στο όνοµα του 
υπόχρεου που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35. 

Για τη βεβαίωση του φόρου, ο Προϊστάµενος ∆ΟΥ συντάσσει χρηµατικό 
κατάλογο µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη λήξη του µήνα που 
αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρία έτη 
από το τέλος του έτους κατά το οποίο αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης. 

Η παράλειψη βεβαίωσης του φόρου στην προθεσµία των δύο µηνών αποτελεί 
πειθαρχικό αδίκηµα, που τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Υπαλληλικού Κώδικα.  

2. Αν δεν επιτεύχθηκε διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από 
τον υπόχρεο εµπρόθεσµη προσφυγή, βεβαιώνεται αµέσως από τον 
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Προϊστάµενο ∆ΟΥ ποσοστό τριάντα στα εκατό (30%) του αµφισβητούµενου 
κύριου φόρου και του πρόσθετου φόρου. 

3. (1) Η αναστολή που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 200 
έως 205 του ν.2717/1999 δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
βεβαίωσης και ταµειακώς του ποσοστού του αµφισβητούµενου κύριου φόρου 
και του πρόσθετου φόρου που ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο.  Τα 
ίδια ισχύουν και ως προς τη βεβαίωση του συνολικού ποσού του κύριου 
φόρου και του πρόσθετου φόρου βάσει προσωρινής πράξης του άρθρου 50 
για την οποία ασκήθηκε προσφυγή. 

4. Φόρος, που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το    ποσό  που δεν οφείλεται µε 
βάση οριστική απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, εκπίπτεται ή 
επιστρέφεται, κατά περίπτωση. 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ο τύπος, το 
περιεχόµενο και ο τρόπος σύνταξης του χρηµατικού καταλόγου. Με κοινές 
αποφάσεις του ίδιου Υπουργού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, 
µπορεί να ορίζονται και άλλες, εκτός από τις ∆ΟΥ, αρχές ή τράπεζες για την 
είσπραξη του φόρου. 

                                                 
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε 
την παράγραφο 11 του άρθρου 46 του Ν.3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα 
µε την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής:  «3. Για την αναστολή καταβολής 
φόρου, που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 200 επ του ν.2717/99 (ΦΕΚ 97 Α΄).» 

 124



Άρθρο 54 
Τρόπος καταβολής του φόρου 

1. Ο οφειλόµενος φόρος, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, 
καταβάλλεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3. 

2. Εφάπαξ: 

α)  µε την υποβολή των δηλώσεων που προβλέπουν οι διατάξεις του 
παρόντος νόµου, 

β)  τον επόµενο µήνα από τη βεβαίωση, εφόσον αφορά: 

αα) φόρο που προκύπτει µε βάση προσωρινή πράξη προσδιορισµού του 
φόρου, ανεξάρτητα από την άσκηση ή µη προσφυγής ή την µε οποιονδήποτε 
τρόπο οριστικοποίηση της πράξης αυτής, 

ββ) το ποσοστό τριάντα στα εκατό (30%) του αµφισβητούµενου κύριου 
φόρου και του πρόσθετου φόρου της παραγράφου 2 του άρθρου 53, 

γγ) το φόρο που βεβαιώθηκε µε βάση οριστική απόφαση του διοικητικού 
δικαστηρίου, 

δδ) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο, εφόσον ο 
φόρος που βεβαιώθηκε δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ(1). 

3. Με την επιφύλαξη του εδαφίου δδ’ της περίπτωσης β’ της προηγουµένης 
παραγράφου, σε δύο (2) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη στον 
επόµενο µήνα από τη βεβαίωση, στις περιπτώσεις: 

α) διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, µε εξαίρεση το εδάφιο αα΄ της 
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, 

β) κατάργησης της φορολογικής  δίκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν.δ. 4600/1966, 

γ) βεβαίωσης µε βάση πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε λόγω µη άσκησης 
ή µη εµπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, µε εξαίρεση το εδάφιο αα’ της 
περίπτωσης β’ της παραγράφου 2. 

4. (2) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και  Οικονοµικών µπορεί να 

                                                 
1. Στην περίπτωση β΄ και υποπερίπτωση δδ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) η φράση «εκατό χιλιάδων (100.000) δραχµών» αντικαταστάθηκε από 
τη φράση «300 ευρώ», µε την παράγραφο 18 του άρθρου 16 του Ν.2948/19-10-2001 (ΦΕΚ 
242 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόµου, από 
1.1.2002. 

2. Η παράγραφο 4 του άρθρου 54 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε 
την παράγραφο 11 του άρθρου 11 του Ν. 3052/24.9.2002 (ΦΕΚ 221 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα 
µε την περίπτωση α) του άρθρου 16 του ίδιου νόµου, από 1ης Ιανουαρίου 2003.  Η 
προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να 
ορίζεται ότι η καταβολή του οφειλόµενου φόρου γίνεται και χωρίς την υποβολή περιοδικών 
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ορίζονται ο τρόπος καταβολής του φόρου, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την απόδοση του οφειλόµενου φόρου και 
χωρίς την υποβολή περιοδικών δηλώσεων. 

                                                                                                                                            
δηλώσεων.» 
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Άρθρο 55 
Ευθύνη εις ολόκληρον καταβολής του φόρου 

Για την καταβολή του οφειλόµενου φόρου ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο µε τον υπόχρεο και οι εξής: 

α) οι αναφερόµενοι στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 36 και της 
περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 38, 

β) οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων, κατά το χρόνο 
διάλυσης, συγχώνευσης ή µετατροπής τους, ανεξάρτητα από το χρόνο 
βεβαίωσης του φόρου, 

γ) το πρόσωπο που µεταβιβάζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 5, για το φόρο που οφείλεται µέχρι το χρόνο της 
µεταβίβασης.  

δ) (1)το µη υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, στην περίπτωση λήψης αγαθών ή 
υπηρεσιών, για τις οποίες υπόχρεος στο φόρο ορίζεται ο εγκατεστηµένος 
εκτός της χώρας υποκείµενος στο φόρο ή ο φορολογικός του αντιπρόσωπος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35.  

                                                 
1. Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 55 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) προστέθηκε µε την 
παράγραφο 5 του άρθρου 18 Ν.2992/20.3.2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ίδιου νόµου, από 1.1.2002. 
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Άρθρο 56 
Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής. 

Για την ακύρωση ή την τροποποίηση οριστικής φορολογικής εγγραφής 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 
151 Α’), όπως ισχύουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 57 
Παραγραφή 

1. (1) Η κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
49 του παρόντος δεν µπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο πενταετίας από το 
τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία για την επίδοση της 
εκκαθαριστικής δήλωσης ή η προθεσµία για την υποβολή των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου 
φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 41.  Μετά την πάροδο της 
πενταετίας παραγράφεται το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του 
φόρου. 

2. Κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί 
να κοινοποιηθεί πράξη και µετά την πάροδο πενταετίας, όχι όµως και µετά την 
πάροδο δεκαετίας εφόσον: 

α) δεν υποβλήθηκε περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση, 

β) η µη άσκηση του δικαιώµατος του δηµοσίου για την επιβολή του φόρου, 
εν όλω ή εν µέρει, οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη από πρόθεση του 
υπόχρεου στο φόρο και σύµπραξη του αρµόδιου φορολογικού οργάνου, 

γ) αφορά συµπληρωµατική πράξη που προβλέπει η διάταξη της 
παραγράφου 3 του άρθρου 49. 

3. Σε περίπτωση υποβολής της περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης κατά 
τη διάρκεια του τελευταίου έτους της παραγραφής, το δικαίωµα του δηµοσίου 
για την κοινοποίηση της πράξης του άρθρου 49 παραγράφεται µετά  την 
πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης.  

4. Χρέη προς το ∆ηµόσιο, βεβαιωθέντα ή βεβαιούµενα µε οποιονδήποτε 
τρόπο, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, παραγράφονται 
µετά δεκαετία από τη λήξη του οικονοµικού έτους εντός του οποίου 

                                                 
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) αντικαταστάθηκε µε 
την παράγραφο 12 του άρθρου 39 του Ν. 3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα 
µε την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής:  «1. Η κοινοποίηση των πράξεων 
που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του παρόντος δεν µπορεί να γίνει ύστερα από 
πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία για την 
επίδοση της εκκαθαριστικής δήλωσης. Μετά την πάροδο της πενταετίας παραγράφεται το 
δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του φόρου.» 
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κατέστησαν ληξιπρόθεσµα. 

 

Άρθρο 58 
Απόρρητο. 

1. Οι δηλώσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις και οι πράξεις προσδιορισµού του 
φόρου, είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε 
οποιοδήποτε τρίτο. 

2. Οι δηλώσεις  χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς 
και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για δίωξη αυτού που τις υποβάλλει ή 
του προσώπου µε το οποίο συναλλάσσεται για παράβαση άλλων διατάξεων 
εκτός από τις διατάξεις των φορολογικών νόµων. 

3. ’Οσοι συµπράττουν στην εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου 
και για το λόγο αυτόν λαµβάνουν γνώση των συναλλαγών που υπάγονται στο 
φόρο προστιθέµενης αξίας, υποχρεούνται να τηρούν και να διαφυλάσσουν το 
απόρρητο των συναλλαγών αυτών. 

4. ∆ιατάξεις ειδικών νόµων που προβλέπουν παρεκκλίσεις από το 
απόρρητο και αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος, ισχύουν αναλόγως και για 
την εφαρµογή του παρόντος νόµου. 

 

Άρθρο 59 
Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις 

1. ∆ιατάξεις νόµων που αφορούν θέµατα διαδικασίας για την επιβολή του 
φόρου εισοδήµατος ισχύουν αναλόγως και για την εφαρµογή του παρόντος 
νόµου, εφόσον στις διατάξεις του δεν ορίζεται διαφορετικά.  

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζεται κάθε 
διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος νόµου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ 

ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Άρθρο 60 
1. Κατά την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό, ο φόρος του παρόντος 
νόµου βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
τελωνειακής, δασµολογικής και συναφούς νοµοθεσίας για τη βεβαίωση και 
είσπραξη των εισαγωγικών δασµών και λοιπών φόρων. 

Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρµόζονται και για τη διοικητική επίλυση των 
διαφορών, που προκύπτουν κατά την εισαγωγή αγαθών. 

2. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου χαρακτηρίζεται 
ως τελωνειακή παράβαση και διώκεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  
ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  Ε∆ΑΦΗ 

 
Άρθρο 61 

1. Για αγαθά που εισέρχονται στο εσωτερικό της χώρας από ένα από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του Παραρτήµατος ΙΙ 
εδάφη, ή από τα αγγλονορµανδικά νησιά, εφαρµόζονται: 

α) (1) οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) 2913/92, 
για την εισαγωγή των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας. 

β) η διαδικασία της εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης, εφόσον από τη 
στιγµή της εισόδου των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας τα αγαθά αυτά: 

αα) προορίζονται για άλλο κράτος - µέλος, 

ββ) προορίζονται να επανεξαχθούν µετά από προηγούµενη παραγωγή, 
κατασκευή, συναρµολόγηση, επεξεργασία, διασκευή ή µετασκευή στο 
εσωτερικό της χώρας, 

γγ) τίθενται υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, κατά την έννοια της 
οδηγίας 85/362/ΕΟΚ. 

2. Για αγαθά που προέρχονται από την Κοινότητα και αποστέλλονται ή 
µεταφέρονται προς ένα από τα εδάφη που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 2 του Παραρτήµατος ΙΙ ή προς τα αγγλονορµανδικά νησιά, 
εφαρµόζονται: 

α) (2) οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) 2913/92, 
για την εξαγωγή των αγαθών εκτός της Κοινότητας. 

β) η διαδικασία της εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης, εφόσον η 
παράδοση των αγαθών αυτών προς εξαγωγή έχει γίνει σε άλλο κράτος - 
µέλος διαφορετικό από εκείνο της εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα. 

                                                 
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 39 του Ν.3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) 
και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, από την 
δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής:  
«α) οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 717/91, για την 
εισαγωγή των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας,» 

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 14 του άρθρου 39 του Ν.3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) 
και ισχύει, σύµφωνα µε το την περίπτωση δ) του άρθρου 56 του ίδιου νόµου, από την 
δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής:  
«α) οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.717/91, για την 
εξαγωγή των αγαθών εκτός της Κοινότητας,» 

 132



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 62 

΄Εκπτωση φόρων για αποθέµατα εµπορεύσιµων αγαθών - 
Φ.Π.Α επί εργολαβικών προσυµφώνων 

1. Ο υποκείµενος στο φόρο έχει δικαίωµα να εκπέσει τους φόρους, τα τέλη 
και τις εισφορές υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων, µε τους οποίους επιβαρύνθηκαν 
τα αποθέµατα εµπορεύσιµων αγαθών που κατέχει κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόµου. 

Το προς έκπτωση ποσό των φόρων, τελών και εισφορών υπολογίζεται στην 
αξία των αποθεµάτων µε βάση κατ΄ αποκοπή συντελεστές που θα 
καθοριστούν µε νεότερο νόµο: 

α) για αγαθά του Παραρτήµατος ΙΙ του παρόντος νόµου, 

β) για αγαθά του Παραρτήµατος ΙΙΙ του παρόντος νόµου και όλα τα λοιπά 
αγαθά. 

Στα έτοιµα και ηµικατεργασµένα προϊόντα, καθώς και στις πρώτες και 
βοηθητικές ύλες των επιχειρήσεων που υπάγονταν στο φόρο κύκλου 
εργασιών του Α.Ν.660/1937 (Φ.Ε.Κ. 159), οι συντελεστές µειώνονται κατά 
πενήντα στα εκατό (50%). Η ίδια µείωση ισχύει και για τα αποθέµατα των 
βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε 
περιοχές στις οποίες δεν είχαν επεκταθεί οι διατάξεις του Α.Ν.660/1937. 

2. Το προς έκπτωση ποσό δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να υπερβεί τη 
συνολική επιβάρυνση από τους καταργούµενους µε τις διατάξεις του άρθρου 
63 φόρους, τέλη και εισφορές υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων. 

3. Για την άσκηση του δικαιώµατος έκπτωσης που προβλέπεται από την 
πιο πάνω παράγραφο 1, οι υποκείµενοι στο φόρο οφείλουν: 

α) εφόσον τηρούν µέσα στο έτος 1986 βιβλία τρίτης ή τετάρτης κατηγορίας 
του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, να κάνουν ποσοτική καταγραφή και 
αποτίµηση των αποθεµάτων εµπορεύσιµων αγαθών που υπάρχουν στις 31 
∆εκεµβρίου 1986, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα αυτού. 

Για τα πιο πάνω αποθέµατα δεν παρέχεται δικαίωµα  έκπτωσης κατά το 
µέρος που η σχέση αποθεµάτων και ακαθαρίστων εσόδων του έτους 1986 
είναι µεγαλύτερη από τη µέση αυτή σχέση των τριών προηγούµενων ετών. Αν 
δεν υπάρχει απογραφή και για τα τρία προηγούµενα έτη, η σύγκριση γίνεται 
µε όσες απογραφές υπάρχουν. 

Τα πιο πάνω εφαρµόζονται αναλογικά και για τις επιχειρήσεις που έχουν 
διαχειριστική περίοδο διαφορετική από το ηµερολογιακό έτος, 
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β) εφόσον τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών 
Στοιχείων, να κάνουν απογραφή , όπως και στην πιο πάνω περίπτωση α΄, 
στα τηρούµενα βιβλία ή σε καταστάσεις θεωρηµένες από τον οικονοµικό 
έφορο. Οι επιχειρήσεις αυτές, για τις ανάγκες µόνο του Φ.Π.Α. έχουν 
υποχρέωση να συντάσσουν την πιο πάνω ειδική απογραφή και στις αµέσως 
επόµενες τρεις διαχειρίσεις. Τα αποθέµατα των τριών αυτών ειδικών 
απογραφών θα δηλωθούν µε τις αντίστοιχες ετήσιες εκκαθαριστικές δηλώσεις. 
Η παράλειψη σύνταξης της ειδικής απογραφής έστω και για µία από τις τρεις 
επόµενες διαχειρίσεις συνεπάγεται τη µείωση του προς έκπτωση φόρου κατά 
πενήντα στα εκατό (50%). Οι πιο πάνω επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 
δεύτερης κατηγορίας στον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων δύνανται αντί 
απογραφής να υποβάλουν δήλωση στον αρµόδιο έφορο, στην οποία πρέπει 
να αναγράφουν χωριστά τις αγορές των εµπορεύσιµων αγαθών του έτους 
1986, τα οποία περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος νόµου και 
χωριστά τις αγορές όλων µαζί των άλλων εµπορεύσιµων αγαθών. Το προς 
έκπτωση ποσό του φόρου στην περίπτωση αυτή θα υπολογίζεται στην αξία 
των αγορών µε συντελεστή µηδέν τεσσερα στα εκατό (0,4%) για τα 
εµπορεύσιµα αγαθά του παραρτήµατος ΙΙ και µε συντελεστή µηδέν εννέα στα 
εκατό (0,9%) για όλα τα άλλα εµπορεύσιµα αγαθά, χωρίς τη µείωση της 
παραγράφου 1. 

Από τον πιο πάνω τρόπο υπολογισµού του προς έκπτωση φόρου βάσει των 
αγορών, εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που εργάζονται εποχιακά ή αγοράζουν 
αγροτικά προϊόντα, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες λόγω του αντικειµένου 
των εργασιών τους δεν είναι δυνατόν να έχουν αποθέµατα. 

4. Για την έκπτωση των φόρων υποβάλλεται δήλωση στον αρµόδιο 
οικονοµικό έφορο µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη της ισχύος του 
νόµου αυτού, εφόσον προηγείται απογραφή  και µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 
1987, όταν ο προς έκπτωση φόρος υπολογίζεται µε τον τεκµαρτό τρόπο βάσει 
αγορών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου. 

Αν ο υποκείµενος στο φόρο δεν υποβάλει δήλωση µέσα στην πιο πάνω 
προθεσµία, στερείται το δικαίωµα για έκπτωση. Αν υποβάλει ανακριβή 
δήλωση, το προς έκπτωση ποσό των φόρων περιορίζεται κατά πενήντα στα 
εκατό (50%). 

5. Το προς έκπτωση ποσό συµψηφίζεται µε το φόρο του παρόντος νόµου: 

α) µέσα σε τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του, όταν προηγείται 
απογραφή ή όταν ο προς έκπτωση φόρος υπολογίζεται µε τον τεκµαρτό 
τρόπο βάσει των αγορών. Το προς έκπτωση ποσό φόρου δεν µπορεί να 
υπερβαίνει για κάθε φορολογική περίοδο το ήµισυ (50%) του προς απόδοση 
φόρου. Το ποσό που τυχόν δεν εκπέστηκε µεταφέρεται για έκπτωση στην 
επόµενη φορολογική περίοδο µε τους ίδιους περιορισµούς και στο τέλος της 
τριετίας εκπίπτεται ή επιστρέφεται εφάπαξ. Ο περιορισµός κατά 50% και η 
µεταφορά για έκπτωση στο τέλος της τριετίας δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις 
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που ενεργούν απαλλασσόµενες πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωµα 
έκπτωσης. 

β) µέσα στο έτος 1988, στην περίπτωση που ορίζεται από τις διατάξεις της 
επόµενης παραγράφου 6. 

6. Κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις οι οποίες από την έναρξη εφαρµογής του 
παρόντος νόµου τηρούν, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, βιβλία δεύτερης 
κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και κατά το διαχειριστικό έτος 
1986 τηρούσαν βιβλία πρώτης κατηγορίας ή δεν τηρούσαν καθόλου βιβλία, 
δικαιούνται την έκπτωση των φόρων, χωρίς υποχρέωση σύνταξης 
απογραφής. 

Η έκπτωση παρέχεται µόνο εφόσον µέσα στο διαχειριστικό έτος 1987 οι πιο 
πάνω επιχειρήσεις πραγµατοποίησαν, ακαθάριστα έσοδα µεγαλύτερα από 
αυτά που αναλογούν στις αγορές του ιδίου έτους. Το προς έκπτωση ποσό 
υπολογίζεται στην αξία των αγορών που αντιστοιχεί στη διαφορά των 
ακαθάριστων εσόδων, µε βάση τους συντελεστές της παραγράφου 1. 

7. ∆εν έχουν δικαίωµα για έκπτωση των φόρων και δεν έχουν υποχρέωση 
για σύνταξη απογραφής : 

α) οι επιχειρήσεις του άρθρου 39, µε εξαίρεση αυτές που στο διαχειριστικό 
έτος 1986 τηρούσαν βιβλία τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων, 

β) οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 41, 

γ) οι ασχολούµενοι µε δραστηριότητες που απαλλάσσονται από το φόρο 
για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, καθώς και οι ασχολούµενοι 
µε την παροχή υπηρεσιών, 

δ) οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εισαγωγή και µεταπώληση 
καπνοβιοµηχανικών προϊόντων ή καπνού σε φύλλα, καθώς και οι 
καπνοβιοµηχανίες για τα αποθέµατα καπνοβιοµηχανικών προϊόντων για τα 
οποία µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1986, αγοράστηκαν ένσηµες ταινίες φορολογίας 
καπνού, 

ε) οι ασχολούµενοι µε την παράδοση ακινήτων που υπάγονται στο φόρο 
του παρόντος νόµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 και, 

στ) κάθε υποκείµενος στο φόρο για αποθέµατα πετρελαιοειδών. 

8. (1) Στο φόρο προστιθέµενης αξίας υπάγονται και τα εργολαβικά 

                                                 
1. (α)Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(Ν.2859/2000), αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 25 
του Ν.3091/24-12-2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του 
άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η 
προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: 

 135



προσύµφωνα ανέγερσης οικοδοµών µε το σύστηµα της αντιπαροχής, τα 
οποία συντάχθηκαν µετά την 21.8.1986 και η σχετική άδεια εκδίδεται µετά την 
1η Ιανουαρίου 2005. 

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται πριν από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. 

Στην πιο πάνω περίπτωση παρέχεται στον υποκείµενο στο φόρο το δικαίωµα 
να εκπέσει το τέλος χαρτοσήµου που καταβλήθηκε κατά τη σύνταξη του 
εργολαβικού προσυµφώνου, από το φόρο που αναλογεί στην αξία των 
κτισµάτων της αντιπαροχής, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις της 
περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος. 

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται η διαδικασία 
έκπτωσης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια  για την εφαρµογή του άρθρου 
αυτού. 

                                                                                                                                            
«Στο φόρο προστιθέµενης αξίας υπάγονται και τα εργολαβικά προσύµφωνα ανέγερσης 
οικοδοµών µε το σύστηµα της αντιπαροχής, τα οποία συντάχθηκαν µετά την 21.8.1986 και η 
σχετική άδεια εκδίδεται µετά την 1η Ιανουαρίου 2003». 

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
είχε αντικατασταθεί µε την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Ν.2954/2-11-2001 (ΦΕΚ 255 
Α΄) και ήταν σε ισχύ,  σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, από 
1.1.2002.  Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής:  

 «Στο φόρο προστιθέµενης αξίας υπάγονται και τα εργολαβικά προσύµφωνα ανέγερσης 
οικοδοµών µε το σύστηµα της αντιπαροχής, τα οποία συντάχθηκαν µετά την 21.8.1986 και η 
σχετική άδεια εκδίδεται µετά την 1η Ιανουαρίου 2002.» 

 

 136



Άρθρο 63 
Καταργούµενες διατάξεις και λοιπές ρυθµίσεις 

1. Από την έναρξη ισχύος του ν.1642/1986, καταργούνται οι διατάξεις: 

α) για την επιβολή φόρου κύκλου εργασιών στις πράξεις τις οποίες 
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις 
διατάξεις που αφορούν την επιβολή του φόρου  αυτού στα έσοδα των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 

β) για την επιβολή τελών χαρτοσήµου στις πράξεις τις οποίες προβλέπουν 
οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόµου και στα παρεπόµενά τους 
σύµφωνα. 

∆ε θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήµου στα 
µισθώµατα ακινήτων, στις αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων για κάθε 
είδους ασφαλίσεις και επιστροφής ασφαλίστρων, στις αποδείξεις πληρωµής 
αποζηµίωσης, για ασφαλίσεις κάθε είδους, που δίνονται σε ασφαλιστικές 
εταιρείες, στα χορηγούµενα από ασφαλιστικές εταιρείες δάνεια επί 
ασφαλιστηρίων ζωής και στις εξαγορές (RACHATS) ασφαλιστηρίων ζωής 
από ασφαλιστικές εταιρείες, 

γ) του Α.Ν. 505/1937 (ΦΕΚ 79), 

δ) του άρθρου 46 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43), 

ε) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Α.Ν. 
1524/1950 (ΦΕΚ 246), που κυρώθηκε µε το Ν.1620/1951 (ΦΕΚ 2), 

στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.3287/1955 (ΦΕΚ 169), 

ζ) του άρθρου 5 του α.ν.843/1948 (ΦΕΚ 319), 

η) του Ν.∆. 254/1973 (ΦΕΚ 335), 

θ) του άρθρου 10 του Ν.4169/1961 (ΦΕΚ 81) και του άρθρου 3 του 
Ν.1066/1980 (ΦΕΚ 183), 

ι) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της από 18.5.1977 πράξης 
νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.625/1977 (ΦΕΚ 180), 

ια) των πιο κάτω νόµων, µε τους οποίους είχαν επιβληθεί φόροι που 
ενοποιήθηκαν µε το άρθρο 3 του Ν.1477/1984: 

-  του άρθρου 1 του α.ν. 1901/1939 (ΦΕΚ 332), 

- του Ν. 4324/1963 (ΦΕΚ 152) και 

- του άρθρου 4 του Α.Ν. 156/1967 (ΦΕΚ 179), 

ιβ) του Ν.∆.1674/1942 (ΦΕΚ 240), του άρθρου µόνου του από 31.10.1942 
Ν.∆.(ΦΕΚ 296),  του άρθρου 20 του Α.Ν. 154/1967 (ΦΕΚ 180). 

Η κατάργηση των πιο πάνω διατάξεων αφορά και την περιοχή του Αγίου 
‘Ορους. 
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2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Οικονοµικών, µπορούν να τροποποιούνται, συµπληρώνονται ή 
καταργούνται οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων µε σκοπό την 
εναρµόνισή τους µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
 

Άρθρο 64 
Τελικές ∆ιατάξεις. 

1. Οι δηλώσεις, τα πιστοποιητικά του Προϊσταµένου ∆ΟΥ και κάθε άλλης 
αρχής, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που εκδίδεται για την εφαρµογή του 
παρόντος νόµου δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου ή άλλη επιβάρυνση. 

Η αµοιβή, που καταβάλλεται στους φορείς που είναι αρµόδιοι για την 
εκκαθάριση και την απόδοση του επιστρεπτέου φόρου στους αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, δεν υπόκειται σε φόρο προστιθέµενης 
αξίας και χαρτόσηµο. 

2. Ο Υπουργός των Οικονοµικών εγκρίνει και εντέλλεται µε αποφάσεις του 
κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση και εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος νόµου. Με τις αποφάσεις αυτές εγκρίνεται και η 
καταβολή στους εφοριακούς υπαλλήλους, στους υπαλλήλους που είναι 
αποσπασµένοι στην Κεντρική Υπηρεσία των ∆ιευθύνσεων Φορολογίας και 
∆ηµοσίας Περιουσίας του Υπ. Οικονοµικών, την Υπηρεσία Ελέγχου 
∆ιακίνησης Αγαθών (ΥΠ.Ε.∆.Α.) και τα παραρτήµατα αυτής και τις ∆ηµόσιες 
Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ) του Κράτους και στους επιθεωρητές 
∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ), αµοιβής για την πέραν της 
πενθήµερης εργασίας τους απασχόλησή τους σε εθελοντική βάση. 

Οι λεπτοµέρειες γενικά ως προς τη συγκρότηση και λειτουργία των 
συνεργείων ελέγχου και ειδικότερα περί του συνολικού αριθµού ηµερών και 
ωρών εργασίας κατά µήνα όσων υπαλλήλων θα µετέχουν σ’ αυτά και περί την 
αµοιβή αυτών, καθορίζονται µε τις κατά το προηγούµενο εδάφιο αποφάσεις ή 
του κατά το ν.1558/1985 εξουσιοδοτούµενου από τον Υπουργό οργάνου. 

Για την κάλυψη της κατά τα προηγούµενα εδάφια δαπάνης εγγράφεται στον 
προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Οικονοµικών η απαιτούµενη 
πίστωση. 

3. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
΄Αρθρο  65 

΄Εναρξη Ισχύος ν.1642/1986 
Η ισχύς των διατάξεων του ν.1642/1986 αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1987, 
εκτός αν σ΄ αυτές ορίζεται άλλος χρόνος έναρξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

∆ραστηριότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 
του άρθρου 3:  

1. Τηλεπικοινωνίες. 

2. ∆ιανοµή αερίου, ηλεκτρισµού και θερµικής ενέργειας. 

3. Μεταφορά αγαθών. 

4. Παροχή λιµενικών και αερολιµενικών υπηρεσιών. 

5. Μεταφορά προσώπων. 

6. Παράδοση καινούργιων αγαθών που κατασκευάσθηκαν για πώληση. 

7. Εργασίες γεωργικών µεσολαβητικών οργανισµών για αγροτικά προϊόντα, 
οι οποίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς που καθορίζουν 
την κοινή οργάνωση της αγοράς των προϊόντων αυτών. 

8.  Eκµετάλλευση πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εµπορικού 
χαρακτήρα.  

9. Εναποθήκευση. 

10. ∆ραστηριότητες εµπορικών διαφηµιστικών γραφείων. 

11. ∆ραστηριότητες πρακτορείων ταξιδιών. 

12. Εργασίες λεσχών και κυλικείων επιχειρήσεων, πρατηρίων και 
παρόµοιων καταστηµάτων. 

13. ∆ραστηριότητες οργανισµών ραδιοφώνου και τηλεόρασης εµπορικού 
χαρακτήρα. 

 

 139



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 
 

1. «‘Εδαφος της Κοινότητας» ή «Κοινότητα» είναι το εσωτερικό των κρατών 
- µελών, όπως αυτό καθορίζεται για κάθε κράτος - µέλος στο άρθρο 227 της 
Συνθήκης ‘Ιδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. 

2. Εξαιρούνται από την έννοια του «εσωτερικού των κρατών µελών»: 

α) Τα ακόλουθα εθνικά εδάφη: 

- Νησί της Ελιγολάνδης και περιοχή του Μπύζιγκεν της Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας.  

- Θέουτα και Μελίλια του Βασιλείου της Ισπανίας. 

- Λιβίνιο και Καµπιόνε ντ’Ιτάλια της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας. 

β) Τα ακόλουθα εθνικά εδάφη: 

- ‘Αγιο ‘Ορος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. 

- Υπερπόντια διαµερίσµατα της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας. 

- Κανάρια νησιά του Βασιλείου της Ισπανίας. 

- ‘Ααλαντ νησιά της Φινλανδικής ∆ηµοκρατίας. 

3. Πράξεις που διενεργούνται µεταξύ της Ελλάδος και του Πριγκιπάτου του 
Μονακό, θεωρούνται ως πράξεις διενεργούµενες από ή προς τη Γαλλική 
∆ηµοκρατία. 

Επίσης πράξεις που διενεργούνται µεταξύ της Ελλάδος και του νησιού Μαν, 
θεωρούνται ως πράξεις διενεργούµενες από ή προς το Ηνωµένο Βασίλειο της 
Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. 

4. «Τρίτο έδαφος» ή «Τρίτες χώρες», κάθε έδαφος που δεν περιλαµβάνεται 
στην έννοια του εσωτερικού της Κοινότητας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 
έως 3 του παρόντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

Φ.Π.Α.  8% 
 

Α. ΑΓΑΘΑ 
Οι δασµολογικές κλάσεις του Παραρτήµατος αυτού τέθηκαν όπως αυτές 
αναφέρονται στη Συνδυασµένη Ονοµατολογία του έτους 1996 (Κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ.2448/95 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 1995,  ΕΕ L 259/95). 

1. ‘Αλογα, γαϊδούρια και µουλάρια  κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, 
προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδροµιών (∆.Κ. 
EX 0101, 0102, 0103 και 0104). 

2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, 
ζωντανά, κατοικίδια (∆.Κ. 0105). 

3. Κουνέλια κατοικίδια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και 
λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται κυρίως για την ανθρώπινη 
διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιϊα. Μέλισσες. Ακάρεα (έντοµα 
που χρησιµοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντοµοκτόνων) (∆.Κ. ΕΧ 0106). 

4. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα (∆.Κ. 0201, 0202, 0203, 
0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 και 0210). 

5. Ψάρια και µαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, µε 
εξαίρεση τα ζωντανά ψάρια για διακόσµηση (∆.Κ. ΕΧ 0301, 0302, 0303, 0304, 
0305, 0306 και 0307). 

6. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Αυγά πτηνών σε οποιαδήποτε 
µορφή. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιµα ζωϊκής προέλευσης, που δεν 
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού  (∆.Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 
0405, 0406, 0407, 0408, 0409 και 0410). 

7. ‘Εντερα, κύστες και στοµάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεµάχια, άλλα από 
εκείνα των ψαριών. Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, που δεν κατονοµάζονται 
ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Ζώα µη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, 
ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου (∆Κ 0504 και 0511). 

8. Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά, σε 
φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες 
κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212. ‘Αλλα φυτά ζωντανά (στα 
οποία περιλαµβάνονται και οι ρίζες τους), µοσχεύµατα και µπόλια. Λευκό 
(φύτρα) µανιταριών (∆.Κ. 0601 και 0602). 

9. ‘Ανθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή 
διακοσµήσεις, νωπά. Φυλλώµατα, φύλλα, κλαδιά και άλλα µέρη φυτών, χωρίς 
άνθη ούτε µπουµπούκια  ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για 
ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά. (∆.Κ. ΕΧ 0603 και ΕΧ 0604). 
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10. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα (∆.Κ. 0701, 0702, 0703, 
0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713 και 0714). 

11. Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών και 
καρπουζιών (∆.Κ. 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 
0810, 0811, 0812, 0813 και 0814). 

12. Καφές, τσάϊ, µατέ και µπαχαρικά (∆.Κ.  0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 
0906, 0907, 0908, 0909 και 0910). 

13. ∆ηµητριακά (∆.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 και 1008). 

14. Προϊόντα αλευροποιϊας. ‘Αµυλα κάθε είδους (∆.Κ. 1101, 1102, 1103, 
1104, 1105, 1106 και ΕΧ 1108). 

15. Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι και διάφοροι καρποί 
(∆.Κ. 1201, 1202, 1203,  1204, 1205, 1206, 1207, 1208 και 1209). 

16. Αρτεµισία, βασιλικός, χαµοµήλι, µαντζουράνα η κοινή, µολόχα, 
δενδροµολόχα, µέντα (δυόσµος) όλων των ποικιλιών, ρίγανη, δενδρολίβανο, 
φασκόµηλο, τσάϊ του βουνού, δίκταµο, φλαµούρι, ευκάλυπτος, λεβάντα, 
αγριάδα η ιαµατική και λουϊζα, νωπά ή ξερά, έστω και κοµµένα, σπασµένα ή 
σε σκόνη  (∆.Κ. ΕΧ 1211). 

17. Χαρούπια, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή 
ψύξη, κατεψυγµένα ή αποξεραµένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και 
αµύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαµβάνονται και 
ρίζες κιχωρίου, µη φρυγµένες, της ποικιλίας CICHORIUM INTYBUS 
SATIVUM), που χρησιµεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που 
δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού (∆.Κ. ΕΧ 1212). 

18. ‘Αχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δηµητριακών, έστω και τεµαχισµένα, 
αλεσµένα, συµπιεσµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων. Γογγύλια 
Σουηδίας (γογγυλοκράµβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, 
χορτονοµές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονοµές 
λούπινου, βίκου και παρόµοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και 
συσσωµατωµενα µε µορφή σβόλων (∆.Κ. 1213 και 1214). 

19. Μαστίχα (λευκή ή µη), ακατέργαστη ή κατεργασµένη. Πηκτικές ύλες, 
πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις (∆.Κ. ΕΧ 1301  και ΕΧ 1302). 

20. Σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, λάδι ηλιοτροπίου (ηλιανθέλαιο), λάδι βαµβακιού 
(βαµβακέλαιο), καλαµποκέλαιο, σισαµέλαιο και τα κλάσµατά τους, έστω και 
εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα (∆.Κ. 1507, 1508,  ΕΧ 
1512 και ΕΧ 1515). 

21. Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι 
χηµικώς µετασχηµατισµένα. ‘Aλλα λάδια και τα κλάσµατά τους, που 
παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς 
µετασχηµατισµένα και µείγµατα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσµατα µε λάδια ή 
κλάσµατα της κλάσης 1509 (∆.Κ. 1509 και 1510). 
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22. Λίπη και λάδια ζωϊκά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς 
υδρογονωµένα, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα. 
Μαργαρίνη. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα  από λίπη ή λάδια ζωϊκά ή 
φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου 15 (∆.Κ.  
ΕΧ 1516 και 1517). 

23. Παρασκευάσµατα κρεάτων, ψαριών ή µαλακοστράκων, µαλακίων ή 
άλλων ασπόνδυλων υδροβίων (∆.Κ. 1601, 1602, 1603, 1604 και 1605). 

24. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσµατα (∆.Κ. 1701, 1702, 1703 και 
1704). 

25. Κακάο και παρασκευάσµατα αυτού (∆.Κ. 1801, 1802, 1803, 1804, 1805 
και 1806). 

26. Παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά, τα αλεύρια, τα άµυλα κάθε 
είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής (∆.Κ. 1901, 1902, 1903, 1904 και 
1905). 

27. Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων µερών 
φυτών. Εξαιρείται ο µούστος σταφυλιών (∆.Κ. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 και ΕΧ 2009). 

28. ∆ιάφορα παρασκευάσµατα διατροφής. Εξαιρούνται τα σύνθετα 
αλκοολούχα παρασκευάσµατα, άλλα από εκείνα που γίνονται µε βάση 
ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών 
(∆.Κ. 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 και ΕΧ 2106). 

29. Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά µεταλλικά 
νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 
ούτε αρωµατισµένα (∆.Κ. ΕΧ 2201). 

30. Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, 
µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα και άλλα µη 
αλκοολούχα ποτά. Εξαιρούνται όσα περιέχουν οινόπνευµα σε οποιαδήποτε 
αναλογία (∆.Κ. ΕΧ 2202). 

31. Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιµα που λαµβάνονται από οξικό οξύ 
(∆.Κ. 2209). 

32. Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. 
Τροφές παρασκευασµένες για ζώα (∆.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 
2307, 2308 και 2309). 

33. Αλάτι (στο οποίο περιλαµβάνεται και το επιτραπέζιο και µετουσιωµένο 
αλάτι), έστω και σε υδατικό διάλυµα ή µε προσθήκη  αντισυσσωµατικών 
ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν την καλή ρευστότητα. Θαλάσσιο νερό 
(∆.Κ. ΕΧ 2501). 

34. Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές, άλλες από 
εκείνες των διακρίσεων 284410, 284420 ή 284430, (∆.Κ. ΕΧ 2844). 

35. Σορβιτόλη, D-Γλυκιτόλη, Γλουταµινικό οξύ και τα άλατά του. Ζαχαρίνη 
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και τα άλατά της. Ινοσινικό οξύ (∆.Κ. ΕΧ 2905, ΕΧ 2922, ΕΧ 2925, ΕΧ  2934  
και ΕΧ 3824). 

36. Φαρµακευτικά προϊόντα  και παρασκευάσµατα. Φαρµακευτικά είδη. Γάζα 
για την επίδεση τραυµάτων, υδρόφιλη, από ύφασµα από βαµβάκι, 
λευκασµένο, απλής ύφανσης, µε βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραµµάρια 
ανά τετραγωνικό µέτρο, σε τεµάχια µε πλάτος µέχρι 0,90 µέτρα και µήκος 
µέχρι 100 µέτρα, κατ’ανώτατο όριο (∆.Κ. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 και 
3006 και ΕΧ 5208). 

37. Λιπάσµατα (∆.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105). 

38. Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (στα οποία περιλαµβάνονται τα 
αλκοολούχα διαλύµατα) µε βάση µία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, 
των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ειδών διατροφής (∆.Κ. 
ΕΧ 3302). 

39. Εντοµοκτόνα, ποντικοφάρµακα, µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά 
της βλάστησης και ρυθµιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυµαντικά και 
παρόµοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε µορφές ή συσκευασίες για τη 
λιανική πώληση ή ως παρασκευάσµατα. Εξαιρούνται τα εντοµοαπωθητικά, τα 
απολυµαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντοµοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που 
παρουσιάζονται σε φιάλες µε προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές 
χρήσεις (∆.Κ. ΕΧ 3808). 

40. Προφυλακτικά από καουτσούκ (∆.Κ. ΕΧ 4014). 

41. Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, µικρά κλαδιά, δεµάτια ή µε 
παρόµοιες µορφές (∆.Κ. ΕΧ 4401). 

42. Πετσέτες (σερβιέτες) και ταµπόν υγείας και παρόµοια µε αυτά είδη 
υγιεινής προστασίας της γυναίκας, από χαρτί, από βάτες ή από τύρφη (∆.Κ. 
ΕΧ 4818,  ΕΧ 5601 και ΕΧ 6815). 

43. Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα. 
Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και εικονογραφηµένες ή 
µε διαφηµίσεις. Λευκώµατα ή βιβλία µε εικόνες και λευκώµατα για 
ιχνογράφηση ή χρωµατισµό, για παιδιά. Μουσική χειρόγραφη ή τυπωµένη, 
εικονογραφηµένη ή µη, έστω και δεµένη. Χαρτογραφικά τεχνουργήµατα κάθε 
είδους, στα  οποία περιλαµβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά 
σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωµένα (∆.Κ. 4901, 4902, 4903, 4904 και 
4905). Προκειµένου για τα βιβλία της δασµολογικής κλάσης 4901 και τις 
εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασµολογικής κλάσης 4902, ο 
συντελεστής του φόρου µειώνεται κατά 50%. 

44. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, µηχανήµατα 
ανεβοκατεβάσµατος αναπήρων και παρόµοια), που χρησιµοποιούνται για την 
εξυπηρέτηση αναπήρων (∆.Κ. ΕΧ 8428). 

45. Γραφοµηχανές µε χαρακτήρες ΒRAILLE και ειδικές ηλεκτρονικές 
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γραφοµηχανές (ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας τσέπης), για ανάπηρα 
πρόσωπα (∆.Κ. ΕΧ 8469). 

46. Αυτοκίνητα οχήµατα καινουργή, που προορίζονται για τη µεταφορά δέκα 
προσώπων ή περισσοτέρων συµπεριλαµβανοµένου και του οδηγού ειδικά 
κατασκευασµένα ή διασκευασµένα για τη µεταφορά αναπήρων και ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες, των οποίων οι ειδικές θέσεις καλύπτουν τουλάχιστον το 60% 
του συνόλου των θέσεων, εφόσον αγοράζονται, εισάγονται ή αποκτώνται από 
άλλο κράτος-µέλος της Κοινότητας από Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., που ασχολούνται 
µε την εκπαίδευση, προστασία και περίθαλψη  των ατόµων αυτών . (∆.Κ. ΕΧ 
8702). 

47. Αµαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήµατα για αναπήρους, έστω και 
µε κινητήρα ή άλλο µηχανισµό προώθησης (∆.Κ. 8713). 

48. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονοµάζονται «ενδοµήτρια 
αντισυλληπτικά» (∆.Κ. ΕΧ 9018). 

49. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαµβάνονται και οι 
ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσµοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, 
υποστηρίγµατα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγµατα. Είδη και συσκευές 
προσθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και 
άλλες συσκευές που κρατιούνται µε το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή 
εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισµό, µε σκοπό την αναπλήρωση µιάς 
έλλειψης ή τη θεραπεία µιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα µέρη και εξαρτήµατα 
των παραπάνω αγαθών (∆.Κ. ΕΧ 9021). 

50. Η παράδοση νερού. 

51. Η παράδοση αγαθών από φιλανθρωπικούς οργανισµούς, που ενεργείται 
στα  πλαίσια κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον οι πράξεις αυτές δεν καλύπτονται 
από το άρθρο 22. 

52. Παράδοση κατοικιών, που πραγµατοποιείται στα πλαίσια κοινωνικής 
πολιτικής. 

53. Η εισαγωγή αντικειµένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων (∆.Κ. 9701, 
9702, 9703, 9704, 9705 και 9706). 

54. Η παράδοση αντικειµένων καλλιτεχνικής αξίας των παραγράφων 1,2, και 
3 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήµατος V του παρόντος νόµου, εφόσον 
πραγµατοποιείται από τον ίδιο το δηµιουργό τους ή τους διαδόχους του. 

55. Ηλεκτρική ενέργεια (∆.Κ.2716) και το φυσικό αέριο (∆.Κ. 2711) 
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Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Ι.1. Η µεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους. 

2. Τα εισιτήρια για θέατρα, κινηµατογράφους, συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, τσίρκα, πανηγύρια, λούνα-πάρκ, ζωολογικούς κήπους, εκθέσεις 
και παρόµοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προκειµένου για εισιτήρια θεατρικών 
παραστάσεων, ο συντελεστής µειώνεται κατά 50%. 

Τέλη για τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών. 

3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, καλλιτέχνες 
και ερµηνευτές έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώµατα αυτών, εφόσον δεν 
απαλλάσσονται µε το άρθρο 22. 

4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή. 

5. ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους, συµπεριλαµβανοµένης 
και της παροχής καταλύµατος διακοπών και της µίσθωσης χώρου σε 
κατασκήνωση ή κάµπιγκ για τροχόσπιτα. 

6. Η εκµετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, 
ψητοπωλείων, οινοµαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων 
πλήν των κέντρων διασκέδασης, µε εξαίρεση τη διάθεση ποτών που 
περιέχουν οινόπνευµα σε οποιαδήποτε αναλογία. 

7. Το δικαίωµα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων. 

8. Η παροχή υπηρεσιών από φιλανθρωπικούς οργανισµούς ή από οίκους 
ευγηρίας που ενεργείται στα πλαίσια της κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν 
καλύπτονται µε το άρθρο 22. 

9. Υπηρεσίες γραφείων κηδειών και επιχειρήσεων αποτέφρωσης νεκρών, 
καθώς και η παράδοση των συναφών ειδών. 

10. Η παροχή ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών, εφόσον αυτές δεν 
απαλλάσσονται µε το άρθρο 22. 

11. Οι υπηρεσίες οδοκαθαρισµού, αποκοµιδής, ταφής και ανακύκλωσης 
απορριµµάτων καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων, εκτός από αυτές που 
παρέχονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 3. 

12. Η επισκευή των αγαθών που αναφέρονται στις παραγράφους 44, 45, 47 
και 49  της κατηγορίας «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήµατος αυτού. 

13. Εργασίες της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, εφόσον 
το παραγόµενο, κατασκευαζόµενο ή συναρµολογούµενο αγαθό 
περιλαµβάνεται στην κατηγορία «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήµατος αυτού. 

Ειδικά, προκειµένου για εργασίες του προηγούµενου εδαφίου για τα βιβλία της 
δασµολογικής κλάσης 4901 και τις εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις της 
δασµολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του  φόρου µειώνεται κατά 50%. 
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14.(1)Επιδιορθώσεις και µετατροπές ενδυµάτων και υφασµάτινων ειδών 
οικιακής χρήσης. 

15.(2) Παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωµένων, 
ασθενών και ατόµων µε ειδικές ανάγκες γενικά. 

 

ΙΙ. Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο παράρτηµα αυτό ή για τα 
οποία υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα 
αυτό, συνεπεία του είδους, του προορισµού, της σύνθεσης ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 

                                                 
1,2. Οι δύο περιπτώσεις 14,15 στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «Υπηρεσίες» του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ – Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 8% του 
Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) προστέθηκαν µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του 
άρθρου 24 του Ν.2873/28.12.2000 (ΦΕΚ 285 Α΄) και ισχύουν, σύµφωνα µε το τελευταίο 
εδάφιο(α) της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ίδιου νόµου, από 1.1.2001.   

α. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 
2873/2000 αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 3229/10-2-2004 
(ΦΕΚ 38 Α΄) και ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του ίδιου νόµου από την δηµοσίευσή του 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η προηγούµενη διάταξη(β) είχε ως εξής: «Οι διατάξεις 
της πιο πάνω περίπτωσης ισχύουν από 1.1.2001 µέχρι 31.12.2003» 

β. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του 
Ν.2873/2000 είχε αντικατασταθεί µε την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του 
Ν.3091/24.12.2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) και ήταν σε ισχύ, σύµφωνα µε την περίπτωση ι) του 
άρθρου 30 του ίδιου νόµου, από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Η 
προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: «οι διατάξεις της πιο πάνω περίπτωσης ισχύουν από 
1.1.2001 µέχρι 31.12.2002». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 4% 
1. Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, µικρά κλαδιά ή δεµάτια. 
Aπορρίµµατα ξύλων, στα οποία περιλαµβάνονται και τα πριονίδια (∆.Κ. 
4401). 

2. Ξυλεία ακατέργαστη έστω και ξεφλουδισµένη ή απλά χονδροπελεκηµένη 
ή στρογγυλεµένη. Εξαιρείται η ξυλεία που έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη 
επεξεργασία (∆.Κ. 4403, ΕΧ 4409). 

3. Αγροτικές υπηρεσίες, γενικά. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
(ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 4%) 

1. Ψάρια νωπά (ζωντανά ή µη) διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, 
αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη, καπνιστά, έστω  και ψηµένα πριν ή κατά 
τη διάρκεια του καπνίσµατος, που   προέρχονται από αλιεία σε γλυκά νερά και 
από ιχθυοτροφεία (∆Κ ΕΧ 0301, ΕΧ 0302). 

2. Μαλακόστρακα και µαλάκια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα 
οστρακοφόρα (έστω και χωρισµένα από το όστρακο ή το κοχύλι τους), νωπά 
(ζωντανά ή µη), διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αποξεραµένα, 
αλατισµένα ή σε άρµη. Μαλακόστρακα µε τα όστρακά τους, απλώς βρασµένα 
σε νερό, εφόσον όλα προέρχονται από αλιεία σε γλυκά νερά και από 
ιχθυοτροφεία (∆.Κ. ΕΧ 0303). 

3. Κατάλοιπα ψαριών γλυκών νερών (∆.Κ. ΕΧ 0511). 

 

(ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 5%) 
4. Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά, σε 
φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. ‘Αλλα φυτά και ζωντανές ρίζες, στα 
οποία περιλαµβάνονται και τα µοσχεύµατα και τα µπόλια (∆.Κ. 0601, 0602). 

5. ‘Ανθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή 
διακοσµήσεις, νωπά ή αποξεραµένα, φυλλώµατα, κλαδιά και άλλα µέρη 
φυτών, πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, 
νωπά (∆.Κ. ΕΧ 0603, ΕΧ 0604). 
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6. Λαχανικά και φυτά βρώσιµα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη, 
βρασµένα ή µη, διατηρηµένα σε κατάψυξη, σε άρµη, σε νερό θειωµένο ή σε 
νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να 
εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά που δεν είναι ειδικά 
παρασκευασµένα για άµεση κατανάλωση (∆.Κ. 0701, 0702, 0703). 

7. Λαχανικά και φυτά βρώσιµα, αποξεραµένα, αφυδατωµένα ή που έχουν 
υποστεί εξάτµιση, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή  
σε σκόνη, αλλά όχι απλώς παρασκευασµένα (∆.Κ. 0704). 

8. ‘Οσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και αποφλοιωµένα ή σπασµένα (∆.Κ. 
0705). 

9. Καρποί και φρούτα βρώσιµα, νωπά ή ξερά ή προσωρινά διατηρηµένα 
(∆.Κ. 0801 µέχρι και 0809, 0811, 0812). 

10. Φλούδες εσπεριδοειδών και πεπονιών νωπές, προσωρινά διατηρηµένες 
σε άρµη, σε θειωµένο νερό ή σε νερό, στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες 
ουσίες που χρησιµεύουν για να εξαφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους 
(∆.Κ. ΕΧ 0813). 

11. Μπαχαρικά (∆.Κ. 0904 µέχρι και 0910). 

12. ∆ηµητριακά. Εξαιρείται το αποφλοιωµένο, καθαρισµένο, λευκασµένο ή 
σπασµένο ρύζι (∆.Κ. 1001 µέχρι και 1007). 

13. Σπέρµατα, σπόροι και καρποί ελαιώδεις, εκτός από αυτούς που είναι 
σπασµένοι (∆.Κ. ΕΧ 1201, 1203). 

14. Ζαχαρότευτλα (έστω και τεµαχισµένα), νωπά ή ξερά (∆.Κ. ΕΧ 1204). 

15. Κώνοι λυκίσκου (∆.Κ. ΕΧ 1206). 

16. Φυτά, µέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιµοποιούνται 
κυρίως στην αρωµατοποιεία, την ιατρική, ή που προορίζονται για 
εντοµοκτόνα, παρασιτοκτόνα και παρόµοια, νωπά ή ξερά, έστω και κοµµένα, 
σπασµένα ή σε σκόνη (∆.Κ. 1207). 

17. Ρίζες κιχωρίου (ραδικιού), νωπές ή αποξεραµένες, έστω και κοµµένες, 
µη καβουρντισµένες. Χαρούπια νωπά ή ξερά. Κουκούτσια καρπών και φυτικά 
προϊόντα που χρησιµεύουν κυρίως για τη διατροφή του ανθρώπου, που δεν 
κατονοµάζονται ή δεν περιλαµβάνονται σε άλλες δασµολογικές κλάσεις του 
παραρτήµατος αυτού (∆.Κ. ΕΧ 1208). 

18. ‘Αχυρα και περιβλήµατα σπόρων δηµητριακών ακατέργαστα, έστω και 
τεµαχισµένα (∆.Κ. 1209). 

19. Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας, ρίζες κτηνοτροφικές, 
χορτονοµές, τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονοµές λούπινου, βίκου 
και άλλες παρόµοιες κτηνοτροφές (∆.Κ. 1210). 

20. Ρετσίνια κωνοφόρων (∆.Κ. ΕΧ 1302). 

21. Φυτικές ύλες που χρησιµοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιϊα ή στην 
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σπαρτοπλεκτική (λυγαριές, καλάµια, µπαµπού, βούρλα ακατέργαστα µη 
καθαρισµένα ούτε σχισµένα, ούτε κατ’ άλλο τρόπο επεξεργασµένα, στελέχη 
δηµητριακών και άλλα παρόµοια) (∆.Κ. ΕΧ 1401, ΕΧ 1403). 

22. Βελανίδια (∆.Κ. ΕΧ 1405). 

23. Ελαιόλαδο, Μούργες και κατάλοιπα ελαιολάδου (∆.Κ. ΕΧ 1507, ΕΧ 
1517). 

24. Μούστος σταφυλιών που έχει υποστεί µερική ζύµωση, έστω και αν η 
ζύµωση έχει ανασταλεί µε άλλο τρόπο, εκτός από αυτόν της προσθήκης 
αλκοόλης. Μούστος από νωπά σταφύλια του οποίου η ζύµωση έχει ανασταλεί 
µε την προσθήκη αλκοόλης (∆.Κ. 2204 και ΕΧ 2205). 

25. Κρασιά από νωπά σταφύλια χύµα, (έστω και αν έχουν αλκοολωθεί ή 
ενισχυθεί µε γλεύκος συµπυκνωµένο ή µη) (∆.Κ. ΕΧ 2205). 

26. Ξίδι από κρασί (∆.Κ. ΕΧ 2210). 

27. Πίτες, ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείµµατα της εξαγωγής του ελαιολάδου 
(∆.Κ. ΕΧ 2304). 

28. Οινολάσπες, τρυγιά ακάθαρτη (∆.Κ. 2305). 

29. Προϊόντα φυτικής προέλευσης, του είδους εκείνων που 
χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονοµάζονται ή δεν 
περιλαµβάνονται σε άλλες δασµολογικές κλάσεις του παραρτήµατος αυτού 
(∆.Κ. 2306). 

30. Καπνά ακατέργαστατα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί. Απορρίµµατα 
καπνού (∆.Κ. 2401). 

31. Φυσικά λιπάσµατα φυτικής και ζωϊκής προέλευσης, που δεν έχουν 
επεξεργαστεί χηµικά (∆.Κ. ΕΧ 3101). 

32. Λινάρι ακατέργαστο, µουσκεµένο, σπασµένο, ξεφλουδισµένο και 
απορρίµµατα από λινάρι (∆.Κ. ΕΧ 5401). 

33. Ραµί ακατέργαστο (∆.Κ. ΕΧ 5402). 

34. Βαµβάκι σε µάζες, απορρίµατα από βαµβάκι, µη χτενισµένα ούτε 
λαναρισµένα (∆.Κ. 5501 µέχρι ΕΧ 5503). 

35. Καννάβι ακατέργαστο, µουσκεµένο, ξεφλουδισµένο και απορρίµµατα 
από καννάβι (∆.Κ. ΕΧ 5701). 

36. Φυτικές υφαντικές ίνες ακατέργαστες. Απορρίµµατα από αυτές τις ίνες 
(∆.Κ. ΕΧ 5704). 

37. Λοιπά προϊόντα φυτικής παραγωγής ακατέργαστα, που δεν αναφέρονται 
στις προηγούµενες παραγράφους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 6% 

1. ‘Αλογα, γαϊδούρια και µουλάρια κάθε είδους, ζωντανά (∆.Κ. 0101). 

2. Βοοειδή ζωντανά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα βουβαλοειδή (∆.Κ. 
0102). 

3. Χοιροειδή ζωντανά (∆.Κ. 0103). 

4. Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά (∆.Κ. 0104). 

5. Πουλερικά ορνιθώνα, ζωντανά (∆.Κ. 0105). 

6. Κουνέλια κατοικίδια, περιστέρια, λαγοί, πέρδικες, φασιανοί, βατράχια 
εκτροφείου και άλλα ζώα ζωντανά που προορίζονται για τη διατροφή του 
ανθρώπου, µέλισσες και µεταξοσκώληκες (∆.Κ. ΕΧ 0106). 

7. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων (στα οποία περιλαµβάνονται και τα 
συκώτια), βρώσιµα, των ζώων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 µέχρι 
και 6 αυτού του παραρτήµατος, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή 
κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά (∆.Κ. ΕΧ 
0201, ΕΧ 0202, ΕΧ 0203, ΕΧ 0204 και ΕΧ 0206). 

8. Λίπος χοιρινό (ξίγκι) και λίπος πουλερικών που δεν παίρνονται µε πίεση 
ή λιώσιµο, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, αλατισµένα ή σε άρµη, 
αποξεραµένα ή καπνιστά (∆.Κ. ΕΧ 0205). 

9. Γάλα νωπό, που δεν είναι συµπυκνωµένο ούτε περιέχει ζάχαρη, που 
προορίζεται για τροφή, συσκευασµένο για λιανική πώληση, που έχει υποστεί 
παστερίωση ή άλλες επεξεργασίες, οι οποίες προβλέπονται από τις 
υγειονοµικές διατάξεις (∆.Κ. ΕΧ 0401, ΕΧ 0402). 

10. Γάλα νωπό, που δεν είναι συµπυκνωµένο ούτε περιέχει ζάχαρη, µη 
παρασκευασµένο για λιανική πώληση, πηγµένο, αποβουτυρωµένο, τυρόγαλο 
και άλλοι τύποι γάλακτος ζυµωτού ή ξυνού (∆.Κ. ΕΧ 0401, ΕΧ 0402, ΕΧ 
0404). 

11. Βούτυρο, τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί (∆.Κ. 0403, 0404). 

12. Αυγά πουλερικών ορνιθώνα µε το τσόφλι τους, νωπά ή διατηρηµένα 
(∆.Κ. ΕΧ 0405). 

13. Μέλι φυσικό (∆.Κ. 0406). 

14. Τρίχες ζώων έστω και απλώς επεξεργασµένες (∆.Κ. ΕΧ 0502, ΕΧ 0503). 

15. ‘Εντερα, κύστες και στοµάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεµάχια (∆.Κ. ΕΧ 
0504). 

16. Κερί µελισσών ακατέργαστο (∆.Κ. ΕΧ 1515). 

17. ∆έρµατα βοοειδών, αιγοειδών, προβατοειδών, χοιροειδών και άλλων 
µικρών ζώων, ακατέργαστα, νωπά, αλατισµένα, αποξεραµένα, διατηρηµένα 
µε ασβέστη ή µε άλλα διατηρητικά διαλύµατα (∆.Κ. ΕΧ 4101 και ΕΧ 4301). 
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18. Κουκούλια από µεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγµα των ινών τους 
(∆.Κ. 5001). 

19. Μαλλιά σε µάζες, ακάθαρτα ή απλώς πλυµµένα, απορρίµµατα µαλλιών 
και τριχών (∆.Κ. ΕΧ 5301, ΕΧ 5303). 

20. Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς, σε µάζες ακατέργαστες (∆.Κ. 
ΕΧ 5302). 

21. Λοιπά προϊόντα ζωϊκής παραγωγής ακατέργαστα, που δεν αναφέρονται 
στις προηγούµενες παραγράφους. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια για 
την εφαρµογή των διατάξεων των παραρτηµάτων του παρόντος νόµου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 45 και 46 θεωρούνται: 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ. 
1) Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου µε το χέρι, 
µε εξαίρεση τα σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιοµηχανικά είδη που έχουν 
διακοσµηθεί µε το χέρι. Έργα από συγκόλληση (κολάζ) και παρόµοιοι µικροί 
πίνακες (∆.Κ.9701). 

2) Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες (∆.Κ. 
9702). 

3) Έργα αγαλµατοποιϊας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη. Εκµαγεία 
γλυπτών, οκτώ (8) το πολύ αντιτύπων, τα οποία γίνονται υπό την εποπτεία 
του ίδιου του καλλιτέχνη ή των διαδόχων του (∆.Κ.9703). 

4) Είδη επίστρωσης υφασµένα µε το χέρι (τύπου Γκοµπλέν, Φλάνδρας, 
Οµπισόν, Μποβέ και παρόµοια) και είδη επίστρωσης κεντηµένα µε βελόνα 
(π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιµα, από πρωτότυπα σχέδια 
καλλιτεχνών, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν άνω των οκτώ (8) αντιτύπων από 
κάθε είδος (∆.Κ. 5805). 

5) ‘Αλλα χειροποίητα είδη επίπλωσης από υφαντικές ύλες, τοίχου, από 
πρωτότυπα σχέδια καλλιτεχνών, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν άνω των 
οκτώ (8) αντιτύπων από κάθε είδος (∆.Κ. ΕΧ 6304). 

6) Μοναδικά έργα κεραµικής, κατασκευασµένα εξ ολοκλήρου δια χειρός του 
καλλιτέχνη και υπογεγραµµένα από τον ίδιο. 

7) Τεχνουργήµατα σµάλτου πάνω σε χαλκό, εξ ολοκλήρου χειροποίητα, 
µέχρι οκτώ (8) το πολύ αριθµηµένα αντίτυπα που φέρουν την υπογραφή του 
καλλιτέχνη ή του καλλιτεχνικού εργαστηρίου, εξαιρουµένων των ειδών 
κοσµηµατοποιΐας, αργυροχοΐας ή χρυσοχοΐας. 

8) Φωτογραφίες που ελήφθησαν από τον καλλιτέχνη, οι οποίες 
εκτυπώθηκαν από τον ίδιο ή υπό τον έλεγχό του, υπογεγραµµένες και 
αριθµηµένες, µέχρι τριάντα (30) το πολύ  αντίτυπα, ανεξαρτήτως µεγέθους και 
υλικού υποστρώµατος. 
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Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
1) Γραµµατόσηµα, χαρτόσηµα, επιστολές µε ταχυδροµικές σφραγίδες αλλά 
χωρίς γραµµατόσηµο, φάκελλοι πρώτης ηµέρας κυκλοφορίας, διάφορα 
ταχυδροµικά είδη µε έντυπο ταχυδροµικό σήµα και ανάλογα, που έχουν 
ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί αλλά δεν κυκλοφορούν ούτε προορίζονται να 
µπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισµού (∆.Κ. 9704). 

2) Συλλογές και αντικείµενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας, 
ανατοµίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, 
εθνογραφικό ή νοµισµατικό ενδιαφέρον (∆.Κ.9705). 

 

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
Τα αρχαιολογικά αντικείµενα,µε ηλικία ανώτερη των 100 ετών (∆.Κ. 9706). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 
 

1. Πατάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη (∆Κ 0701). 

2. Ελιές (∆Κ ΕΧ 0711). 

3. Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, 
νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους. Αλλοι καρποί µε 
κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (∆Κ 
0801 και 0802). 

4. Καφές µη καβουρντισµένος, µε ή χωρίς καφείνη (∆Κ ΕΧ 0901) 

5. Τσάϊ, έστω και αρωµατισµένο (∆Κ 0902). 

6. Σιτάρι και σµιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώµη, καλαµπόκι. Ρύζι µε το φλοιό 
του (ρύζι paddy). Σόργο σε κόκκους. Φαγόπυρο το εδώδιµο (µαύρο σιτάρι), 
κεχρί και κεχρί το µακρό και άλλα δηµητριακά (∆Κ 1001, 1002, 1003, 1004, 
1005, ΕΧ1006, 1007 και 1008). 

7. Κουκιά σόγιας, σπέρµατα λιναριού, σπέρµατα αγριογογγύλης ή 
αγριοκράµβης, σπέρµατα ηλιοτροπίου και άλλα σπέρµατα και ελαιώδεις 
καρποί, όλα τα παραπάνω έστω και σπασµένα. Αράπικα φυστίκια όχι ψηµένα 
αλλά ούτε αλλιώς παρασκευασµένα έστω  και χωρίς κέλυφος ή σπασµένα. 
Κοπρά (∆Κ  1201,  1202, 1203, 1204, 1205, 1206 και 1207). 

8. Σογιέλαιο, ελαιόλαδο, φοινικέλαιο, λάδια ηλιοτροπίου, λάδια κνήκου ή 
βαµβακιού, λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu, λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή 
σιναπιού και τα κλάσµατά τους, άλλα λάδια και τα κλάσµατά τους που 
παίρνονται αποκλειστικά από ελιές και µείγµατα από αυτά τα λάδια ή τα 
κλάσµατα µε λάδια ή κλάσµατα της κλάσης 1509, όλα τα παραπάνω έστω και 
εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα (∆Κ 1507, 1508, 1509, 
1510, 1511, 1512, 1513, 1514 και 1515). 

9. Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα, σε στερεή κατάσταση, 
ακατέργαστη, χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών ουσιών (∆Κ ΕΧ 
1701). 

10. Κακάο σε σπόρους και θραύσµατα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγµένα 
(∆Κ 1801). 

11. Χυµοί πορτοκαλιού (∆Κ ΕΧ 2009). 

12. Μάρµαρα ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασµένα, απλά κοµµένα µε 
πριόνι ή άλλο τρόπο, σε  όγκους ή πλάκες σχήµατος τετραγώνου ή 
ορθογωνίου (∆Κ ΕΧ 2515). 
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13. Λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο 
πετρέλαιο). Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα 
ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσµατα που δεν κατονοµάζονται ούτε 
περιλαµβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο 
λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά 
αποτελούν το βασικό συστατικό. Προπάνιο και βουτάνια, που έχουν 
υγροποιηθεί (∆Κ 2709, 2710 και ΕΧ 2711). 

14. Ανόργανα χηµικά προϊόντα και ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των 
πολύτιµων  µετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των µετάλλων των 
σπανίων γαιών ή των ισοτόπων (∆Κ 2801 έως και 2851). 

15. Οργανικά χηµικά προϊόντα (∆Κ 2901 έως και 2942).  

16. Καουτσούκ φυσικό, συνθετικό και τεχνητό που προέρχεται από λάδια, 
µπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόµες, µείγµατα 
των προϊόντων της κλάσης 4001 µε προϊόντα της κλάσης 4002, σε αρχικές 
µορφές ή σε πλάκες φύλλα ή ταινίες (∆Κ 4001, 4002). 

17. Ξυλεία ακατέργαστη έστω και ξεφλουδισµένη, που της έχει αφαιρεθεί ο 
σοµφός ή  ορθογωνισµένη (∆Κ ΕΧ 4403). 

18. Μαλλιά µη λαναρισµένα ή χτενισµένα (∆Κ 5101). 

19. Βαµβάκι µη λαναρισµένο ή χτενισµένο (∆Κ 5201). 

20. Άργυρος (στον οποίο περιλαµβάνεται και ο επιχρυσωµένος και 
επιπλατινωµένος άργυρος), σε µορφές ακατέργαστες ή ηµικατεργασµένες ή 
σε σκόνη. Πλατίνα, παλλάδιο ή ρόδιο, σε µορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη 
(∆Κ 7106 και ΕΧ 7110). 

21. Χαλκός µη καθαρισµένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό 
καθαρισµό. Χαλκός καθαρισµένος και κράµατα χαλκού σε ακατέργαστη 
µορφή. Κράµατα µητρικά χαλκού. Σύρµατα από χαλκό (∆Κ 7402, 7403, 7405 
και 7408). 

22. Νικέλιο σε ακατέργαστη µορφή (∆Κ 7502). 

23. Αργίλιο σε ακατέργαστη µορφή (αλουµίνιο) (∆Κ 7601). 

24. Μόλυβδος σε ακατέργαστη µορφή (∆Κ 7801). 

25. Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη µορφή (∆Κ 7901). 

26. Κασσίτερος σε ακατέργαστη µορφή (∆Κ 8001). 

27. ΄Ινδιο σε ακατέργαστη µορφή, απορρίµµατα, θραύσµατα, σκόνες και 
άλλες µορφές (∆Κ ΕΧ 8112). 
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Άρθρο δεύτερο 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόµου αρχίζει από τότε που άρχισαν να 
ισχύουν οι κωδικοποιούµενες µε τον παρόντα νόµο διατάξεις. 

Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
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