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                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

Ο λεγόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (αρκτικόλεξο ΦΠΑ) είναι έμμεσος 

φόρος που επιβλήθηκε από το "Παράγωγο Δίκαιο" του Κοινοτικού Δικαίου στα 

κράτη μέλη τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοιος όμως φόρος υφίσταται και σε 

περίπου 30 κράτη εκτός Κοινότητας σε διάφορες ηπείρους. 

Ιστορία του ΦΠΑ στην ΕΕ 

Προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία εναρμόνιση στην έμμεση φορολογία των κρατών-

μελών της ΕΟΚ, το έτος 1957 διορίζεται από την Κομμισιόν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

μια ειδική επιτροπή φορολογικής εναρμόνισης με πρόεδρο τον καθηγητή Neumark. 

Η Επιτροπή Νιούμαρκ όπως καθιερώθηκε να λέγεται εξετάζοντας τις μέχρι τότε 

πρακτικές ανά τον κόσμο, μετά από πολλές συζητήσεις πρότεινε την κατάργηση όλων 

των εφαρμοζομένων εσωτερικών (εθνικών) σωρευτικών φόρων κύκλου εργασιών και 

την αντικατάστασή τους μ΄ ένα μόνο φόρο, τον ΦΠΑ, που εφάρμοζε επιτυχώς την 

εποχή εκείνη η Γαλλία σε κάθε στάδιο συναλλαγής πάνω στη προστιθέμενη αξία. 

Οι προτάσεις της Επιτροπής Νιούμαρκ τελικά έγιναν αποδεκτές και άρχισαν να 

υλοποιούνται στις 11 Απριλίου του 1967 με την έκδοση από το τότε Συμβούλιο 

Υπουργών των δύο πρώτων οδηγιών (ντιρεκτίβες), 62/227/ΕΟΚ και 67/228/ΕΟΚ, δια 

των οποίων και καθιερώθηκε ο ΦΠΑ ως κοινό σύστημα φόρου κύκλου εργασιών στα 

κράτη-μέλη. Αυτές καθιέρωσαν και τις αρχές του ΦΠΑ (αντικείμενα-πράξεις, 

υπόχρεους, συντελεστές, βεβαιώσεις κ.λπ.). Η εισαγωγή του ΦΠΑ, βάσει των 

παραπάνω, ολοκληρώθηκε σταδιακά το 1973. 

Αργότερα, 10 χρόνια μετά την έκδοση της 2ης οδηγίας, στις 11 

Μαΐου του 1977 εκδόθηκε η 6η οδηγία (77/388/ΕΟΚ) η οποία συμπλήρωσε και 

ολοκλήρωσε κενά πρακτικής των δύο προηγουμένων επεκτείνοντας τον ΦΠΑ μέχρι 

και το λιανικό εμπόριο. Η οδηγία αυτή έπρεπε να τεθεί σε ισχύ από τις 1 Ιανουαρίου 

του 1978, πλην όμως δύο μόνο κράτη-μέλη, το Βέλγιο και η Αγγλία είχαν 

συμμορφωθεί. Έτσι το Συμβούλιο Υπουργών με την 7η οδηγία (78/558/ΕΟΚ) 

παρέτεινε την προθεσμία εφαρμογής για ένα χρόνο ακόμη. Τελικά οι τελευταίες 

χώρες-μέλη, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο εφάρμοσαν τον ΦΠΑ στις 1 

Ιανουαρίου του 1980. 

Η 6η αυτή οδηγία είναι και η σπουδαιότερη κοινοτική πράξη βάσει της οποίας 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%9F%CE%9A
http://el.wikipedia.org/wiki/1957
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%9D%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1967
http://el.wikipedia.org/wiki/1973
http://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1977
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1978
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1980
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
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ρυθμίστηκε αρχικά ο ΦΠΑ ως κοινό φορολογικό σύστημα στην ΕΕ, αλλά και για 

όλες τις νεότερες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ομοιόμορφος υπολογισμός του φόρου 

απ΄ όλα τα κράτη-μέλη καθώς και ο υπολογισμός ενός κοινού ποσοστού επ΄ αυτού 

αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία στη χρηματοδότηση του κοινοτικού 

προϋπολογισμού, και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που παρακολουθείται ιδιαίτερα 

η εφαρμογή του στα κράτη-μέλη. 

 

 

Καθιέρωση του ΦΠΑ στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα καθιερώθηκε την 1η Ιανουαρίου 1987 μετά από προηγηθείσα απόφαση 

του τότε Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα και ο συντελεστής του ήταν 

16%. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα η εφαρμογή του προκάλεσε αρρυθμία στην 

αγορά. Οι πρώτοι που πλήρωσαν τον φόρο, ήταν οι πελάτες των κέντρων 

διασκέδασης όπου γιόρτασαν το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, πληρώνοντας μάλιστα το 

διπλάσιο (36%), λόγω της διπλάσιας τιμής (table d'hôte) που είχε καθιερωθεί στα 

κέντρα διασκέδασης κατά την εορταστική περίοδο. 
[1]

 

Σήμερα ο ΦΠΑ ορίζεται από το Νόμο υπ'αριθμόν 2859 του 2000 (σύμφωνα με την 

πιο πρόσφατη αναθεώρησή του) επίσης ως είδος έμμεσου φόρου που επιβάλλεται 

στις συναλλαγές σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια εκτός από την περιοχή 

του Αγίου Όρους και των υπαγομένων σ΄ αυτό.
[2]

 

Πρόκειται για φόρο κύκλου εργασιών και επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε 

βάρος του αντισυμβαλλομένου. Καταβάλλεται τμηματικά σε κάθε στάδιο 

συναλλαγής στην προστιθέμενη αξία και επιρρίπτεται ολόκληρος στην τελική 

κατανάλωση. Με αυτόν τον τρόπο κάθε βαθμίδα παραγωγής ή συναλλαγής 

φορολογείται κατ' αποτέλεσμα μόνο ως προς το επιπλέον τίμημα που εισπράττει ο 

προμηθευτής, δηλαδή ως προς την αξία που προστίθεται στο αγαθό κατά την κάθε 

βαθμίδα επεξεργασίας του. Υπολογίζεται ουσιαστικά μόνο στην αξία η οποία 

προστίθεται από κάθε επιχείρηση, δηλαδή στη διαφορά μεταξύ αξίας παράδοσης των 

αγαθών και αξίας κτήσης τους. Γι' αυτό ονομάζεται και φόρος προστιθέμενης αξίας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1987
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82#cite_note-0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1
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Με τον Φ.Π.Α. το κράτος εισπράττει φόρο από κάθε συναλλαγή, ενώ από το 2006 και 

έπειτα επιβαρύνει και τις οικοδομικές εργασίες και υλικά. 

 

Αντικείμενο του Φόρου 

Αντικείμενο του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας είναι: 

 Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιείται από 

επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με 

αυτή την ιδιότητα. 

 Η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας. 

 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, εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και 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 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Οι διατάξεις αυτές αναφέρουν πως 

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. Επιπλέον, η παράδοση αγαθών θεωρείται πως 

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 σώρας και 

πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

 η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς 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 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%92%CE%A3
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82#.CE.A5.CF.80.CE.BF.CE.BA.CE.B5.CE.AF.CE.BC.CE.B5.CE.BD.CE.B1_.CF.83.CF.84.CE.BF_.CE.A6.CF.8C.CF.81.CE.BF_.CE.A0.CF.81.CF.8C.CF.83.CF.89.CF.80.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82#.CE.9C.CE.B7_.CE.A5.CF.80.CE.BF.CE.BA.CE.B5.CE.AF.CE.BC.CE.B5.CE.BD.CE.B1_.CF.83.CF.84.CE.BF_.CE.A6.CF.8C.CF.81.CE.BF_.CE.A0.CF.81.CF.8C.CF.83.CF.89.CF.80.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82#.CE.91.CF.80.CE.B1.CE.BB.CE.BB.CE.B1.CF.83.CF.83.CF.8C.CE.BC.CE.B5.CE.BD.CE.B1_.CE.B1.CF.80.CF.8C_.CF.84.CE.BF_.CE.A6.CF.8C.CF.81.CE.BF_.CE.A0.CF.81.CF.8C.CF.83.CF.89.CF.80.CE.B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
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 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. 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 αναφέρει πως κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 

1, που ορίζει τι θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, δε 

θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση η κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 (δηλαδή οι 

προαναφερθείσες διατάξεις σχετικά με τοαντικείμενο του φόρου)απόκτηση αγαθών 

που πραγματοποιείται: 

 από υποκείμενο στο φόρο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του 

άρθρου 41 

 από υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον το ύψος των συναλλαγών 

αναχώρησης της αποστολής 

ή της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το 

ποσό των 10.000 ευρώ και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει 

το ποσό αυτό 

Αν πρόκεται για καινούργια μεταφορικά μέσα και προϊόντα που υπάγονται 

σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης τότε θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση. Τα 

πρόσωπα που εμπίμπτουν σε αυτή την περίπτωση μπορούν να επιλέγουν τη 

φορολόγησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1(βλέπε ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις). 

Το ειδικό καθεστώς των αγροτών (άρθρο 41) προβλέπει πως: 

 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 εκμετάλλευσής τους. 

 Σε περίπτωση όμως παράδοσης αγροτικών προϊόντων ή παροχής αγροτικών 

υπηρεσιών σε άλλους αγρότες, που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού ή 

σε μη υποκείμενους στο φόρο δε δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή του φόρου. 

Επίσης, δεν μπορούν να ζητήσουν επιστροφή οι αγρότες οι οποίοι: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82#.CE.91.CE.BD.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.B5.CE.AF.CE.BC.CE.B5.CE.BD.CE.BF_.CF.84.CE.BF.CF.85_.CE.A6.CF.8C.CF.81.CE.BF.CF.85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82#.CE.9C.CE.B7_.CF.85.CF.80.CE.BF.CE.BA.CE.B5.CE.AF.CE.BC.CE.B5.CE.BD.CE.B1_.CF.83.CF.84.CE.BF_.CE.A6.CF.8C.CF.81.CE.BF_.CE.A0.CF.81.CF.8C.CF.83.CF.89.CF.80.CE.B1
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 ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες 

που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρίας 

οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών(το άρθρο 42 εξηγεί ποιοι 

θεωρούνται αγρότες), 

 πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασίας που 

μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών 

προϊόντων 

 ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν 

υποχρέωση να τηρούν βιβλία δέυτερης ή ανώτερης κατηγορίας του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων. 

 παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από δικό τους κατάστημα, καθώς και 

αυτοί που πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προϊόντων παραγωγής 

τους προς άλλο κράτος μέλος, θεωρούνται ότι ασκούν δύο οικονομικές 

δραστηριότητες και ότι διενεργούν παράδοση αγροτικών προϊόντων από την 

αγροτική εκμετάλλευση στην εμπορική επιχείρησή τους. 

 

Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα 

Πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο για σκοπούς ΦΠΑ θεωρείται: 

 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 

 κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου 

μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο Κράτος 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή στο φόρο των 

δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού, ή 

εφόσον ασκούν τις παρακάτω δραστηριότητες: 

 τηλεπικοινωνίες 

 διανομή αερίου, ηλεκτρισμού, θερμικής ενέργειας 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BC%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%92%CE%A3
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
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 μεταφορά αγαθών 

 παροχή λιμενικών και αερολιμενικών υπηρεσιών 

 μεταφορά προσώπων 

 παράδοση καινούργιων αγαθών που κατασκευάστηκαν για πώληση 

 εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών οργανισμών για αγροτικά προϊόντα, οι 

οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που καθορίζουν 

την κοινή οργάνωση της αγοράς των προϊόντων αυτών 

 εκμετάλλευση πανηγυριών(τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού 

χαρακτήρα 

 εναποθήκευση 

 δραστηριότητες εμπορικών διαφημιστικών γραφείων 

 δραστηριότητες πρακτορείων ταξιδιών 

 εργασίες λεσχών και κυλικείων επιχειρήσεων, πρατηρίων και παρόμοιων 

καταστημάτων 

 δραστηριότητες οργανισμών ραδιοφώνου και τηλεόρασης εμπορικού 

χαρακτήρα 

 

 

Μη Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα 

Ένα πρόσωπο θεωρείται μη υποκείμενο στο φόρο για σκοπούς ΦΠΑ όταν: 

 δε θεωρούμε πως ασκεί οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο όπως 

π.χ. 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 τος όρους εργασίας ή 

την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. 

 το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών 

που ενεργούν κατά την εκπλήρωση αποστολής τους, ακόμα και αν 

εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές. Δηλαδή τα πρόσωπα αυτά εξαιρούνται 

από το φόρο μόνο για τις πράξεις κατά τις οποίες ενεργούν ως δημόσια εξουσία, 

ενώ για τις λοιπές πράξεις υπόκεινται στο φόρο. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Απαλλασσόμενα από το Φόρο Πρόσωπα 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, απαλλάσσονται 

από το φόρο προστιθέμενης αξίας στο εσωτερικό της χώρας: 

 η παροχή υπηρεσιών από τα ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η παρεπόμενη 

των υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών, 

 οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, με 

εξαίρεση τις δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα 

 η παροχή νερού μη εμφιαλωμένου και η αποχέτευση που πραγματοποιούνται 

απευθείας από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης(ΟΤΑ) ή συνδέσμους 

αυτών, χωρίς τη μεσολάβηση δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και οι 

ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων 

Βελτιώσεων (ΟΕΒ), Ειδικοί Οργανισμοί, ΓΟΕΒ,ΤΟΕΒ, στα μέλη τους για την 

παροχή αρδευτικού ύδατος και οι λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις 

πράξεις αυτές. Αυτό σημαίνει πως εάν π.χ. ο δήμος Χαλκίδας παρέχει νερό στους 

κατοίκους της περιοχής μέσω δικτύου ύδρευσης απαλλάσσεται για αυτή του τη 

δραστηριότητα από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Αν όμως "στήσει" μια 

δημοτική αναπτυξιακή επιχείρηση (κανονικό νομικό πρόσωπο) που παρέχει νερό 

στους κατοίκους τότε δεν απαλλάσσεται από το συγκεκριμένο φόρο. Αυτό 

συμβαίνει διότι οι δημοτικές επιχειρήσεις λειτουργούν σαν κανονικές εταιρίες, 

με έσοδακαι έξοδα και πολλές φορές επιδιώκουν ένα ελάχιστο κέρδος ώστε πέρα 

από τη βιωσιμότητά τους να διεκπεραιώνουν τα έργα του δήμου με ένα καλύτερο 

επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών προς στους κατοίκους. 

Η απαλλαγή των παροχών αυτών ισχύει και για πράξεις που πραγματοποιούνται από 

το Δημόσιο και άλλα Ν.Π.Δ.Δ. 

 η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι 

στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και απροχές υπηρεσιών, που 

ενεργούνται από πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι παρεχόμενες στις εγκαταστάσεις 

θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών. 

 η παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες, 

δικαστικούς επιμελητές, γιατρούς, οδοντογιατρούς, ψυχολόγους, μαίες, 

νοσοκόμους και φυσικοθεραπευτές. 

 η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση ειδών οδοντικής 

προσθετικής που διενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους οδοντοτεχνίτες 

 η παράδοση ανθρώπινων οργάνων, ανθρωπίνου αίματος και ανθρωπίνου 

γάλακτος 

 η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους, τα 

οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το δότο 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 

 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 από το κράτος. 

 

 

Υπολογισμός Φόρου 

Παράδειγμα: ο κατασκευαστής αγοράζει την πρώτη ύλη στην τιμή 1,10 Ευρώ. Έστω 

ότι ο Φ.Π.Α. είναι 10%. Στη συναλλαγή αυτή 1,00 Ευρώ είναι το τίμημα και 10 λεπτά 

ο Φ.Π.Α. Ο προμηθευτής κατεργάζεται την πρώτη ύλη και πωλεί το προϊόν στην τιμή 

του 1,43 Ευρώ. Από αυτό 1,30 Ευρώ είναι το τίμημα και 0,13 ο Φ.Π.Α. Από τα 0,13 

Ευρώ που οφείλει να αποδώσει ως Φ.Π.Α. τα 0,10 τα έχει ήδη καταβάλει ο 

κατασκευαστής της πρώτης ύλης, οπότε ο παραγωγός της ενδιάμεσης βαθμίδας 

οφείλει να αποδώσει πλέον μόνο τα 0.03, που αντιστοιχούν στην αξία που 

προστέθηκε στο προϊόν από την επεξεργασία του. 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 

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 εγκαταστημένος στο εσωτερικό άλλου κράτους -μέλους υποκείμενος στο φόρο, 

για τις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις, εκτός των πράξεων που αναφέρονται στην 

κατωτέρω περίπτωση δ', υποπεριπτώσεις αα', ββ' και ΥΥ', 

γ) Ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου εκτός Ελλάδος και 

υποκείμενου στο φόρο, για τις πραγματοποιούμενες από αυτόν πράξεις, εκτός των 

πράξεων που αναφέρονται στις κατωτέρω υποπεριπτώσεις αα', ββ' και γγ' της 

περίπτωσης δ. - (Αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3453/2006.) 

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) παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, κατά την 

έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 13. 

γγ) παροχή υπηρεσιών των παραγράφων 2, περίπτωση γ', 3 και 4 του άρθρου 14, 

δδ) σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει φορολογικός αντιπρόσωπος, 

εε) Παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται κατά την έννοια των διατάξεων του 

άρθρου 39α- (προστέθηκε με το άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 3522/06.)) 

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 
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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 είναι μεγαλύτερος του προβλεπόμενου, υποχρεούται στην 

απόδοση του φόρου αυτού στο Δημόσιο. 

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 ο υπόχρεος είναι ο 

λήπτης υποκείμενος στο φόρο, 

β) είναι δυνατόν να ορίζεται ότι ο υπόχρεος στο φόρο είναι ο εγκατεστημένος σε 

τρίτη χώρα υποκείμενος στο φόρο, εφόσον υπάρχει σύμβαση αμοιβαίας συνδρομής, 

μεταξύ της Ελλάδος και της χώρας εγκατάστασης του, 

γ) είναι δυνατόν να ορίζεται ως υπόχρεος στο φόρο, ο λήπτης των 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. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 

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. ;ς 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 (80) ημέρες δεν συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, εφόσον δεν έχουν 

πραγματοποιήσει καμιά 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 
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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. 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που έγιναν οι 

ματαβολές αυτές. 

γ) δήλωση οριστικής παύσης εργασιών. 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για μεν τα φυσικά πρόσωπα ενός 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 ταυ Αστικού Κώδικα, σε κάθε άλλη περίπτωση. 

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 
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αυτών, αλλά με την οριστική λύση ή διάλυσή 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. 

(Στους υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Α.Φ.Μ. χορηγείται με την υποβολή δήλωσης έναρξης 

εργασιών. Ο αριθμός αυτός δεν μεταβάλλεται σε περίπτωση ορισμού, αλλαγής ή 

παύσης φορολογικού αντιπροσώπου.- Προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 περ.γ' του ν. 

3453/2006.) 

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. 

3. Τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και2 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 

εταιρίες, 

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 στα φόρο υποχρεούται επίσης: 

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

Βιβλίων και Στοιχείων, εκτός αν είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτει εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

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, 
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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 

υποκείμενο ή μη στο φόρο, γ) να υποβάλλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο ).Ο.Υ : 

i) Ειδική δήλωση Φ.Π.Α., όταν ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6. Η δήλωση 

αυτή υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16. Με την υποβολή της δήλωσης αυτής, 

καταβάλλεται εφάπαξ ο αναλογών στην παράδοση του ακινήτου φόρος, αφού 

συμψηφισθεί ο φόρος εισροών κατά το ποσοστό που βαρύνει τη μεταβιβαζόμενη 

ιδιοκτησία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τη χρονική στιγμή γένεσης της φορολογικής 

υποχρέωσης. 

Η ίδια δήλωση υποβάλλεται και για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της 

περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, χωρίς την καταβολή του φόρου, ο 

οποίος καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής 

περιόδου. 

ii) Ειδικά έντυπα απεικόνισης του συνολικού κόστους της οικοδομής και κατανομής 

αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες, προϋπολογιστικά και απολογιστικά. 

iii) Γνωστοποίηση για τη χρησιμοποίηση ακινήτου, το οποίο κατασκευάστηκε ως 

εμπορεύσιμο στοιχείο επιχείρησης, ως παγίου σε φορολογητέα δραστηριότητα, 

καθώς και για ακίνητο το οποίο απαλλοτριώθηκε. Η γνωστοποίηση αυτή υποβάλλεται 

ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου κατά την οποία 

άρχισε η χρησιμοποίηση ή πραγματοποιήθηκε η απαλλοτρίωση.- αντικαταστάθηκε ως 

άνω με το άρθρο 20 παρ. 7 του ν. 3522/2006.) 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ο τύπος, το 

περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής της ειδικής δήλωσης και των ειδικών 

εντύπων καθώς και ο χρόνος υποβολής των εντύπων αυτών και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.- ( 

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.11 του ν. 3427/2005) 

δ) να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο του, πριν από την ενέργεια οποιασδήποτε 

φορολογητέας πράξης στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον πρόκειται για υποκείμενο 
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στο φόρο που δεν είναι μόνιμα εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας ή στο 

εσωτερικό άλλου κράτους - μέλους και για την οποία είναι ο ίδιος υπόχρεος στο 

φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35.- ( Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 

παρ.9 του ν. 3312/2005) 

ε) Φορολογικό αντιπρόσωπο δύνανται να ορίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περίπτωσης δ' της παραγράφουαυτής, και οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι 

εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν 

εγκατάσταση στην Ελλάδα. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος της περίπτωσης αυτής δεν 

υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις πράξεις που 

πραγματοποιεί ο εντολέας του.- ( Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ.1 περ. δ' του ν. 

3453/2006). 

Ο δηλώσεις Φ.Π.Α., πρέπει να υπογράφονται από λογιστή - φοροτεχνικό, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

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' αυτών, 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 

γ) να υποβάλλει στατιστική δήλωση (INTPASTAT), για τις ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές που πραγματοποιεί για κάθε μήνα. 
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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. 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 Α.Φ.Μ., 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 οπαίο 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 στην περίπτωση γ' 

της ίδιας παραγράφου. 
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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 κληρονομιάς 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) 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, 
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β) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ταυ 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, 

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 ΙΝΤRΑSΤΑΤ, η 

διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται στην περίπτωση γ' 

της παραγράφου 5. 

11. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 4, καθώς και 
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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. - Έναρξη ισχύος από 1/07/2003) 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΠΩΝ 

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 

Δ.Ο.Υ., 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, 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 άτι 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. 
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3. Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται: 

α) να μη συντάσσουν έγγραφα για πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 6, πλην της περίπτωσης αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης, ή για πράξεις για τις οποίες ο φόρος καταβάλλεται με έκτακτη 

δήλωση, εφόσον δεν παραδίδεται σε αυτούς θεωρημένο αντίγραφο της ειδικής 

δήλωσης που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 

36 και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του φόρου ή της έκτακτης 

δήλωσης, κατά περίπτωση, 

β) να αναγράφουν στα πιο πάνω έγγραφα τον αύξοντα αριθμό της ειδικής δήλωσης 

που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 και του 

σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του φόρου ή της έκτακτης δήλωσης, 

κατά περίπτωση.- (Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 παρ. 8 του ν. 

3522/2006.) 

4. Ο υποθηκοφύλακας ή ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου είναι 

υποχρεωμένος να αρνηθεί τη μεταγραφή σύμβασης ή δικαστικής απόφασης ή 

οποιασδήποτε άλλης πράξης που αφορά πράξεις επί ακινήτων που προβλέπουν οι 

διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 6, πλην της 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, αν δεν προσκομίζεται σε αυτόν αντίγραφο της ειδικής 

δήλωσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36.- (προστέθηκε με το 

άρθρο 20 παρ. 9 του ν. 3522/06.) και αναριθμήθηκαν οι 4 & 5 σε 5 & 6) 

5. 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. 

6. 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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 ).Ο.Υ., 

που είναι αρμόδια για την επιβολή του φόρου εισοδήματός τους, τις πιο κάτω 

δηλώσεις: 

α) Περιοδική δήλωση για κάθε φορολογική περίοδο, 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. 

ββ) 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. 

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.- (Η παρ α 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 47 του ν. 3427/2005.) 

β) Εκκαθαριστική δήλωση μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τη 

λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της περιόδου αυτής δεν 
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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. 

(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). - Ισχύς από 1ης Ιανουαρίου 2004.) - Καταργήθηκε με την παρ. 2 του αρθ. 22 

του 

νόμου 3259/2004. 

2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει με τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι θετική και 

άνω των 3 ευρώ καταβάλλεται στο )ημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της 
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παραγράφου 1 του άρθρου 54 , αν είναι θετική μέχρι 3 ευρώ μεταφέρεται για 

καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο ενώ αν είναι αρνητική μεταφέρεται για 

έκπτωση ή επιστρέφεται, και στη περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

34. 

Περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση, η οποία υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη 

καταβολή του οφειλόμενου ποσού, θεωρείται ως απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα 

έννομο αποτέλεσμα. 

3. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

Κατ' εξαίρεση οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί 

όπου δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ., μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους σε οποιαδήποτε 

Δ.Ο.Υ.. 

Επίσης αρνητική εκκαθαριστική δήλωση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά με 

απόδειξη από τις επιχειρήσεις αυτές. 

4. 'Όταν 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 αντιπρόσωπο 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. 
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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. 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. 

Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και 

κάθε άλλης πράξης, για τις οποίες ο φόρος κατέστη απαιτητός κατά την ίδια 

φορολογικής περίοδο, καθώς και το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές. 

7. Οποιοδήποτε πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου 

μεταφορικού μέσου, υποχρεούται να υποβάλεί 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. 

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 
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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. 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. 

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. Η ειδική δήλωση της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 

ανακαλείται στις περιπτώσεις ματαίωσης του συμβολαίου, ύστερα από αίτηση του 

υποκειμένου η οποία υποβάλλεται με την ίδια αίτηση για ακύρωση της πράξης 

προσδιορισμού του φόρουσύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 56.- (προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ. 10 του ν. 3522/06.και η 10 

αναριθμήθηκε σε 11.)) 

11. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο 

των δηλώσεων, τα στοιχεία που υποβάλλονται με αυτές, ο τρόπος υποβολής των 

δηλώσεων ή άλλη δημόσια αρχή ή οργανισμός για την άσκηση αρμοδιοτήτων οι 

οποίες σύμφωνα με άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων οι οποίες σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις ανήκουν στον Προϊστάμενο ).Ο.Υ. 

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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΚΠΤΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 

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 σε αυτόν και η εισαγωγή 

αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις 

ενδοκοινοτικές αποδόσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν. 

Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, τα δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το 

χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. 

Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά τα μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες 

χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. 

2. Δικαίωμα 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 το 

φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων λ' και λγ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 22, αντίστοιχα, 

γ) για τις πράξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
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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 και δειγμάτων. 

στ) 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 ή 

αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη 

φορολογητέων πράξεων. - (αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 

3522/2006.)) 

γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά, 

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

εκπροσώπους της επιχείρησης, 
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ε) αγοράς, εισαγωγής η 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 η 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. - 

(καταργήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3522/06.)  

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 

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, 



[31] 
 

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 προηγούμενης 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) από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα, ή από χρηματοδοτικές ή πράξεις 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 Δ.Ο.Υ., 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 
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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. Προκειμένου για πράξεις σε ακίνητα που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6, η 

έκπτωση του φόρου εισροών ενεργείται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της 

κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση την 

πραγματική διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών ανά οικοδομή, όπως προκύπτει από 

τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ 

8. 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. 

9. 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. 

( Η Παρ. 7 προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.10 του ν. 3427/2005. και οι πρώην παρ. 

7& 8 αναριθμήθηκαν σε 8 και 9 αντίστοιχα) . 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 

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 
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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 

σε 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 ή της ειδικής δήλωσης 

της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36, όπου προβλέπεται η καταβολή 

φόρου με τις δηλώσεις αυτές, από τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου.- 

Η περίπτ. ε΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 3522/2006.) 

2. 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, η διαφορά αυτή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

34.  

 

 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 

1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις περιοδικές δηλώσεις, οι οπαίες 

υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 38, 

υπόκειται σε τελικό διακανονισμό κατά την υποβολή της προβλεπόμενης από το ίδιο 
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άρθρο εκκαθαριστικής δήλωσης, εφόσον: 

α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη η 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. 

Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που 

αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων 

μέχρις αξίας 10 ευρώ 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. 

(Για τα εμπορικά κέντρα, για τα οποία πραγματοποιείται επιλογή φορολόγησης, 

σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η έκπτωση του 

φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε δεκαετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος 

χρησιμοποίησής τους. Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα δέκατο (1/10) 

του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος 

έκπτωσης. 

Για τα εμπορικά κέντρα, για τα οποία στις 31.12.2006 δεν έχει παρέλθει η πενταετής 

περίοδος διακανονισμού, το εναπομένον προς διακανονισμό ποσό του φόρου 

διακανονίζεται με βάση συνολική περίοδο δέκα (10) ετών.- (προστέθηκαν με το άρθρο 

24 παρ. 4 του ν. 3522/06.) 

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

νόμιμα παραστατικά, 

γγ) για παράδοση κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης γ' της 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.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 σε 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. 

 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. 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

1. Με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων ο φόρος 

επιστρέφεται, εφόσον: 

α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο αχρεώστητα ή 

β) είναι αδύνατα να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή σε 

περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή ή 

γ) 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 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 
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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. 

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 

δραστηριότητος ή τη μόνιμη εγκατάσταση από την οποία να ασκείται η 

δραστηριότητα αυτή ή, ελλείψει αυτών, την κατοικία ή διαμονή του και δεν 

πραγματοποίησε στο εσωτερικά 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. 

Δεν 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 παραγράφου 2 δεν 

μπορεί να αφορά περίοδο μικρότερη από τρεις (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 εγκατάστασης του 

παρέχειστον 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 άτι καταβλήθηκε ο φόρος που αναλογεί για 



[38] 
 

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 ταυ δικαιώματος επιστροφής του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του 

άρθρου αυτού. 

 

 

ΕΚΠΤΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 

 

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 σε αυτόν και η εισαγωγή 

αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις 

ενδοκοινοτικές αποδόσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν. 

Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, τα δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το 

χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. 

Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά τα μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες 

χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. 

Δικαίωμα 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 το 

φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων λ' και λγ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 22, αντίστοιχα, 

γ) 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 
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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 και δειγμάτων. 

στ) για την πραγματοποίηση πράξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 9 του 

άρθρου 19. 

 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. 

Δεν 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 ή 

αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη 

φορολογητέων πράξεων. - (αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 

3522/2006.)) 

γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά, 

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

εκπροσώπους της επιχείρησης, 

ε) αγοράς, εισαγωγής η 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 η 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. - 

(καταργήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3522/06.) 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

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 προηγούμενης 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) από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα, ή από χρηματοδοτικές ή πράξεις 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 ).Ο.Υ., μπορεί: 
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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. Προκειμένου για πράξεις σε ακίνητα που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6, η 

έκπτωση του φόρου εισροών ενεργείται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της 

κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση την 

πραγματική διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών ανά οικοδομή, όπως προκύπτει από 

τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ 

8. 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. 

9. 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. 

- ( Η Παρ. 7 προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.10 του ν. 3427/2005. και οι πρώην παρ. 

7& 8 αναριθμήθηκαν σε 8 και 9 αντίστοιχα) 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 

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 

σε 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 
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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 ή της ειδικής δήλωσης 

της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36, όπου προβλέπεται η καταβολή 

φόρου με τις δηλώσεις αυτές, από τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου.- 

Η περίπτ. ε΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 3522/2006.) 

2. 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, η διαφορά αυτή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

34. 

 

 

 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 

 

1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις περιοδικές δηλώσεις, οι οπαίες 

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 η 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. 

Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που 
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αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων 

μέχρις αξίας 10 ευρώ 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. 

(Για τα εμπορικά κέντρα, για τα οποία πραγματοποιείται επιλογή φορολόγησης, 

σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η έκπτωση του 

φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε δεκαετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος 

χρησιμοποίησής τους. Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα δέκατο (1/10) 

του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος 

έκπτωσης. 

Για τα εμπορικά κέντρα, για τα οποία στις 31.12.2006 δεν έχει παρέλθει η πενταετής 

περίοδος διακανονισμού, το εναπομένον προς διακανονισμό ποσό του φόρου 

διακανονίζεται με βάση συνολική περίοδο δέκα (10) ετών.- (προστέθηκαν με το άρθρο 

24 παρ. 4 του ν. 3522/06.)) 

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) για παράδοση κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης γ' της 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, 



[44] 
 

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 σε 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. 

;ς 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 καταβάλλεταιούτε εκπίπτεται, εφόσον δεν υπερβαίνει το 

ποσό των 30 ευρώ. 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

1. Με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων ο φόρος 

επιστρέφεται, εφόσον: 

α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο αχρεώστητα ή 

β) είναι αδύνατα να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή σε 

περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή ή 

γ) 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 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 
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φορολογητέα βάση κατά την εισαγωγή, 

γ) για τις φορολογητέες πράξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14. 

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 

δραστηριότητος ή τη μόνιμη εγκατάσταση από την οποία να ασκείται η 

δραστηριότητα αυτή ή, ελλείψει αυτών, την κατοικία ή διαμονή του και δεν 

πραγματοποίησε στο εσωτερικά 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. 

Δεν 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 παραγράφου 2 δεν 

μπορεί να αφορά περίοδο μικρότερη από τρεις (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 εγκατάστασης του 

παρέχειστον 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 άτι καταβλήθηκε ο φόρος που αναλογεί για 
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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 ταυ δικαιώματος επιστροφής του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του 

άρθρου αυτού. 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. Επιχειρήσεις, που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

δεν έχουν υποχρέωση να 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 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, 
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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 υποκείμενα στο φόρο μη 

εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας, 

ε) στην παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 28. 

4. Επιχειρήσεις που διατηρούν παράλληλα κλάδους παράδοσηςαγαθών και παροχής 

υπηρεσιών εντάσσονται: 
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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 
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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 προκύπτουναπό 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 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 άτι 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 
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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 περίοδος 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. 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 ειδικό καθεστώς των μικρών 

επιχειρήσεων ή στο κανονικό καθεστώς. 
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Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο ).Ο.Υ. εντός τριάντα (30) 

ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και δεν μπορεί να ανακληθεί 

πριν από την παρέλευση μιας πενταετίας από την υποβολή της. 

Επίσης με δήλωσή τους, που υποβάλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο ).Ο.Υ. 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 τηςμετάταξης 

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) Όταν 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 
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τα αγορασθέντα εμπορεύσιμα αγαθά ή παραχθέντα έτοιμα προϊόντα μέσα σ' αυτήν 

την περίοδο. 

Όταν 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) Όταν τα βιβλία του νέου καθεστώτος είναι τρίτης κατηγορίας, τα ακαθάριστα 

έσοδα κατά την τελευταία πριν από την αλλαγή της κατηγορίας των βιβλίων 

διαχειριστική περίοδο βρίσκονται με βάση τα αγορασθέντα κατά τη περίοδο αυτήν 

εμπορεύσιμα αγαθά ή 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 ειδικόκαθεστώς 

των μικρών επιχειρήσεων ή στις απαλλασσόμενες, τα ακαθάριστα έσοδα κατά τη 

διαχειριστική περίοδο, κατά την οποία τηρήθηκαν για πρώτη φορά βιβλία πρώτης 
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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 η 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 θεμάτων κατά συντελεστή φόρου και το 

φόρο που αναλογεί. 

Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, με την πιο πάνω 
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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, 

β) να επιδίδουν τις δηλώσειςπου 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 τα 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 
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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. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν σε άλλους υποκείμενους 

παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, θεωρείται ότι διενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες 

με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και κατά συνέπεια δεν 

επιβαρύνουν με Φ.Π.Α. το φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν. Υποχρεούνται όμως 
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να αναγράφουν στο στοιχείο αυτό την ένδειξη «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την 

καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών». 

2. Ως παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, για την εφαρμογή των διατάξεων 

του παρόντος νόμου, θεωρούνται οι κατωτέρω παραδόσεις εφόσον προορίζονται για 

ανακύκλωση: 

α) παραδόσεις απορριμμάτων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, 

αποκομμάτων και άλλων χρησιμοποιημένων υλικών, 

β) παραδόσεις ημικατεργασμένων προϊόντων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα 

μέταλλα, 

γ) παραδόσεις υπολειμμάτων και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούμενων 

από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα, σκουριές, φολίδες ή τέφρα και 

βιομηχανικών υπολειμμάτων που περιέχουν μέταλλα ή κράματα μετάλλων, 

δ) παραδόσεις ξεσμάτων και αποκομμάτων, απορριμμάτων και χρησιμοποιούμενων 

ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούμενων από υαλοθραύσματα, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, 

ράκη, οστά, δέρμα φυσικό ή τεχνητό, διφθέρες, ακατέργαστα δέρματα και δορές, 

τένοντες και νεύρα, 

σπάγκους, σχοινιά και παλαμάρια, καλώδια, καουτσούκ και πλαστικές ύλες, 

ε) παραδόσεις αποκομμάτων και απορριμμάτων που προκύπτουν από την 

επεξεργασία πρώτων υλών, 

στ) παραδόσεις των υλικών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ μετά από 

καθαρισμό, στίλβωση, διαλογή, κοπή, τεμαχισμό και συμπίεση.- (Το Άρθρο 39α 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 3522/2006.) 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

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 διοικητικά 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 
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ποσού Φ.Π.Α. για καταβολή στο Δημόσιο, από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο 

καθεστώς αυτό. 

Το κατ' αποκοπή αυτό ποσό Φ.Π.Α. προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη 

μακροοικονομικά και στατιστικά στοιχεία των υπόψη κλάδων οικονομικής 

δραστηριότηταςσε 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, 

το ποσοστό επί τοις εκατό 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.λπ.). 

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. 

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 εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της 

διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας γίνεται η ένταξη στο κανονικό καθεστώς 

του φόρου και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση πενταετίας. 

6. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου δεν 

έχουν υποχρέωση υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων του 

άρθρου 38 και δεν τους παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου των 

εισροών τους. 

7. Η ένταξη στο καθεστώς θεσπίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και 

μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης. 

Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται το ετήσιο κατ' αποκοπή ποσό Φ.Π.Α., ο τρόπος 

καταβολής του , καθώς και λεπτομέρειες για τον υπόχρεο καταβολής. 

 

 

 

 

 



[59] 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 

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 εκμετάλλευσής τους. 

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το )ημόσιο 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 

παραδιδομένων 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 αγοραστών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς 

φόρο και προμήθεια. 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση 

παράδοσης αγροτικών προϊόντων η 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 
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και Στοιχείων. 

6. Οι αγρότες που παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από δικό τους 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. Οι αγρότεςμπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού 

στο κανονικό και αντίστροφα, με δήλωσή τους που υποβάλλεται στον αρμόδιο 

προϊστάμενο Δ.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 μια 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 Δ.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 κόστους. 

9. Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται: 

α) ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου, σε τιμή πώλησης κατά 
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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 περίπτωση, 

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 Δ.Ο.Υ 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 )ημοσίου από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι η επιστροφή του 
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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. 

 

 

ΑΓΡΟΤΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

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 
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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 φυτών και 

εδάφους, 

ζ) η χρησιμοποίηση αρδευτικών, αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού, 

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

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 

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 
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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 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. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΚΑΠΝΩΝ 

1. Στις περιπτώσεις παράδοσης ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής από τρίτες 

χώρες βιομηχανοποιημένων καπνών, ο φόρος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής 

πώλησης, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. 

;ς βιομηχανοποιημένα καπνά θεωρούνται τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 94 

του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α). 

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 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 διατάξει ςτων άρθρων 104 και 111 του ίδιου νόμου. 

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. 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 συμψηφισμούτου 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 

βιομηχανοποιημένων καπνών προστίθεται στον παρανομαστή του κλάσματος που 
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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. 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 

ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΞΙΑΣ. 

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: 
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- 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 του 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. 

;ς περιθώριο κέρδους λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης του 

αγαθού από τον υποκείμενο 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 
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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 το 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. 

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. 

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 
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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 φάρο 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 ταυ 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 φόρα 

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 η πωλήσεων, υποχρεούται να επιμερίζει την 
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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. 

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 η 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 στα 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 
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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. 

Όταν 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 ίσης 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 πουαναλογεί 

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. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 45, στις περιπτώσεις παράδοσης μεταχειρισμένων 

αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής η αρχαιολογικής αξίας από το 

διοργανωτή δημοπρασίας, ο οποίος ενεργεί κατά την έννοια των διατάξεων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 5, η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της επόμενης παραγράφου, εφόσον η παράδοση των αγαθών σε 

δημοπρασία ενεργείται για λογαριασμό των προσώπων, που αναφέρονται στις 

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 45 . 

2. Ως φορολογητέα αξία, για κάθε παράδοση αγαθών της προηγούμενης παραγράφου, 

λαμβάνεται η αξία με την οποία ο διοργανωτής της δημοπρασίας χρεώνει τον 

αγοραστή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος, μειωμένη: 

α) Κατά το καθαρό ποσό που κατέβαλε ή θα καταβάλει ο διοργανωτής της 

δημοπρασίας στον εντολέα του και 

β) Κατά το ποσό του φόρου που εμπεριέχεται στην προμήθεια που εισπράττει ο 

διοργανωτής της δημοπρασίας από τον εντολέα του, βάσει της σύμβασης προμήθειας 

για πώληση. 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α) ως καθαρό ποσό, που κατέβαλε 

ή πρόκειται να καταβάλει ο διοργανωτής της δημοπρασίας στον εντολέα του, 

λαμβάνεται το ποσό της κατακύρωσης του αγαθού, μειωμένο κατά το ποσό της 

προμήθειας που εισπράττει ή πρόκειται να εισπράξει από τον εντολέα του ο 

διοργανωτής της δημοπρασίας, βάσει της σύμβασης προμήθειας για πώληση. 

3. Ο διοργανωτής της δημοπρασίας υποχρεούται, στο φορολογικό στοιχείο που 
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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 )ημοσίου ή τρίτων, 

γ) τα παρεπόμενα έξοδα, όπως τα έξοδα προμήθειας συσκευασίας, μεταφοράς και 

ασφάλισης, με τα οποία ο διοργανωτής επιβαρύνει τον αγοραστή του αγαθού. 

4. Ο διοργανωτής της δημοπρασίας εκδίδει προς τον εντολέα του εκκαθάριση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

Στην εν λόγω εκκαθάριση, η οποία επέχει θέση τιμολογίου για τον εντολέα 

υποκείμενο στο φόρο, αναγράφεται χωριστά η τιμή κατακύρωσης του αγαθού, 

μειωμένη κατά το ποσό της προμήθειας το οποίο εισπράττει ή πρόκειται να εισπράξει 

ο διοργανωτής της δημοπρασίας από τον εντολέα του για κάθε συγκεκριμένη 

παράδοση αγαθού. 

Στην περίπτωση αυτή, στην προμήθεια που εισπράττει ο διοργανωτής της 

δημοπρασίας εμπεριέχεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί σε αυτήν. 

5. Ο διοργανωτής της δημοπρασίας, ο οποίος παραδίδει αγαθά με τις προϋποθέσεις 

της παραγράφου 1, οφείλει να καταχωρεί σε προσωρινούς λογαριασμούς στα 

τηρούμενα από αυτόν βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων τα παρακάτω ποσά, 

τα οποία πρέπει να αιτιολογούνται: 

α) τα ποσά που εισέπραξε ή θα εισπράξει από τον αγοραστή των αγαθών, 

β) τα ποσά που αποδόθηκαν ή θα αποδοθούν στον πωλητή των αγαθών. 

6. Ως χρόνος παράδοσης των αγαθών, στον υποκείμενο στο φόρο διοργανωτή 
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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 πολύτιμων 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) "Διοργανωτής 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 
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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. 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 

1. Απαλλάσσονται από το φόρο : 

α) Η παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή επενδυτικού χρυσού, 

συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού χρυσού για τον οποίο υπάρχουν 

πιστοποιητικά, κατ' είδος ή κατά γένος ή που αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής 

μεταξύ λογαριασμών σε χρυσό, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, δανείων χρυσού και 

συμβάσεων ανταλλαγών (swaps), με δικαίωμα κυριότητας ή απαίτησης επενδυτικού 

χρυσού, καθώς και συναλλαγές επενδυτικού χρυσού με προθεσμιακές συμβάσεις 

(futures) και απλές προθεσμιακές συμβάσεις (forward contracts), οι οποίες 

προκαλούν αλλαγή κυριότητας ή απαίτησης όσον αφορά επενδυτικό χρυσό. 

β) Οι υπηρεσίες μεσιτών, οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλου, 

όταν παρεμβαίνουν στην παράδοση επενδυτικού χρυσού για τον εντολέα τους. 

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

α) Ο χρυσός υπό μορφή ράβδου ή πλάκας, βάρους αποδεκτού από τις αγορές 

πολύτιμων μετάλλων, καθαρότητας τουλάχιστον 995 χιλιοστών, 

αντιπροσωπευόμενος ή μη από τίτλους. Εξαιρούνται από το καθεστώς του παρόντος 

άρθρου οι 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, 
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- 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. 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. 

Στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα επιλογής έχουν και τα πρόσωπα της περίπτωσης β' 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τη φορολόγηση των πράξεων 

μεσολάβησής 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 υποκείμενοιστο φόρο που ενεργούν τις πράξεις της περίπτωσης α' της 

παραγράφου 1 δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, εκτός 

αυτού: 

α) που οφείλεται ή καταβλήθηκε για την παράδοση επενδυτικού χρυσού, που έγινε 
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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 άλλα 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 η 

μετατροπή του εν λόγω χρυσού, ως εάν φορολογεί το 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. 

Ειδικότερα, στα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992, για τις 

πωλήσεις επενδυτικού χρυσού αναγράφονται, εκτός των άλλων, το ονοματεπώνυμο 

και η διεύθυνση του αγοραστή, η ποσότητα και το είδος του επενδυτικού χρυσού, 
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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. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ 

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 
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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. Στην περίπτωση παράδοσης αερίου μέσω του συστήματος διανομής φυσικού 

αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας: 

α) Σε μεταπωλητή υποκείμενο στο φόρο, ως τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος 

όπου ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής έχει την έδρα της οικονομικής 

δραστηριότητας του ή τη μόνιμη εγκατάσταση του για την οποία παραδίδονται τα 

αγαθά ή, ελλείψει έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ο τόπος όπου έχει τη μόνιμη 

κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του. 

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης ως «μεταπωλητής» υποκείμενος στο φόρο 
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νοείται ο υποκείμενος στο φόρο του οποίου η κύρια δραστηριότητα, όσον αφορά τις 

αγορές αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η μεταπώληση των ανωτέρω 

προϊόντων και του οποίου η ίδια κατανάλωση των προϊόντων αυτών είναι αμελητέα. 

β) Εφόσον δεν καλύπτεται από την παραπάνω περίπτωση α', ως τόποςπαράδοσης 

θεωρείται ο τόπος πραγματικής χρησιμοποίησης και κατανάλωσης των αγαθών από 

τον πελάτη. 

Όταν το σύνολο ή μέρος των αγαθών δεν καταναλώνεται πραγματικά από τον εν 

λόγω πελάτη, τεκμαίρεται ότι αυτά τα μη καταναλωθέντα αγαθά έχουν 

χρησιμοποιηθεί και καταναλωθεί στον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής 

δραστηριότητας του ή τη μόνιμη εγκατάσταση του για την οποία παραδίδονται τα 

αγαθά. Στην περίπτωση απουσίας της εν λόγω έδρας οικονομικής δραστηριότητας ή 

μόνιμης εγκατάστασης, τεκμαίρεται ότι χρησιμοποίησε και κατανάλωσε τα αγαθά 

στον τόπο όπου έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του. - (Προστέθηκε με 

το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 3312/2005. Οι παράγραφοι 33, 4, 5, 6 και 7 αναριθμούνται 

ως παράγραφοι 4,5, 6,7 και 8 με το ίδιο άρθρο και νόμο.) 

4. 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. 

5. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων, η παράδοση αγαθών θεωρείται άτι 

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: 
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α) η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς 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. 

Εν τούτοις, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου για 

παραδόσεις αγαθών που δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, εφόσον το 

ύψος των συναλλαγών, χωρίς Φ.Π.Α., που πραγματοποιούνται από τον προμηθευτή 

προς το εσωτερικό της χώρας δεν υπερβαίνει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 

διαχειριστικής περιόδου το ποσό των 35.000 ευρώ και κατά την τρέχουσα 

διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό. 

6. 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 σωρευτικό 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 
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β) δεν πρόκειται για καινούργια μεταφορικά μέσα, ούτε για αγαθά που παραδίδονται 

μετά από εγκατάσταση η συναρμολόγηση με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, από τον 

προμηθευτή ή για λογαριασμό του. 

Εν τούτοις, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου για 

παραδόσεις αγαθών που δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, εφόσον το 

ύψος των συναλλαγών, χωρίς Φ.Π.Α., που πραγματοποιούνται προς το αυτό κράτος 

μέλος δεν υπερβαίνει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου το 

ποσό των 100.000 ευρώ και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει 

το ποσό αυτό. 

Το όριο αυτό περιορίζεται στο ποσό των 35.000 ευρώ προκειμένου για παραδόσεις 

αγαθών προς τα κράτη - μέλη που εφαρμόζουν το όριο αυτό. 

Οι υποκείμενοι στο φόρο που υπάγονται στις διατάξεις των δύο προηγούμενων 

εδαφίων μπορούν να επιλέγουν την υπαγωγή των 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 διαφορετικά από το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της 

μεταφοράς προς τον αγοραστή. 

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις παραδόσεις αγαθών που 

υπάγονται σε φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46. 
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Για τις παραδόσεις αγαθών των άρθρων 45 και 46 ως τόπος παράδοσής τους 

θεωρείται ο τόπος εγκατάστασης ταυ υποκείμενου στα φόρο μεταπωλητή και του 

διοργανωτή της δημοπρασίας. 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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 

εγκατάσταση 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 άτι 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 
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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, 

γγ) "τόπος άφιξης", ο τόπος όπου περατώνεται πραγματικά η μεταφορά των 

αγαθών, 

δ) υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρμολόγησης αγαθών προερχομένων από άλλο 

κράτος, εφόσον οι εργασίες αυτές ενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας από τον 
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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 λήπτηπου 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 
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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 οποιονδήποτε 

λήπτη εγκαταστημένο 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, 
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στ) διάθεσης προσωπικού, 

ζ) μίσθωσης ενσώματων κινητών αγαθών εκτός των μεταφορικών μέσων, 

η) υπηρεσίες της παραγράφου 3, που παρέχονται σε υποκείμενο στο φόρο 

εγκαταστημένο σε άλλο κράτος -μέλος ή σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστημένο 

εκτός της Κοινότητας.-Αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 

3312/2005.) 

θ) τηλεπικοινωνιών. 

ι) ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, 

ια) υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, όπως δημιουργία και φιλοξενία 

ιστοσελίδων, η εξαποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού, παροχή 

λογισμικού και η ενημέρωσή του, παροχή εικόνων, κειμένων, πληροφοριών και η 

διάθεση βάσεων δεδομένων, παροχή μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών 

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 λήπτη 

υπηρεσίας δεν αρκεί για να θεωρηθεί η υπηρεσία αυτή ως υπηρεσία που παρέχεται 

ηλεκτρονικά. 

;ς υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών νοούνται οι υπηρεσίες που αφορούν τη μετάδοση, 

εκπομπή και λήψη σημάτων εγγράφων, εικόνων και ήχων η πληροφοριών 

οποιασδήποτε φύσης μέσω καλωδίου, ραδιοκυμάτων, οπτικών ή άλλων 

ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης ή 

παραχώρησης δικαιώματος χρήσης μέσων για μια τέτοια μετάδοση, εκπομπή ή 
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λήψη. 

ιβ) παροχή πρόσβασης στα συστήματα διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς και μεταφοράς και διοχέτευσης μέσω των συστημάτων αυτών και 

παροχή άλλων άμεσα συνδεόμενων υπηρεσιών - (Προστέθηκε με το άρθρο 18 παρ. 5 

του ν. 3312/2005.) 

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 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) 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. 
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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 χώρας 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, 

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 
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μέλος, 

ι) υπηρεσίες της περίπτωσης β' της παραγράφου 4, εφόσον οι παρεπόμενες της 

ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών εργασίες εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρος 

και παρέχονται σε λήπτη υποκείμενο εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος, 

ια) εργασίες της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4, εφόσον παρέχονται σε λήπτη 

υποκείμενο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος μέλος, 

ιβ) 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. 

Για μεταφορικά μέσα ταξινομημένα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτά 

μεταφέρονται ή αποστέλλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας. 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ 

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 

εσωτερικά της χώρας, εφόσον γίνεται από υποκείμενο στο φόρο εγκαταστημένο στο 

εσωτερικό της χώρας, ο οποίος δεν αποδεικνύει ότι τα αγαθά αυτά απετέλεσαν 
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αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών σε άλλο κράτος μέλος. 

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται άτι 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 της 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 σωρεύτηκα οι εξής προϋποθέσεις: 

α) η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγματοποιείταιαπό 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) 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, 
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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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 

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. 

;ς ενσώματα αγαθά θεωρούνται και οι φυσικές δυνάμεις η ενέργειες που μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, τα 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 η σε εκτέλεση νόμου. 

4. Δε θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως 

συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς 
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σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. 

Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρμογή 

του νόμου αυτού, άτι 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. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

1. Παράδοση ακινήτων είναι η μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή 

τμημάτων τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά ως ενιαία 

ιδιοκτησία ή ιδανικών μεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρμόζεται το αμάχητο 

τεκμήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου για την επιβολή του φόρου 

μεταβίβασης ακινήτων, εφόσον πραγματοποιείται από επαχθή αιτία 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, 

β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των 

κτιρίων ύστερα από την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η 

μίσθωση ή άλλη χρήση. Θεωρείται επίσης ότι πραγματοποιείται η πρώτη 

εγκατάσταση κατά το χρόνο που συμπληρώνεται πενταετία από την ημερομηνία 

έκδοσης της οικοδομικής αδείας.-( Η Παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 

παρ. 2 του ν. 3427/2005.) 
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2. Παράδοση ακινήτων θεωρείται επίσης: 

α) η μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, η σύσταση ή η παραίτηση από το δικαίωμα 

προσωπικής ή πραγματικής δουλείας, η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής 

χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί 

κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου καθώς και η μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης 

της επικαρπίας των ακινήτων της παραγράφου 1.- αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3522/2006.) 

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. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου αυτού εφαρμόζονται για ακίνητα, των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται 

ή αναθεωρείται από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν 

έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής. -( Η Παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3427/2005.) 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται κάθε 
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διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. -( Η Παρ. 5 

προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 3427/2005.) 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 

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, γιο τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσηςτου 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 και τα δείγματα που διαθέτει ο 

υποκείμενος στο φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής του, 

γ) η ιδιοκατοίκηση, η παράδοση σε μη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου 

υποκειμένου, η μίσθωση, η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ή η χρησιμοποίηση για 

οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχείρηση, των ακινήτων που προβλέπουν οι 

διατάξεις του άρθρου 6, -( Η Παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 παρ. 2 

του ν. 3522/2006.) 
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δ) η μίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων. Επίσης, η μίσθωση, 

αυτοτελώς ή στα πλαίσια μικτών συμβάσεων, χώρων που πραγματοποιείται από 

επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εμπορικά κέντρα εφόσον ο υποκείμενος το 

επιθυμεί και υποβάλλει για αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης,- αντικαταστάθηκε ως 

άνω με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3522/2006.) 

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 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 αυτάπροορίζονται 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, (Πριν το νόμο 3312/2005) παράδοση αγαθού που πραγματοποιείται από τον 

υποκείμενο στο φόρο εντός του 
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κράτους - μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 13, - 

(Αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18, παρ. 2 του νόμου 3312/2005.) 

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. 

στ) παράδοση αερίου μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής 

ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' ή β' της παραγράφου 3 του 

άρθρου 13. 

- (Η περ. στ Προστέθηκε με το άρθρο 18, παρ. 3 του νόμου 3312/2005.) 

Στην περίπτωση που μια από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω 
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περιπτώσεις 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. 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η έννοια 

του εμπορικού κέντρου, καθώς και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες 

άσκησης της επιλογής της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.- (προστέθηκε με το 

άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3522/06.)) 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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, 
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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 οποία 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. 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, η 

από υποκείμενο στο φόρο: 
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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 ανάγκεςτου 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. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ 

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

α) Η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών που δεν πληρούν της 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, της χώρας αγαθών προερχομένων από τρίτες χώρες, εκτός από αυτά που 

αναφέρονται στην περίπτωση α'. 

2. Η 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 
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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 στα εσωτερικό της χώρας. 

Επίσης, αν αγαθά που εμπίπτουν στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 έχουν τεθεί 

από το χρόνο της εισόδου τους στο εσωτερικό της Κοινότητας στα καθεστώτα προ 

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. 

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 

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 στοναποκτώντα 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 
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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. 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 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 
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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, αν 

πρόκειται για σκάφος και άνω των 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για αεροσκάφος. 

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

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού 

Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην 

απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική 

επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς 

και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο 

«επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει 

τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση 

βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά 

περίπτωση. 

Για το χαρακτηρισμό αλλοδαπού προσώπου κατά τις διατάξεις του προηγούμενου 

εδαφίου, ως επιτηδευματία, αρκεί η ύπαρξη πραγματικής – φυσικής επαγγελματικής 

εγκατάστασης στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό αυτής ως 

μόνιμης ή μη από άλλες διατάξεις. 

(Επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος λογίζεται και κάθε 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής που δεν έχει εγκατάσταση στην 

Ελλάδα, εφόσον αναγείρει ακίνητο εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιεί 

σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις..- αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 27 

παρ. 1 του ν. 3522/2006.) 

Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για τα πρόσωπα της 
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παραγράφου 3. 

Δεν θεωρούνται επιτηδευματίες: 

α) ο αγρότης και η αγροτική εκμετάλλευση που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 

του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), εφόσον δεν έχουν ενταχθεί για τη δραστηριότητά 

τους αυτή στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού, 

β) το φυσικό πρόσωπο πλην του ελεύθερου επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες 

περιστασιακά σε επιτηδευματία ή σε πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού 

και το σύνολο των ετήσιων αμοιβών του δεν υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 5 

του άρθρου αυτού για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον δεν είναι 

επιτηδευματίας από άλλη αιτία, 

γ) ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, ο συνταξιούχος για την πρώτη 

μετά τη συνταξιοδότησή του έκδοση βιβλίου και ο εισηγητής επιμορφωτικών 

σεμιναρίων δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον τα πρόσωπα 

αυτά δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, 

δ) το φυσικό πρόσωποπου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 

2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) δεν θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα υπαγόμενη στο 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει την ιδιότητα του 

επιτηδευματία από άλλη αιτία και παρέχει υπηρεσίες προς τα πρόσωπα της 

παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, 

ε) το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης 

ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται γενικώς από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία, το ποσό αυτών 

των αμοιβών του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου που ορίζεται από την 
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παράγραφο 5 του άρθρου αυτού για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες και οι υπηρεσίες 

που παρέχει αφορούν αποκλειστικά το ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται ή 

επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.- (Προστέθηκε με το άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 

3522/2006.)) 

2. Τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου έχει και η κοινοπραξία 

επιτηδευματιών, που θεωρείται επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων του 

Κώδικα αυτού, εφόσον έχει ορισμένη επαγγελματική διεύθυνση, αποβλέπει στη 

διενέργεια συγκεκριμένης πράξης, αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία, που 

κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) πριν από την 

έναρξη των εργασιών της, και τα μέλη της είναι, διαζευκτικά ή αθροιστικά: 

α) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που το καθένα ασκεί δική του επιχείρηση ή ελευθέριο 

επάγγελμα, 

β) ομόρρυθμο μέλος διαφορετικής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, 

γ) αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση εκτός της ελληνικής 

επικράτειας, με την προϋπόθεση ότι έχει λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου στην 

Ελλάδα πριν τη συμμετοχή του στην κοινοπραξία και αυτή εκπροσωπείται από 

ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο- αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 27 παρ. 3 

του ν. 3522/2006.) 

Η επωνυμία της κοινοπραξίας απαρτίζεται από τα ονοματεπώνυμα ή την επωνυμία 

όλων των μελών ή τουλάχιστον του ενός εξ αυτών και τη φράση «και Σία». 

Εξαιρετικά ως μέλη κοινοπραξίας μπορεί να υπεισέλθουν οι κληρονόμοι 

αποβιώσαντος μέλους, εφόσον προβλέπεται ρητά στο συμφωνητικό που κατατέθηκε 

στη Δ.Ο.Υ. 
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Σε κοινοπραξία μπορεί να συμμετέχει και άλλη κοινοπραξία, εφόσον προβλέπεται 

από διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος. 

Για όσες κοινοπραξίες προβλέπονται από άλλες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της παραγράφου αυτής. 

3. Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση 

προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει 

εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί 

ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται 

μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά 

από τον Κώδικα αυτόν.- αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 

3522/2006.) 

Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το )ημόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών 

ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο 

φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και 

έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

4. (Οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 

42 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό 

καθεστώς του νόμου αυτού, υποχρεούνται να εκδίδουν μόνο δελτίο αποστολής στις 

περιπτώσεις που ρητά ορίζεται από τον Κώδικα αυτόν.- αντικαταστάθηκε ως άνω με 

το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3522/2006.) 

5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης των βιβλίων του Κώδικα αυτού 

και της έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών 

οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα, που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη 
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ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ 

από την πώληση αγαθών ή μέχρι το αυτό ποσό από την πώληση αγαθών και την 

παροχή υπηρεσιών, εφόσον στην περίπτωση αυτή τα ακαθάριστα έσοδα από την 

παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ, ή μέχρι τις 

πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ από την παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα φυσικά 

πρόσωπα που εκμεταλλεύονται φορτηγά πλοία του ν. 27/75 (ΦΕΚ Α' 77), των οποίων 

η συνολική χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τους πεντακόσιους (500) κόρους: 

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται 

επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί επιτηδευματιών που πραγματοποιούν ακαθάριστα 

έσοδα από χονδρικές πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) 

ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, ως και επί επιτηδευματιών που υποχρεούνται 

στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος 

Κώδικα. 

Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων απαλλάσσεται από την 

τήρηση βιβλίων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 

του παρόντος Κώδικα, ο πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ, 

ΛΟΤΤΟ και συναφή), ο εφημεριδοπώλης, ο υποπράκτορας εφημερίδων και 

περιοδικών και ο πλανόδιος λαχειοπώλης, μόνο για τις δραστηριότητες αυτές. Τα 

πρόσωπα αυτά, εάν διατηρούν και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών, για την υποχρέωση τήρησης βιβλίων για τον κλάδο αυτόν κρίνονται 

αυτοτελώς.- αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 27 παρ. 7 του ν. 3522/2006.) 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και 
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κατά την καταβολή αμοιβών σε δικαιούχους, οι οποίοι 

- συνδέονται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου, το 

οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται, γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

- είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι και δεν είναι επιτηδευματίες 

από άλλη αιτία, εφόσον το ποσό αυτών των αμοιβών τους δεν υπερβαίνει το διπλάσιο 

του ορίου που αναφέρεται σε αυτές και το έργο που παρέχουν αφορά αποκλειστικά το 

χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό έργο. 

6. Τα βιβλία και τα στοιχεία του Κώδικα αυτού τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και 

στο ελληνικό νόμισμα, εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ' άλλον 

τρόπο. Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται να 

διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται σ' αυτά το ξένο νόμισμα στο 

οποίο γίνεται η συναλλαγή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ7 :ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ. ΕΝΝΟΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ. 

ΕΝΝΟΙΑ ΕΙΔΟΥΣ. 

1. Οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: 

α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από 

επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή 

συσκευασία, 

β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, 

γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα). 
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2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται: 

α) χονδρική πώληση, η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε άλλο 

επιτηδευματία και στα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα 

αυτού, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, η 

πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και η πώληση 

εισαγωγικού δικαιώματος, 

β) λιανική πώληση, η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο, 

για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών, 

γ) χονδροπωλητής κατά κύριο λόγο, ο επιτηδευματίας του οποίου τα έσοδα από 

χονδρικές πωλήσεις υπερβαίνουν το εξήντα στα εκατό (60%) του συνόλου των 

ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του, 

δ) ως παροχή υπηρεσιών και: 

αα) η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το 

δικαίωμα λήψης υπηρεσιών, 

ββ) η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του, 

γγ) η επεξεργασία αγαθών τρίτων με τη χρησιμοποίηση ή μη ίδιων υλικών, των 

οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής 

αμοιβής, 

δδ) η περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε 

κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την 

προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος 

αγαθού.- αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 27 παρ. 9 του ν. 3522/2006.) 

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος θεωρείται η 
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ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό 

μεγαλύτερο του 5%, τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης 

διαζευκτικά ή αθροιστικά. 

Ειδικά, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές η ονοματολογία - περιγραφή του είδους 

λαμβάνεται όπως αυτή καθορίζεται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

1. (Ο επιτηδευματίας εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων όπως ορίζεται στις 

παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου αυτού ή απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων 

όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού από την έναρξη 

κάθε διαχειριστικής του περιόδου.- αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 28 παρ. 1 

του ν. 3522/2006.) 

2. Στην τρίτη κατηγορία: 

α) Οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες. 

β) Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151 Α΄) που ασχολούνται με 

την ανέγερση και πώληση οικοδομών ή την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών 

τεχνικών έργων, καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, 

εφόσον σε αυτές συμμετέχει τουλάχιστονένα από τα πρόσωπα της παρούσας 

περίπτωσης ή ημεδαπή ανώνυμη ή περιωρισμένης ευθύνης εταιρεία. 

γ) Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου και οι 

αστικές εταιρίες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών για όλες 

τις δραστηριότητές τους, εφόσον σε αυτές συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα 
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πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

δ) Οι κοινοπραξίες στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή τμήματος ή ολόκληρου 

δημόσιου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου από τις κοινοπραξίες της περίπτωσης β΄.- 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 28 παρ. 2 του ν. 3522/2006.) 

Κατ' εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν βιβλία δεύτερης κατηγορίας οι αλλοδαπές 

γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις των α.ν. 

89/1967 (ΦΕΚ Α' 132) και 378/1968 (ΦΕΚ Α' 82), καθώς και τα υποκαταστήματα 

των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και 

απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας. 

3. Στη δεύτερη κατηγορία, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του 

άρθρου αυτού: 

(α) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 27/1975, 

καθώς και ο επιτηδευματίας του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με ειδικό 

τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τον 

επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών 

έργων. 

β) Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος χονδρικής 

πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.- αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 28 

παρ. 3 του ν. 3522/2006.)) 

Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο παροχής άλλων 

υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις δραστηριότητές του τα βιβλία της 

κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του όχι 

όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης. 
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γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου. 

Όποιος διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για 

τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα 

έσοδα του κλάδου αυτού όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης με την 

επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου αυτού. 

4. Στην πρώτη κατηγορία με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του 

άρθρου αυτού: 

α) ο εκμεταλλευτής περιπτέρου, 

β) (ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών 

προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως,- αντικαταστάθηκε 

ως άνω με το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 3522/2006.) 

γ) ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων, για την εμπορία βενζίνης. 

Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας 

που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του κλάδου αυτού όχι όμως 

κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης με την επιφύλαξη των διατάξεων των 

παραγράφων 3 και 6 του άρθρου αυτού. 

5. (Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όμως σε 

κατηγορία κατώτερη της δεύτερης, οι λοιποί επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, για τους οποίους δεν προβλέπεται ένταξη με βάση τις διατάξεις των 

παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, οι νέοι επιτηδευματίες κατά την έναρξη 

των εργασιών τους, για τους οποίους δεν προβλέπεται ειδική ένταξη, καθώς και οι 

αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικηγόρων που προεδρικού διατάγματος 518/1989 
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(ΦΕΚ 220 Α΄).- αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 28 παρ. 5 του ν. 3522/2006.) 

Κατ' εξαίρεση τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2, σε περίπτωση 

υποχρέωσης τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, μπορεί να τηρήσουν βιβλία 

δεύτερης κατηγορίας. 

6. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 5 οι 

επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα, που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πόλη ή 

χωριό με πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, που δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τουριστικές περιοχές, εντάσσονται κατά την έναρξη των εργασιών 

τους στην πρώτη κατηγορία βιβλίων και στη συνέχεια στην κατηγορία βιβλίων που 

αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής τους 

περιόδου, εκτός από τους επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα των περιφερειών αυτών 

που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση αγαθών 

και την παροχή υπηρεσιών (μικτή δραστηριότητα) ή την εκμετάλλευση 

καταστήματος ή άλλου χώρου στον οποίο προσφέρεται φαγητό ή ποτό με 

σερβίρισμα, οι οποίοι εντάσσονται από την έναρξη των εργασιών τους στην 

κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όμως σε 

κατηγορία κατώτερη της δεύτερης. 

Επίσης, οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα των πιο πάνω περιφερειών, που 

πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις κατά ποσοστό 

τουλάχιστον εξήντα στα εκατό (60%) ή εξαγωγές, ανεξάρτητα από ποσοστό 

εντάσσονται με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη 

της δεύτερης. 

Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση 
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παραδοσιακού καφενείου στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου, τηρούν τα βιβλία 

της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους. 

7. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 3 έως και 6 τα 

όρια για την κατηγορία τήρησης βιβλίων, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων 

ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως: 

«Κατηγορίες βιβλίων όρια ακαθάριστων εσόδων 

Πρώτη μέχρι και 150.000 ευρώ 

Δεύτερη μέχρι και 1.500.000 ευρώ 

Τρίτη άνω των 1.500.000 ευρώ» 

( αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 28 παρ. 6 του ν. 3522/2006.) 

Ειδικά οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, 

οι αστικές εταιρείες και οι κοινοπραξίες, οι οποίες ασχολούνται με την ανέγερση και 

πώληση οικοδομών και στις οποίες δεν συμμετέχει πρόσωπο της παραγράφου 1 του 

άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και οι επιτηδευματίες 

φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο εργασιών για τις 

διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2008 και μετά εντάσσονται στην τρίτη 

κατηγορίαβιβλίων για τη δραστηριότητα αυτή, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα 

της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου υπερβαίνουν τα πέντε 

εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ. 

Όποιος από τους επιτηδευματίες αυτούς ασχολείται και με την κατασκευή δημόσιων 

ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων ο κλάδος αυτός 

κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα όρια του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 

- (Προστέθηκε με το άρθρο 28 παρ. 6 του ν. 3522/2006.) 
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Στην περίπτωση που έχει παράλληλα και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών, τηρεί για όλες τις δραστηριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας που 

αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του, με βάση τα όρια του 

πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 

Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 

12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα 

αυτού βρίσκονται με αναγωγή. Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασμό τρίτου ως 

ακαθάριστο έσοδο για την τήρηση βιβλίων θεωρείται η αξία των αγαθών που 

πωλήθηκαν. 

(Για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τον επιτηδευματία της δεύτερης 

κατηγορίας κατά την πρώτη διαχειριστική του περίοδο τα ακαθάριστα έσοδα αυτής 

δεν ανάγονται σε ετήσια.- (Προστέθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 3522/2006.) 

8. Ο επιτηδευματίας από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου, μπορεί να 

τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία εντάσσεται, με την 

προϋπόθεση της τήρησης όλων των βιβλίων και των στοιχείων, που ορίζονται για την 

κατηγορία αυτή, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 32 

του ν. 1642/1986. 

9. Σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η νέα εταιρεία έχει όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, 

που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

1. Ο επιτηδευματίας της πρώτης κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλματός του, 

τηρεί βιβλίο αγορών, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί: 

α) το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης ή 

λήψης του και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη, 

β) την αξία αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τα έξοδα, το Φ.Π.Α. των πράξεων 

αυτών και τις επιστροφές και εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερα στοιχεία, οι οποίες 

μπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες. 

2. Η αξία κάθε πράξης της προηγουμένης παραγράφου αναλύεται σε στήλες του 

τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας 

εισοδήματος και του Φ.Π.Α. Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τη 

λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 

3. Σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρείται η αξία αγοράς 

των παγίων στοιχείων, ο Φ.Π.Α αυτών, καθώς και τα δάνεια που χορηγούνται ή 

λαμβάνονται. 

4. Τα ποσά των εξόδων μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο και ο Φ.Π.Α. που 

αντιστοιχεί σε αυτά μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν 

συγκεντρωτικά με ένα ποσό, με αναγραφή και του πλήθους των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών.- αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 28 παρ. 8 του ν. 3522/2006.) 

ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

1. Ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλματός του, 

τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί: 

α) Το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης ή 
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λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη των στοιχείων 

αγορών και εξόδων, 

β) Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, 

από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις, 

γ) Τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους 

για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά 

έξοδα και λοιπές πράξεις, 

δ) Τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο 

πάνω πράξεων, οι οποίες μπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες 

στήλες, 

ε) Το Φ.Π.Α που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις. 

2. Το ποσό κάθε πράξης της προηγούμενης παραγράφου αναλύεται σε ιδιαίτερες 

στήλες του τηρουμένου βιβλίου ή σε καταστάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της 

φορολογίας εισοδήματος και του Φ.Π.Α. 

Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την 

υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 

3. Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σ' αυτά μπορεί να 

καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν, με ένα ποσό, για κάθε ένα 

είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα με αναγραφή του πρώτου 

και τελευταίου αριθμού. 

Σε περίπτωση χρήσης ταμειακής μηχανής αναγράφεται ο αριθμός του ημερήσιου 

δελτίου «Ζ», όπως ορίζεται από "τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί Τεχνικών 

Προδιαγραφών των φ.τ.μ.» και προστίθενται στο τέλος του εδαφίου αυτού τρία νέα 
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εδάφια ως εξής: 

«Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των ημερήσιων δελτίων «Ζ» με μία μηνιαία 

συγκεντρωτική εγγραφή με βάση δελτίο μηνιαίας αναφοράς, που εκτυπώνεται από 

την φ.τ.μ, και στο οποίο εμφανίζονται τα αντίστοιχα αθροίσματα των επί μέρους 

ημερήσιων δελτίων «l», με αναγραφή στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της περιόδου που 

αφορά, καθώς και του πρώτου και του τελευταίου αριθμού του ημερήσιου δελτίου 

«l» του αντίστοιχου μήνα. Τα ημερήσια δελτία «l» θα συνεχίσουν να εκδίδονται και 

να διαφυλάσσονται κατά τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί 

τεχνικών προδιαγραφών των φ.τ.μ. και των διατάξεων της παραγράφου 2 του 

άρθρου21 του Κώδικα αυτού. Στον ίδιο χρόνο διαφυλάσσονται και τα παραπάνω 

δελτία αναφοράς."- Προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3296/2004. 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 έχει ανάλογη εφαρμογή και επί των βιβλίων της 

δεύτερης κατηγορίας. 

4. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρούνται διακεκριμένα: 

α) Τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου, 

β) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, 

γ) Η αξία αγοράς και πώλησης των πάγιων στοιχείων, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σε 

αυτές, καθώς και οι αποσβέσεις τους, όταν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα.- 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 28 παρ. 9 του ν. 3522/2006.) 

δ) Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια που χορηγούνται και 

λαμβάνονται, καθώς και οι εισπράξεις ή οι καταβολές που γίνονται για μερική ή 

ολική εξόφλησή τους. 

5. (Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 



[121] 
 

του οικείου οικονομικού έτους στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρείται ανάλυση 

των ακαθάριστων εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, με διάκριση 

λιανικών - χονδρικών πωλήσεων, καθώς και των εξόδων για αμοιβές προσωπικού και 

τρίτων, για ενοίκια, για τόκους και για λοιπά έξοδα.- αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 28 παρ. 10 του ν. 3522/2006.) 

Η ανάλυση αυτή δεν απαιτείται εάν προκύπτει από τον τρόπο τήρησης του βιβλίου 

εσόδων - εξόδων. 

6. Ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών 

εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 

και 28 του παρόντος Κώδικα, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση 

αγαθών υπερέβησαν το όριο τήρησης βιβλίων πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 7 

του άρθρου 4. Στο βιβλίο απογραφών η καταγραφή της απογραφής γίνεται κατά 

ποσότητα και αξία μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου εκάστου έτους και όχι αργότερα από 

την ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. 

ΒΙΒΛΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

1. Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλματός του, 

τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό 

σύστημα, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. 

2. Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας βιβλίων εφαρμόζει υποχρεωτικά το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ. 1123/1980, ΦΕΚ Α' 283), μόνο ως προς τη 

δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και 

των υπογραμμισμένων τριτοβάθμιων λογαριασμών, με εξαίρεση τους λογαριασμούς 
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της ομάδας 9, οι οποίοι δεν τηρούνται. Η ανάπτυξη των δευτεροβαθμίων 

λογαριασμών, σε μη θεσμοθετημένους από τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου τριτοβάθμιους λογαριασμούς, καθώς και η ανάπτυξη των τριτοβαθμίων 

λογαριασμών σε επίπεδο τεταρτοβάθμιων, γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της 

λογιστικής και τις ανάγκες του επιτηδευματία. Επίσης τηρεί και μητρώο παγίων 

περιουσιακών στοιχείων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.103 του 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.  

Τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να παρακολουθούνται στο μητρώο παγίων ανά 

συντελεστή απόσβεσης. 

Διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων κατισχύουν 

των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων.- αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 

28 παρ. 11 του ν. 3522/2006.) 

3. Από τους λογαριασμούς του γενικού και των αναλυτικών καθολικών πρέπει να 

προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να 

είναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το φορολογικό έλεγχο, για τις 

ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων. 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5, καθώς και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της 

παραγράφου 3 του άρθρου 6 έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί τήρησης βιβλίων Γ 

κατηγορίας.- Αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 20, παρ. 2 του ν. 3296/2004. 

5. Οι ανώνυμες εταιρείες τηρούν βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων των 

μετόχων και βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και βιβλίο μετόχων. Οι 

εταιρίες περιορισμένης ευθύνης τηρούν βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και βιβλίο 

πρακτικών διαχείρισης. 

6. Ο επιτηδευματίας που συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές του Καταστάσεις 
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σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) τηρεί τα λογιστικά του βιβλία ή 

με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες 

της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 

7. Ο επιτηδευματίας που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. 

υποχρεούται: 

Α. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης 

(Π.Σ.Λ.Φ.Β.). 

Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθμιο 

διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση: 

α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση). 

β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας 

(Φορολογική βάση). 

γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 

Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, το 

οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών 

Στοιχείων της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως βάση του ποσοτικού προσδιορισμού 

 

των αναγκαίων καταχωρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα Φορολογικών 

Αποτελεσμάτων, στο βαθμό που, κατά την εφαρμογή των ).Λ.Π., προκύπτουν 

διαφορές στην αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της 

διαφοροποίησης της προ των αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της διαφοροποίησης 

των συσσωρευμένων αποσβέσεων. 

Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού 
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Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών 

Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που 

τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο - Οι παρ. 6 & 7 αντικαταστάθηκαν ως άνω με 

το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3301/2004. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ – Φ2 

Στην Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ2) καταγράφεται το Φ.Π.Α. των αγορών, 

δαπανών και πωλήσεων. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται: α) ως περιοδική ή ως 

έκτακτη, από υποκείμενους με βιβλία Β ή ΑΒ ή Γ ή ΑΓ κατηγορίας του ΚΒΣ , β) ως 

έκτακτη από μη υποκείμενους (πχ ιδιώτες),τους υποκειμένους που ενεργούν πράξεις 

απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος 

και τους υπαγόμενους σε κα8εστως κατ’ αποκοπή καταβολής. 

Υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης έχουν: α) ανά μήνα, όσοι τηρούν 

Γ ή ΑΓ κατηγορίας βιβλία, β) ανά τρίμηνο, όσοι τηρούν Β ή ΑΒ κατηγορίας βιβλία 

ακόμα και όταν διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 

Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται: 

 Για κάθε φορολογική περίοδο που προκύπτει ποσό για καταβολή. 

Για τις φορολογικές περιόδους που προκύπτει πιστωτικό ή μηδενικό 

υπόλοιπο, αλλά ο υποκείμενος πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή 

παραδόσεις αγαθών ή υποβάλλει αίτημα επιστροφής. 

 Όταν το επιθυμεί ο ίδιος ο υποκείμενος. 
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ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α – Φ1 

Στην Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) καταγράφεται συγκεντρωτικά το 

Φ.Π.Α. όλου του χρόνου. Υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έχουν 

οι υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή και απαλλασσόμενες 

με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην περίπτωση 

που δεν πραγματοποιήθηκε οικονομική δραστηριότητα, όπως και στην περίπτωση 

που η επιχείρηση δήλωσε ότι βρίσκεται σε αδράνεια, (ακόμη και στην περίπτωση που 

έχουν ακυρωθεί τα φορολογικά στοιχεία). 

(εν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση: 

Οι υποκείμενοι στο φόρο, που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις 

απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, 

έστω και αν για ορισμένες πράξεις παράδοσης επενδυτικών αγαθών ή λήψης 

αγαθών ή υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών κατέβαλαν τον 

αναλογούντα φόρο με έκτακτη περιοδική δήλωση. 

Τα μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα, έστω και αν ως λήπτες αγαθών 

και υπηρεσιών κατέβαλαν τον αναλογούντα φόρο με έκτακτη περιοδική 

δήλωση. 

 Τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, έστω και αν ως λήπτες αγαθών 

και υπηρεσιών ή για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποίησαν 

κατέβαλαντο φόρο μι έκτακτη περιοδική δήλωση. 

 Οι αμιγείς πρατηριούχοι και λιανοπωλητές βιομηχανοποιημένων καπνών της 

παραγράφου 6 του άρθρου 44 του Ν. 2859/2000. 
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Οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ οι οποίοι δεν ανήκουν στο κανονικό καθεστώς 

(δηλαδή αυτοί που αποδίδουν το φόρο με έκτακτη δήλωση). 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

(Φ4) & ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ (Φ5) 

Τους πίνακες αυτούς υποβάλλουν τα πρόσωπα που πραγματοποιούν 

πωλήσεις αγαθών και λοιπές αποστολές αγαθών σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης χωρίς χρέωση Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται οι παροχές υπηρεσιών προς 

άλλα κράτη – μέλη, οι εξαγωγές προς τρίτες (μη κοινοτικές) χώρες, οι εγχώριες 

παραδόσεις που επιβαρύνονται ή απαλλάσσονται του Φ.Π.Α σύμφωνα με άλλες 

διατάξεις. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Η ηλεκτρονική υποβολή αρχικής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 

μπορεί να γίνει μέχρι την 26η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της 

φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. 

Η ηλεκτρονική υποβολή αρχικής πιστωτικής ή μηδενικής περιοδικής δήλωσης 

ΦΠΑ μπορεί να γίνει μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που 

ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. 

 Η ηλεκτρονική υποβολή της Εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2007 

μπορεί να γίνει από 11 Φεβρουαρίου 2008: 

o Μέχρι την 1η Απριλίου 2008 για υποκείμενους οι οποίοι στις 

31/12/2007 τηρούσαν βιβλία Α' ή Β΄κατηγορίας του ΚΒΣ. 
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o Μέχρι την 26η Μαΐου 2008 για υποκείμενους οι οποίοι στις 

31/12/2007 τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ. 

 Η ηλεκτρονική υποβολή των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων 

Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων/Παραδόσεων (VIES), μπορεί να γίνει μέχρι την 

26η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου 

στην οποία αφορά η δήλωση. 

Σε περίπτωση που κάποια καταληκτική ημερομηνία συμπίπτει με αργία, η 

λήξη της προθεσμίας μετατίθεται στην επομένη εργάσιμη ημέρα. 

INTRASTAT 

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση Intrastat; 

Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται, εφόσον: 

Εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τον κύριο του αγαθού, που είναι 

εγκατεστημένος σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. προς υποκείμενο άλλου Κράτους 

μέλους ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ανταλλάγματος, όπως π.χ. στις 

περιπτώσεις αποστολής δώρων άνευ αξίας, δειγμάτων, πρώτων υλών για 

επεξεργασία κλπ. 

Γίνεται ενδοκοινοτική διακίνηση αγαθού, ανεξάρτητα από τη φύση της 

συναλλαγής και το σκοπό της μετακίνησης (παράδοση, επιστροφή, επισκευή, 

δείγμα, δώρο κλπ.). 

 Πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές πράξεις που υπάγονται στο ειδικό 

καθεστώς των άρθρων 36 και 36β, ήτοι: 

o Των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν 

μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή 
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αρχαιολογικής αξίας ( αρθ. 36α, Ν. 1642/86). 

o Των υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν πωλήσεις σε 

δημοπρασίες (αρθ. 36β, Ν.1642/86). 

Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης intrastat, έχει μια επιχείρηση η οποία 

πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή και παραδόσεις αγαθών), 

σε περίπτωση που το ύψος των συναλλαγών αυτών ξεπερνά ένα όριο, το οποίο 

ονομάζεται «κατώφλι εξομοίωσης». Το όριο αυτό είναι: α) 75.000,000 ευρώ για τις 

αφήξεις και β) 65.000,00 ευρώ για τις αποστολές. 

Χρόνος υποβολής: 

Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται για κάθε μήνα σε τέτοιο τόπο όπως 

καθορίζεται από τον Έφορο και όχι αργότερα από τη δέκατη μέρα που ακολουθεί το 

τέλος του μήνα. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Α.Π.Δ.) 

Η Α.Π.Δ. είναι η Δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη και 

περιλαμβάνει πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε 

ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των 

ασφαλιστικών εισφορών. (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001). 

Υπόχρεοι υποβολής Α.Π. είναι κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα 

που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των 

κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των 

οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται, για απασχόληση 

από 01/01/2002, να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική 

Δήλωση(Α.Π.). 



[129] 
 

Η Α.Π.). περιλαμβάνει στοιχεία της χρονικής περιόδου στην οποία 

αναφέρεται (μήνας για οικοδομοτεχνικά έργα - τρίμηνο για κοινές επιχειρήσεις). 

Περιέχει τα αναγκαία υπολογιστικά και ασφαλιστικά στοιχεία, ώστε να 

προσδιορίζεται επακριβώς η ταυτότητα του εργοδότη και των απασχολουμένων του, 

καθώς και η ορθή υπαγωγή τους στην ασφάλιση. 

Χρόνος Υποβολής: 

Καθιερώνεται από 1-7-2004 η τριμηνιαία υποβολή της Α.Π.) για όλους τους 

εργοδότες, με εξαίρεση τους εργοδότες δημόσιων έργων και τους εργοδότες 

ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων. 

Για τους τελευταίους εξακολουθεί να ισχύει η μηνιαία υποβολή Α.Π.) για να 

γίνεται έγκαιρα η επεξεργασία των στοιχείων τους προκειμένουνα καταβάλλονται 

στους απασχολούμενους στο καθορισμένο χρόνο τα δικαιούμενα ποσά. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
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  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Π. Γιαννακούρη-Β. Κουκοβίνη 

  Τα πάντα για το ΦΠΑ, Παπαδόπουλος Δημήτρης 

 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές Γ.Μπεκιάρη- Σ. 

Αντωνίου, Αθήνα 1993 
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