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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2859/2000 
ΦΕΚ 248/Α/7-11-2000 

 
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

 
 

Άρθρο πρώτο 
Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί από την 
Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 105 του Ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), με την 1025344/166/0006Α/ 23.2.1995 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και η οποία επανασυγκροτήθηκε με την απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών 1138444/1553/0006Α/ 12.12.1995 (ΦΕΚ 1061 Β'), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α') της οποίας η 
λειτουργία παρατάθηκε μέχρι την 31.12.1996 με την απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών 1051234/560/ Α0006/3.5.1996. 
Στη συνέχεια και για την ολοκλήρωση του έργου της Κωδικοποίησης αυτής, 
συστήθηκε εκ νέου η Ειδική Επιτροπή με την 1053658/605/Α0006/12.6.2000 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, της οποίας η λειτουργία παρατάθηκε μέχρι 
30.9.2000 με την απόφαση 1062486/821/ Α0006/14.7.2000 του Υπουργού 
Οικονομικών. 
Ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας έχει ως ακολούθως: 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Άρθρο 1 

Επιβολή του φόρου 
Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών με την ονομασία «φόρος προστιθέμενης αξίας» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
Ο φόρος αυτός επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του 
αντισυμβαλλομένου. 
 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο του φόρου 

1. Αντικείμενο του φόρου είναι: 
α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από 
επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή 
την ιδιότητα, 
β) η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας,  
«γ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο 
εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί με αυτή την ιδιότητα 
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ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος 
στο φόρο εγκαταστημένος σε άλλο κράτος μέλος, ενεργεί με αυτή την ιδιότητα και δεν 
απαλλάσσεται από το φόρο λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου 
εργασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των 
παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 13.» (1) 
 Ειδικά, η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων μεταφορικών μέσων υπάγεται στο 
φόρο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκαταστημένου στο εσωτερικό της χώρας 
προσώπου,  
δ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης, που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο ή από μη υποκείμενο 
στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 11. 
2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται:  
α) ως "εσωτερικό της χώρας" η ελληνική επικράτεια, εκτός της περιοχής του Αγίου 
Όρους,  
β) ως "έδαφος της Κοινότητας" και ως "τρίτο έδαφος", όπως αυτά καθορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙ του παρόντος. 
 

Άρθρο 3  
Υποκείμενοι στο φόρο 

1. Στο φόρο υπόκειται: 
α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον 
ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο 
εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής,  
β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου 
μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο  κράτος - μέλος. 
∆ε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι 
μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με 
σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς 
εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την 
ευθύνη του εργοδότη. 
« γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, εφόσον 
με δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..» (2) 
«δ) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς 
και η κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα 
μέλη της, για τις παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους, 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7.» (3) 
2. Το ελληνικό ∆ημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου δε θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και 
παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόμη 
και αν εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές. Εν τούτοις τα πρόσωπα αυτά 

                                                 
1   Το εντός " " πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 1 υτου άρθρου 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 18 του ν. 3312/2005 (Α΄ 35/16.2.2005) 
2   Η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312/27.12.2005) 
και, σύμφωνα με το άρθρου 53 του ιδίου νόμου, ισχύει από 1.1.2006. 
3   Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση δ' από το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.3610/2007 
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θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή στο φόρο των 
δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. 
Τα πρόσωπα αυτά έχουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του υποκειμένου στο φόρο, εφόσον 
ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος νόμου, 
εκτός αν αυτές είναι ασήμαντες. 
3. Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 είναι ότι, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται μόνο για τις πράξεις που ενεργούν ως 
δημόσια εξουσία. 

 
Άρθρο 4  

Οικονομική δραστηριότητα 
1.Οικονομική δραστηριότητα, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3, θεωρείται οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του παραγωγού, του 
εμπόρου ή αυτού που παρέχει υπηρεσίες. 
Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται και η εξόρυξη, οι δραστηριότητες των 
αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και η εκμετάλλευση ενός 
ενσώματου ή άυλου αγαθού με σκοπό την απόκτηση από αυτό εσόδων. 
«2. Οικονομική δραστηριότητα ασκεί η κοινωνία επί ακινήτου που κατασκευάζει 
οικοδομή προς πώληση στο κοινόκτητο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο εφόσον: α) οι 
κοινωνοί διενεργούν κατ’ επάγγελμα κατασκευή οικοδομών προς πώληση, β) κάποιος 
ή κάποιοι εκ των κοινωνών διενεργούν κατ’ επάγγελμα κατασκευή οικοδομών προς 
πώληση ενώ κάποιος ή κάποιοι δεν διενεργούν τέτοιες πράξεις κατά συνήθη 
δραστηριότητα, γ) όλοι ή κάποιοι εκ των κοινωνών διενεργούν κατά συνήθη 
δραστηριότητα κατασκευή οικοδομών προς πώληση έστω και εάν δεν έχουν υποβάλει 
δήλωση έναρξης ή μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 36 για τη δραστηριότητά τους 
αυτή. 
Τα αναφερόμενα στις παραπάνω περιπτώσεις β' και γ' δεν έχουν εφαρμογή εφόσον οι 
κοινωνοί, οι οποίοι δεν διενεργούν κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθη δραστηριότητα 
κατασκευή οικοδομών προς πώληση, απέκτησαν με οποιονδήποτε τρόπο το 
εμπράγματο δικαίωμά τους πριν την 1.1.2006, ή στις περιπτώσεις που αυτό αποκτάται 
1.1.2006 και μετά εφόσον προέρχεται από κληρονομιά ή γονική παροχή.» (4) 

                                                 
4   Στο άρθρο 4 η υφιστάμενη παράγραφος αριθμήθηκε σε 1 και προστέθηκε νέα παράγραφος 2 με το άρθρο 22 παρ. 1 

του Ν.3697/2008 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 5  
Παράδοση αγαθών 

«1. Παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται 
κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος 
ενσώματα κινητά αγαθά, καθώς και τα ακίνητα του άρθρου 6. Εξομοιώνονται με 
ενσώματα αγαθά η ηλεκτρική ενέργεια, το αέριο, η θερμότητα ή το ψύχος και 
παρόμοια αγαθά.» (5) 
2. Κατά την πώληση ή αγορά αγαθών από παραγγελιοδόχο που ενεργεί στο όνομά 
του, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών μεταξύ αυτού και του παραγγελέα. 
Στην περίπτωση αυτή ο παραγγελιοδόχος θεωρείται, κατά περίπτωση, αγοραστής ή 
πωλητής ως προς τον παραγγελέα. 
3. Ως παράδοση λογίζεται επίσης: 
α) η πώληση αγαθών με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας μέχρι την 
αποπληρωμή του τιμήματος, 
β) η μεταβίβαση, με καταβολή αποζημίωσης, της κυριότητας αγαθού, που ενεργείται 
κατόπιν επιταγής δημόσιας αρχής ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου. 
4. ∆ε θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, 
κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε 
υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που 
αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρμογή του νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως 
διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η 
διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που 
αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του 
φόρου. 
 

Άρθρο 6  
Παράδοση ακινήτων 

«1. Παράδοση ακινήτων είναι η μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή 
τμημάτων τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά ως ενιαία ιδιοκτησία 
ή ιδανικών μεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α') που κυρώθηκε με το 
ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α'), εφόσον πραγματοποιείται από επαχθή αιτία πριν από την 
πρώτη εγκατάσταση σε 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, 

                                                 
5 Η παρ. 1 του άρθρου 5  τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 3943/2011 ΦΕΚ Α 

66/31.3.2011. 
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«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». (6) 
2. Παράδοση ακινήτων θεωρείται επίσης: 
«α) η μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, η σύσταση, η μεταβίβαση ή η παραίτηση από 
το δικαίωμα προσωπικής ή πραγματικής δουλείας, η παραχώρηση του δικαιώματος 
αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κυρίων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων 
κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου, καθώς και η μεταβίβαση του 
δικαιώματος άσκησης της επικαρπίας των ακινήτων της παραγράφου 1.» (7) 
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. «Ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειμένου στο 
φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν υπάγεται στο 
φόρο όταν ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του 
φόρου, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου». (8) 
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 αναθεώρησης 
δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής. Εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος 
στην πολεοδομία και έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο 
κατασκευής μέχρι την 25.11.2005, μπορεί να χορηγηθεί εξαίρεση από την εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου αυτής, με αίτηση των ενδιαφερομένων.» (9)  
«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, 
αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα 
των παραγράφων 1 και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης 
ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του 
υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα 
ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό. 

                                                 
6   Η περίπτωση β' της παραγραφου 1 του αρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α' 248) , όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 58 του Ν.4223/2013, τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 92 παρ.1 του 
Ν.4316/2014 - ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014, με ισχύ από 1.1.2015 

7   Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α' 248) όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) , τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε και 
πάλι με το άρθρο τρίτο παρ. 21 του Ν.4092/2012 

8   Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστέθηκε νέο 
εδάφιο με την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4646/2019 - ΦΕΚ 201/Α/12-12-2019 

9   Οι παρ. 1 και 4, του άρθρου 6  που είχαν αρχικά αντικατασταθεί με την παρ. 5α του άρθρου 25 του ν. 3091/2002 
(Α΄330/24.12.2002), και στη συνέχεια με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3296/2004 (Α΄253/14.12.2004), 
τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 2 και 3 αντιστοίχως του άρθρου 1 του ν. 3427/2005 (Α΄ 
312/27.12.2005) και, σύμφωνα με το άρθρου 53 του ιδίου νόμου, ισχύουν από 1.1.2006. 
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«Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 31.12.2020 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και 
τις 30.6.2020, ενώ για άδειες που εκδίδονται από 1.7.2020 και εφεξής τίθεται εξάμηνη 
προθεσμία από την έκδοση της άδειας.» (10)» (11) 
«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του ∆ιοικητή της 
ΑΑ∆Ε μπορεί: α) να ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού, και β) να τροποποιούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής 
στο καθεστώς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4α, εφόσον η άδεια οικοδομής 
έχει εκδοθεί από 1.1.2020 και η κατασκευή της οικοδομής έχει ολοκληρωθεί έως τις 
31.12.2022, καθώς και να ορίζεται κάθε σχετικό διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής του καθεστώτος.» (12) 

 
Άρθρο 7 

Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών 
1. Θεωρείται ως παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, η 
διάθεση από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για τις ανάγκες της, 
εφόσον πρόκειται για αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 30, για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση 
απόκτησής τους από άλλον υποκείμενο στο φόρο. 
2. Επίσης, ως παράδοση αγαθών θεωρούνται οι ακόλουθες πράξεις, εφόσον η 
απόκτηση των αγαθών ή κατά περίπτωση των υλικών ή των υπηρεσιών από τα οποία 
έχουν παραχθεί αυτά παρέχει στον υποκείμενο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου: 
α) η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη στο φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη 
του ίδιου υποκειμένου, 
«β) η ανάληψη από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής του για την 
ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης και γενικά η δωρεάν 
διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα 
δώρα μέχρις αξίας δέκα (10) ευρώ και τα δείγματα που διαθέτει ο υποκείμενος στο 
φόρο για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησής του.  
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, ως δώρα, που επίσης 
εξαιρούνται, θεωρούνται:  
αα) Τα τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά, πλην εκείνων που υπόκεινται σε 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που διατίθενται δωρεάν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου 
δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν 
συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή 
σκοπό, προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την 
ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά 
δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως τέτοια αγαθά θεωρούνται αυτά τα οποία 
δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση, ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή 
ελλείψεων στη συσκευασία, την επισήμανση ή το ζύγισμα, ή λόγω απόσυρσης από την 
αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης.  

                                                 
10   Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) αντικαταστάθηκε από την 
παρ.1 του άρθρου 49 του Ν.4701/2020 - ΦΕΚ 128/Α/30-6-2020 και ισχύ που αρχίζει από τις 12 
Ιουνίου 2020 

11   Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) προστέθηκε νέα 
παράγραφος 4α με την παρ.1 του άρθρου 39 του Ν.4646/2019 - ΦΕΚ 201/Α/12-12-2019 

12   Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 39 
του Ν.4646/2019 - ΦΕΚ 201/Α/12-12-2019 
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«Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων που κηρύσσονται ως έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω 
φυσικών καταστροφών.» (13) 
ββ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους Ο.Τ.Α., στα 
Ν.Π.∆.∆., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), στα 
εκκλησιαστικά Ν.Π., καθώς και στα Ν.Π.Ι.∆. ή στις οντότητες, που εποπτεύονται από 
τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των 
προσφύγων, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών.  
γγ) Τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, προκειμένου να διανεμηθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος για την 
κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
δημόσιας εκπαίδευσης.» (14) 
«δδ) Τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους Ο.Τ.Α. και 
στα Ν.Π.∆.∆., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), 
προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία 
φυσικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής 
αυτών.» (15) 
«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,». (16) 
δ) η ανάληψη μερίδας σε αγαθά από εταίρο, μέτοχο ή κληρονόμο, σε περίπτωση 
διακοπής των εργασιών, λύσης της εταιρείας, αποχώρησης ή θανάτου εταίρου. 
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις κοινωνίας και συνεταιρισμού, 
καθώς και στην περίπτωση κοινοπραξίας επιτηδευματιών, για την οποία προβλέπουν οι 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 
186/1992 (ΦΕΚ 84 Α'), 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. 

                                                 
13   Στην υποπερίπτωση αα' της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ προστέθηκε το εντός 

«» τελευταίο εδάφιο με το άρθρο 9 παρ.1 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26-7-2018 - 
ΦΕΚ 138/Α/26-7-2018. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Κυρώθηκε με τον Ν.4576/2018 - ΦΕΚ 
196/Α/27-11-2018 

14   Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 2859/ 2000 (Α΄ 248), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ.1 του Ν.4474/2017 - ΦΕΚ 
80/Α/7-6-2017 

15   Στην περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ προστέθηκε υποπερίπτωση δδ' με το άρθρο 9 
παρ.2 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26-7-2018 - ΦΕΚ 138/Α/26-7-2018. Η Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου Κυρώθηκε με τον Ν.4576/2018 - ΦΕΚ 196/Α/27-11-2018 

16   Η περ. γ) της παρ. 2, του άρθρου 7 που είχε αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3427/2005 (Α΄ 
312/27.12.2005) και, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ιδίου νόμου, ίσχυε από 1.1.2006, τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3522/2006 (Α΄ 276/22.12.2006) και σύμφωνα με 
την παρ. 12 του ιδίου άρθρου ισχύει αναδρομικά από 1.1.2006. 



________________________________________________________________________ 
Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας | e-nomothesia .gr 

9

θεωρείται ως μεταφερόμενο προς ένα άλλο  κράτος - μέλος, κάθε ενσώματο αγαθό 
που αποστέλλεται ή μεταφέρεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, αλλά εντός της 
Κοινότητας, από τον υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλον που 
ενεργεί για λογαριασμό του, για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εκτός αν τα αγαθά 
αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μιας από τις ακόλουθες πράξεις:  
«α) παράδοση αγαθού που πραγματοποιείται από τον υποκείμενο στο φόρο εντός του 
κράτους μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 13.» (17)  
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,  
«γ) παροχή υπηρεσιών στον υποκείμενο στο φόρο, που έχουν ως αντικείμενο 
πραγματογνωμοσύνες ή 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,». (18)  
ε) προσωρινή χρησιμοποίηση του αγαθού, για περίοδο μέχρι 24 μήνες στο έδαφος 
άλλου κράτους μέλους, εντός του οποίου η εισαγωγή του ίδιου αυτού αγαθού από 
τρίτη χώρα, με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίησή του, θα υπαγόταν στο καθεστώς 
προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς. 
Στην περίπτωση που μια από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω 
περιπτώσεις α' έως ε' παύει να υφίσταται, θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση 
αγαθού κατά το χρόνο που παύει να υφίσταται η εν λόγω προϋπόθεση. 
«στ) παράδοση αερίου μέσω συστήματος φυσικού αερίου ευρισκόμενου στο έδαφος 
της Κοινότητας ή μέσω οποιουδήποτε δικτύου συνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα, την 
παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας ή ψύχους μέσω των δικτύων θέρμανσης 
ή ψύξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' ή β' της παραγράφου 3 του 
άρθρου 13.» (19) 

«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κατά περίπτωση η διαδικασία 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού». 

(20) 
 

                                                 
17   Η περ. α) και το εντός «» τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 

2 και 3 αντιστοίχως του άρθρου 18 του ν. 3312/2005 (Α΄ 35/16.2.2005), ενώ η περ. στ) της ίδιας παρ. 
προστέθηκε με την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 

18   Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 παρ.1 του Ν. 4141/2013 
19  Η περ. στ της παρ. 3 του άρθρου 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3943/2011 

ΦΕΚ Α 66/31.3.2011. 
20   Η παρ. 4 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ 2000, Α' 248) αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 παρ.2 του 

Ν.4375/2016 - ΦΕΚ 51/Α/3-4-2016 με ισχύ από την 1.12.2015 
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«Άρθρο 7α (21) 
Παράδοση αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα σε άλλο 

κράτος-μέλος 
1. Η μεταφορά από υποκείμενο στον φόρο αγαθών της επιχείρησής του σε άλλο 
κράτος-μέλος, δεν θεωρείται παράδοση αγαθών από επαχθή αιτία στο πλαίσιο των 
ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος. 
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση 
συγκεκριμένου αποκτώντος υφίστανται, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος - μέλος από υποκείμενο 
στον φόρο ή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό του, ώστε τα εν λόγω αγαθά να 
παραδοθούν στο κράτος αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά την άφιξή τους σε 
άλλον υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος δικαιούται να αποκτήσει την κυριότητα των εν 
λόγω αγαθών βάσει ισχύουσας συμφωνίας μεταξύ των δύο υποκειμένων στον φόρο, 
β) ο υποκείμενος στον φόρο που αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά δεν έχει την έδρα 
της οικονομικής του δραστηριότητας ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο κράτος-μέλος στο 
οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά, 
γ) ο υποκείμενος στον φόρο στον οποίο πρόκειται να παραδοθούν τα αγαθά διαθέτει 
αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. στο κράτος-μέλος στο οποίο αποστέλλονται ή 
μεταφέρονται τα αγαθά και τα στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που του έχει αποδοθεί στο εν λόγω κράτος-μέλος, είναι 
γνωστά στον υποκείμενο στον φόρο που αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά, κατά τον 
χρόνο της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, 
δ) ο υποκείμενος στον φόρο που αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά καταγράφει τη 
μεταφορά τους, σε ειδικό βιβλίο καταχώρισης που προβλέπεται στην περ. ζ) της παρ. 4 
του άρθρου 36 και περιλαμβάνει στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που προβλέπεται στην 
περ. α) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. του 
υποκειμένου στον φόρο που αποκτά τα αγαθά και ο οποίος του έχει αποδοθεί από το 
κράτος-μέλος στο οποίο αυτά αποστέλλονται ή μεταφέρονται. 
3. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες, 
κατά τον χρόνο της μεταβίβασης του δικαιώματος διάθεσης των αγαθών με την 
ιδιότητα του κυρίου στον υποκείμενο στον φόρο της περ. γ΄ της παρ. 2, υπό την 
προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση εκτελείται εντός της προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών 
από την άφιξη των αγαθών στο κράτος-μέλος στο οποίο έχουν αποσταλεί ή 
μεταφερθεί: 
α) θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση αγαθών, σύμφωνα με την περ. α) της 
παρ. 1 του άρθρου 28, από τον υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος απέστειλε ή μετέφερε 
τα αγαθά είτε ο ίδιος είτε μέσω τρίτου, ο οποίος ενήργησε για λογαριασμό του στο 
κράτος - μέλος από το οποίο αυτά απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν, 
β) θεωρείται ότι πραγματοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τον 
υποκείμενο στον φόρο, στον οποίο παραδίδονται τα εν λόγω αγαθά στο κράτος - 
μέλος, στο οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται.». 
4. Η μεταφορά από τον υποκείμενο στον φόρο της περ. β) της παρ. 2 αγαθών της 
επιχείρησής του προς το άλλο κράτος-μέλος, δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών κατά 
την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 7, αν μέσα στο διάστημα των δώδεκα (12) μηνών 

                                                 
21   Μετά το άρθρο 7 του ν. 2859/2000 προστέθηκε νέο άρθρο 7α με την παρ.2.α του άρθρου 61 του 
Ν.4714/2020 - ΦΕΚ 148/Α/31-7-2020 
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από την άφιξη των αγαθών στο κράτος-μέλος στο οποίο έχουν αποσταλεί ή 
μεταφερθεί, ο υποκείμενος στον φόρο της περ. γ) της παρ. 2 αντικατασταθεί από 
άλλον υποκείμενο στον φόρο, εφόσον: 
α) πληρούνται και οι άλλες προϋποθέσεις της παρ. 2, και 
β) ο υποκείμενος στον φόρο της περ. β) της παρ. 2, καταγράφει την αντικατάσταση 
στο ειδικό βιβλίο καταχώρισης που προβλέπεται στην περ. ζ) της παρ. 4 του άρθρου 
36. 
Κατ’ αναλογία δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, 
σύμφωνα με την περ. γ΄ του άρθρου 12. 
5. Η μεταφορά από τον υποκείμενο στον φόρο της περ. β’ της παρ. 2 αγαθών της 
επιχείρησής του προς το άλλο κράτος-μέλος, θεωρείται ως παράδοση αγαθών κατά την 
έννοια της παρ. 3 του άρθρου 7, από την επομένη ημέρα της λήξεως της περιόδου των 
δώδεκα (12) μηνών, εάν: 
α) τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί ούτε στον υποκείμενο στον φόρο της περ. γ) της 
παρ. 2, για τον οποίο προορίζονται, ούτε σε άλλον υποκείμενο στον φόρο, από τον 
οποίο αυτός έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 4, μέσα στο διάστημα των 
δώδεκα (12) μηνών από την άφιξή τους στο κράτος - μέλος, στο οποίο έχουν 
αποσταλεί ή μεταφερθεί, και 
β) δεν συντρέχει καμία από τις περ. α) έως και γ) της παρ. 7 του παρόντος. 
Εάν εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών παύσει να πληρούται 
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 2 και 4, η μεταφορά από 
τον υποκείμενο στον φόρο της περ. β) της παρ. 2 αγαθών της επιχείρησής του προς το 
άλλο κράτος-μέλος, θεωρείται ως παράδοση αγαθών, κατά την έννοια της παρ. 3 του 
άρθρου 7, κατά τον χρόνο παύσης της σχετικής προϋπόθεσης. 
6. Η μεταφορά από τον υποκείμενο στον φόρο της περ. β) της παρ. 2 αγαθών της 
επιχείρησής του προς το άλλο κράτος-μέλος, δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών κατά 
την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 7, εάν: 
α) το δικαίωμα διάθεσης των αγαθών δεν έχει μεταβιβασθεί και τα εν λόγω αγαθά 
επιστρέφονται στο κράτος μέλος από το οποίο έχουν αποσταλεί ή μεταφερθεί εντός 
του διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών, και 
β) ο υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος απέστειλε ή μετέφερε τα αγαθά, καταγράφει 
την επιστροφή τους στο ειδικό βιβλίο καταχώρισης που αναφέρεται στην περ. ζ) της 
παρ. 4 του άρθρου 36. 
7. Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 2 και 4 παύουν να πληρούνται όταν: 
α) τα αγαθά παραδοθούν σε άλλο πρόσωπο, εκτός από τον υποκείμενο στον φόρο της 
περ. γ) της παρ. 2 ή τον υποκείμενο στον φόρο της παρ. 4, αμέσως πριν από την εν 
λόγω παράδοση, 
β) τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε χώρα διαφορετική από το κράτος-μέλος 
από το οποίο μετακινήθηκαν αρχικά, αμέσως πριν από την έναρξη της εν λόγω 
αποστολής ή μεταφοράς, 
γ) υφίσταται καταστροφή, απώλεια ή κλοπή των αγαθών. 
Ειδικά για την περ. γ), θεωρείται ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις παύουν να πληρούνται 
κατά την ημερομηνία στην οποία τα αγαθά πράγματι αφαιρέθηκαν ή καταστράφηκαν 
ή, εάν είναι αδύνατο να καθοριστεί η ημερομηνία αυτή, την ημερομηνία στην οποία 
διαπιστώθηκε η καταστροφή ή η απώλειά τους. 



________________________________________________________________________ 
Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας | e-nomothesia .gr 

12

8. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 7 έχουν ανάλογη εφαρμογή στη μεταφορά αγαθών στο 
εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος-μέλος, στο πλαίσιο ρύθμισης αποθεμάτων στη 
διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος. 
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του ∆ιοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.), ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για 
την εφαρμογή του παρόντος.» 



________________________________________________________________________ 
Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας | e-nomothesia .gr 

13

Άρθρο 8  
Παροχή υπηρεσιών 

1. Παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε 
πράξη που δε συνιστά παράδοση αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 
έως 7. Η πράξη αυτή μπορεί να συνίσταται ιδίως σε: 
α) μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού, 
β) υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης. 
2. Ως παροχή υπηρεσιών λογίζονται επίσης: 
α) η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων 
και παρόμοιων εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων 
και τροχόσπιτων,  
β) η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης 
και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση,  
γ) η εκτέλεση υπηρεσίας με καταβολή αποζημίωσης ύστερα από επιταγή δημόσιας 
αρχής ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου,  
«δ) i. Η εκμίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων. 
ii.Η εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μισθωτή 
υποκείμενο στο φόρο, αυτοτελώς ή στα πλαίσια μικτών συμβάσεων, εφόσον ο 
εκμισθωτής το επιθυμεί και υποβάλλει για αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης. 
«Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η υποβολή αίτησης επιλογής φορολόγησης μέχρι 
31.12.2013.» (22) 

Η αίτηση επιλογής φορολόγησης μπορεί να υποβληθεί είτε πριν την έναρξη 
χρησιμοποίησης του ακινήτου ή εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της 
διαχειριστικής περιόδου, σε περίπτωση που η επιλογή πραγματοποιείται σε χρόνο 
μεταγενέστερο, και ισχύει από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου.  
«Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αίτηση επιλογής φορολόγησης μπορεί να 
υποβληθεί μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου 2013, με έναρξη εφαρμογής από 1.1.2013, με 
την προϋπόθεση ότι με την περιοδική δήλωση του ∆εκεμβρίου ή του τέταρτου 
τριμήνου θα καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί για το διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 
31.12.2013.» (23) 
Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος του οικοδομικού 
συγκροτήματος. Με την αίτηση προσδιορίζονται οι χώροι για τους οποίους γίνεται 
επιλογή φορολόγησης. 
Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να ανακληθεί με υποβολή σχετικής αίτησης που 
υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου 
και ισχύει από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. 
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων, 
οι οποίες είχαν υποβάλλει αίτηση επιλογής φορολόγησης και είχαν λάβει σχετική 
βεβαίωση υπαγωγής στο φόρο από την αρμόδια ∆.Ο.Υ., μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου 
2012, χωρίς να εξετάζεται η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί με τις 
υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της προϊσχύουσας 
διάταξης. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης επιλογής 
φορολόγησης. 
                                                 
22   Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ(ii) της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κώδικα Φ.Π.Α., αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο δέκατο παρ.3  του Ν. 4211/2013 
23   Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ(ίί) της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248) 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο δέκατο παρ.2  του Ν. 4211/2013 


