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Αρθρο 251. Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών - Κείμενο νόμου 

 
Το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου 
υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, 
πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι 
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα, τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη στη φορολογία εισοδήματος. 
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή, α)στους αγρότες 
τοο άρθρου 41, 
β) στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της 
χώρας, 
γ) στην παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 28. 
3. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, τα ακαθάριστα έσοδα των οποίων υπερβαίνουν 
σε μία διαχειριστική περίοδο το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1, 
εντάσσονται υποχρεωτικά από την επόμενη διαχειριστική περίοδο στο κανονικό 
καθεστώς απόδοσης του φόρου. 
4. Στην περίπτωση που η πρώτη διαχειριστική περίοδος αφορά χρονικό διάστημα 
μικρότερο του έτους, προκειμένου να κριθεί αν ο υποκείμενος μπορεί να απαλλαγεί 
κατά την επομένη διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
1, γίνεται αναγωγή των ακαθαρίστων εσόδων του, του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος, σε ετήσια βάση. 
5. Για την μετάταξη υποκείμενου από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο και 
αντίστροφα, υποβάλλεται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλωση 
μεταβολών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 4 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013). Όταν 
από τον υποκείμενο επιλεγεί ένταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς, η σχετική 
δήλωση δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο διετίας. Η μη υποβολή της 
δήλωσης του εδαφίου 1, δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό 
καθεστώς. 
6. Αν υποκείμενος μετατάσσεται υποχρεωτικά ή προ-αιρετικά από το ένα καθεστώς 
στο άλλο, κατά την έναρξη συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου, τα αποθέματα 
των εμπορεύσιμων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής 
περιόδου, που προηγείται του χρόνου της μετάταξης, απογράφονται υποχρεωτικά ανά 
συντελεστή φόρου που ισχύει την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου που 
προηγείται της μετάταξης αποτιμώνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του φόρου που έχει εκπεσθεί για τα αποθέματα, όταν ο 
υποκείμενος μετατάσσεται από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο και 
δικαίωμα έκπτωσης, αντίστοιχα, όταν μετατάσσεται από το απαλλασσόμενο στο 
κανονικό καθεστώς. 
7. Σε κάθε περίπτωση μετάταξης, ο υποκείμενος υποχρεούται να συντάσσει 
απογραφή των αγαθών επένδυσης, για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος 
διακανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33. Τα εν λόγω αγαθά 
αποτιμώνται στην αξία κτήσης αυτών, η οποία προσαυξάνεται με τις δαπάνες 



βελτίωσης και επέκτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης. Οι 
μετατασσόμενοι υποκείμενοι, για τον εναπομένοντα χρόνο του διακανονισμού, έχουν 
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ή, κατά περίπτωση, υποχρέωση διακανονισμού και 
καταβολής του φόρου, ανάλογα με το εάν πρόκειται για μετάταξη από το 
απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς ή αντίστροφα. 
8. Για τα απογραφόμενα αγαθά, που προβλέπουν οι διατάξεις των προηγούμενων 
παραγράφων 6 και 7, υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου 
μήνα από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων κατά 
συντελεστή φόρου και το φόρο που αναλογεί. 
Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, με την προβλεπόμενη 
από το άρθρο 38 δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η μετάταξη. Για τους υποκείμενους που μετατάσσονται στο 
απαλλασσόμενο καθεστώς, η δήλωση για την απόδοση του φόρου υποβάλλεται εντός 
ενός μήνα από την υποβολή της δήλωσης του πρώτου εδαφίου. 
9. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, 
αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας-απαλλαγή 
μικρών επιχειρήσεων» και δεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο των εισροών τους.» 
 
 
 
 


