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«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και
πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις»
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ – Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α
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Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας
δίκαιο οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου και της οδηγίας (ΕΕ)
2019/1995 του Συμβουλίου των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η.7.2021.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

1

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Η ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων είναι αναγκαία, προκειμένου η εθνική μας
νομοθεσία να είναι εναρμονισμένη με το ενωσιακό δίκαιο.
Οι οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 και 2019/1995 του Συμβουλίου τροποποιούν διατάξεις
της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου
προστιθεμένης αξίας και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την
απαλλαγή από τον φόρο προστιθεμένης αξίας ορισμένων εισαγωγών αγαθών,
προκειμένου να εισαχθούν στο εσωτερικό μας δίκαιο νέοι κανόνες και
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθεμένης αξίας για τις εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις των προαναφερομένων οδηγιών επέρχεται αφενός
επέκταση του μη ενωσιακού καθεστώτος (non-Union scheme) σε όλες τις
υπηρεσίες B2C, πέραν των TBE υπηρεσιών (τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες), αφετέρου
επέκταση του ενωσιακού καθεστώτος (Union scheme) σε: (α) υπηρεσίες B2C πέραν
των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (TBE), (β) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών, καθώς και (γ) εγχώριες παραδόσεις αγαθών που
πραγματοποιούνται με τη διαμεσολάβηση των ηλεκτρονικών διεπαφών, εφόσον ο
αρχικός προμηθευτής αυτών δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.
Για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής
σε δέματα αξίας έως του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, οι διατάξεις της
οδηγίας αποσκοπούν αφενός στην απλούστευση των διαδικασιών για
επιχειρήσεις και καταναλωτές, αφετέρου στην αποφυγή φαινομένων
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής κατά την εισαγωγή μικροδεμάτων.
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η ρύθμιση αφορά υποκειμένους στον ΦΠΑ (επιχειρήσεις), εγκατεστημένους ή μη
στην Ένωση, οι οποίοι πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και
παροχές υπηρεσιών καθώς και εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία
αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής από χώρες εκτός Ε.Ε., καθώς και τους ιδιώτες
καταναλωτές-παραλήπτες των δεμάτων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας

i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινωνκαι
υλικών πόρων;

Η τροποποίηση επιβάλλεται από την υποχρέωση
ενσωμάτωσης ενωσιακής νομοθεσίας (Οδηγίες (ΕΕ)
2017/2455 και 2019/1995 του Συμβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ του
Συμβουλίου και 2009/132/ΕΚ).

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να
εισαχθούν
με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
συμπεριλαμβανομένης
της
δυνατότητας
νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης
της
υφιστάμενης
νομοθεσίας, καθώς αφορούν φορολογικές και
συναφείς υποχρεώσεις που απαιτούν ρητή νομοθετική
πρόβλεψη.

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη
ρύθμισης των θεμάτων των άρθρων 1 έως 18.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;
6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

ΝΑΙ



ΟΧΙ



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση








Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής
ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για
όλους.
Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην
εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με την
αντίστοιχη ενωσιακή και αποφεύγεται το
ενδεχόμενο προσφυγής σε βάρος της χώρας
μας λόγω μη ορθής ενσωμάτωσης των οικείων
ενωσιακών διατάξεων.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

9.

➢ Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) –
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών
Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια)
εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιηθείσες
ανασκαφές,
κατά
αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων

είδος

και

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται
σε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα

7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

του

ΟΟΣΑ

➢ Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
➢ Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους
φόρους στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

➢ Κοινωνική πολιτική:
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική
τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας
Αριθμός
ατυχημάτων
ανά
κλάδο
οικονομίας
και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα του
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά
αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και
άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

ΥΓΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν
(για μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)

➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

➢ Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά
/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ ή/και ΕΜΜΕΣΗ 

i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Οι διαδικασίες εγγραφής/διαγραφής υποκείμενων
στον φόρο προσώπων, υποβολής δηλώσεων φόρου,
πληρωμών/επιστροφών φόρου, καθώς και οι
τελωνειακές
διαδικασίες
εισαγωγής
πραγματοποιούνται με μηχανογραφικά μέσα.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ
ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Προσαρμογές στα υφιστάμενα πληροφοριακά
συστήματα TAXISnet και ICISnet της Α.Α.Δ.Ε

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1

Στόχος
Α. Γενικά
Με τις διατάξεις των άρθρων 1-16 ενσωματώνονται στο
εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1995 του Συμβουλίου αναφορικά με τους κανόνες ΦΠΑ
για το ηλεκτρονικό εμπόριο η εφαρμογή των οποίων είναι
υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
την 1η.7.2021 καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 36α της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται από
1ης.7.2021 οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)
ρυθμίζοντας τα εξής βασικά θέματα:
Πρώτον, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την
εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θεσπίζονται
δύο νέες φορολογητέες πράξεις, οι «ενδοκοινοτικές εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών» και οι «εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες
χώρες».
Δεύτερον, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις βάσει των οποίων, σε
ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση που διευκολύνει την
παράδοση αγαθών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής
θεωρείται, για σκοπούς ΦΠΑ, ότι έχει παραλάβει και εν
συνεχεία παραδώσει η ίδια τα αγαθά («θεωρούμενος
προμηθευτής») προς τον πελάτη.
Τρίτον, το υφιστάμενο όριο (35.000/100.000 ευρώ αναλόγως
προς το κράτος – μέλος προορισμού) για τις «πωλήσεις από
απόσταση» καταργείται και αντικαθίσταται από νέο ενιαίο όριο
ύψους 10.000 ευρώ για ολόκληρη την ΕΕ κάτω από το οποίο η
παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και οι
ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών θα μπορούν
να συνεχίσουν να υπόκεινται σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος στο
οποίο είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο πάροχος
των εν λόγω τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών ή στο
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο
αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς (κράτος – μέλος
προέλευσης). Το μέτρο αυτό αφορά επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες μόνο σε ένα κράτος – μέλος και αποσκοπεί στη
μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις αυτές.
Ωστόσο, οι ανωτέρω επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να
επιλέγουν τον τόπο παράδοσης των αγαθών και παροχής των
υπηρεσιών τους σύμφωνα με τον τόπο άφιξης των αγαθών στον
πελάτη και του τόπου εγκατάστασης ή μόνιμης κατοικίας ή

συνήθους διαμονής του μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη
(αρχή του τόπου προορισμού).
Τέταρτον, θεσπίζονται νέες απαιτήσεις όσον αφορά την
καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία για τις επιχειρήσεις που
διευκολύνουν την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών
μέσω
της
χρήσης
ηλεκτρονικής
διεπαφής,
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία η
ηλεκτρονική διεπαφή δεν θεωρείται ότι έχει παραλάβει από
άλλον υποκείμενο στον φόρο και έχει παραδώσει η ίδια τα
αγαθά προς τον πελάτη («θεωρούμενος προμηθευτής»)
Πέμπτον, μετά την επιτυχία της Μικρής Μονοαπευθυντικής
Θυρίδας ΦΠΑ (Mini One Stop Shop - MOSS) τα δύο ειδικά
καθεστώτα
που
αφορούν
σε
τηλεπικοινωνιακές,
ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες θα
διευρυνθούν ως εξής: (α) το μη – ενωσιακό καθεστώς θα
καλύπτει όλες τις B2C υπηρεσίες από επιχειρήσεις που δεν
είναι εγκατεστημένες στην Ε.Ε. και (β) το ενωσιακό καθεστώς
θα καλύπτει όλες τις B2C υπηρεσίες που φορολογούνται σε
κράτος μέλος στο οποίο ο ενωσιακός πάροχος δεν είναι
εγκατεστημένος, τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών, καθώς και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών
μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών δημιουργώντας μια μεγαλύτερη
Μονοαπευθυντική Θυρίδα (One Stop Shop–OSS).
Έκτον, η απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή των
δεμάτων χαμηλής αξίας έως 22 ευρώ θα καταργηθεί και
θεσπίζεται νέο ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες
χώρες με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ, η
Μονοαπευθυντική Θυρίδα για τις εισαγωγές (καθεστώς
εισαγωγής, Import OneStopShop - IOSS).
Ειδικότερα με το άρθρο 1 ενσωματώνεται στο εσωτερικό μας
δίκαιο η παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 δια
της προσθήκης νέου άρθρου 5α μετά το άρθρο 5 του Κώδικα
ΦΠΑ.
Με το νέο άρθρο 5α του Κώδικα ΦΠΑ εισάγονται στο εθνικό μας
δίκαιο οι έννοιες των «ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως
πωλήσεων αγαθών» και των «εξ αποστάσεως πωλήσεων
αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες». Η
έννοια των «ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων
αγαθών» αφορά σε παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή
μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που
ενεργεί για λογαριασμό του από κράτος-μέλος άλλο από εκείνο
της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα
πελάτη. Η έννοια των «εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που
εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες» αφορά σε
παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από
τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό
του από τρίτη χώρα ή τρίτο έδαφος σε οποιοδήποτε κράτοςμέλος.
Ως προς αμφότερες τις ανωτέρω φορολογητέες πράξεις
γίνονται οι εξής επισημάνσεις. Πρώτον, καταλαμβάνουν και τις
περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής παρεμβαίνει έμμεσα στην
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αποστολή ή τη μεταφορά των αγαθών προς τον πελάτη, με
σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση καταχρηστικών
πρακτικών. Δεύτερον, η παράδοση των αγαθών πρέπει να
πραγματοποιείται είτε (α) προς πρόσωπο υποκείμενο στον
φόρο ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο, τα οποία
δεν θεωρείται ότι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
αγαθών σύμφωνα είτε με τις διατάξεις της παρ. 2 και του
πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 11 είτε με άλλες
αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν σε άλλο κράτος – μέλος είτε
(β) προς οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο
πρόσωπο. Τρίτον, τα παραδιδόμενα αγαθά δεν μπορεί να είναι
ούτε καινούργια μεταφορικά μέσα ούτε αγαθά που
παραδίδονται έπειτα από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με
ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για
λογαριασμό του.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται στο εσωτερικό δίκαιο η παρ.
2 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 διά της προσθήκης
άρθρου 5β στον Κώδικα ΦΠΑ. Με το νέο άρθρο 5β προβλέπεται
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υποκείμενος στον φόρο, ο
οποίος διευκολύνει μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής,
όπως αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων
μέσων, θεωρείται ότι έχει παραλάβει και παραδώσει ο ίδιος τα
εν λόγω αγαθά (ο λεγόμενος «θεωρούμενος προμηθευτής»)
προς τον πελάτη. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν (α) αγαθά σε
δέματα με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ τα
οποία παραδίδονται σε πελάτη εντός της ΕΕ και εισάγονται
στην ΕΕ, ανεξαρτήτως του εάν ο υποκείμενος στον φόρο
προμηθευτής/πωλητής είναι εγκατεστημένος εντός της ΕΕ ή
εκτός της ΕΕ και (β) αγαθά που έχουν ήδη τεθεί σε ελεύθερη
κυκλοφορία στην ΕΕ και αγαθά που βρίσκονται στην ΕΕ τα
οποία παραδίδονται σε πελάτες εντός της ΕΕ, ανεξαρτήτως της
αξίας
τους,
όταν
ο
υποκείμενος
στον
φόρο
προμηθευτής/πωλητής δεν είναι εγκατεστημένος εντός της ΕΕ.
Με άλλα λόγια στις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρείται ότι η
πώληση αγαθών μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής (π.χ. ιστοτόπου)
προς τον πελάτη (συνήθως τελικό καταναλωτή) διαχωρίζεται σε
δύο πράξεις για σκοπούς ΦΠΑ: (α) μια θεωρούμενη ως B2B
παράδοση αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ από τον υποκείμενο στον
φόρο προμηθευτή προς την ηλεκτρονική διεπαφή και (β) μια
θεωρούμενη ως B2C παράδοση αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ από
την ηλεκτρονική διεπαφή προς τον πελάτη.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι
παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, η παρ.
2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910 και η παρ. 1 του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ). Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου
αυτού ενσωματώνονται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 διά της αντικατάστασης των παρ. 5 και
6, αντίστοιχα, του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα, με
την παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα
ΦΠΑ. Με την αντικατάσταση αφενός καταργείται το από
1ης.1.1993 καθεστώς των «πωλήσεων από απόσταση» ως προς
το σκέλος που αφορά πωλήσεις από άλλα κράτη-μέλη προς τη

Χώρα μας αφετέρου ρυθμίζεται ο τόπος παράδοσης
(φορολόγησης) στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών. Με τις νέες διατάξεις ο τόπος παράδοσης
(φορολόγησης), στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών προσδιορίζεται σύμφωνα με την αρχή του τόπου
προορισμού και τη φύση του ΦΠΑ ως γενικού έμμεσου φόρου
κατανάλωσης. Ο τόπος παράδοσης (φορολόγησης) είναι το
εσωτερικό της Χώρας, εφόσον κατά τον χρόνο άφιξης της
αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη, τα αγαθά
βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας. Κατ΄ ανάλογη εφαρμογή,
ο τόπος παράδοσης (φορολόγησης) δεν είναι το εσωτερικό της
Χώρας, εφόσον κατά τον χρόνο άφιξης της αποστολής ή της
μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη, τα αγαθά δεν βρίσκονται
στο εσωτερικό της χώρας.
Με την παρ. 2 αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 13 του
Κώδικα ΦΠΑ. Με την αντικατάσταση, αφενός καταργείται το
από 1ης.1.1993 καθεστώς των «πωλήσεων από απόσταση» ως
προς το σκέλος που αφορά πωλήσεις από τη Χώρα μας προς
άλλα κράτη-μέλη, αφετέρου, ρυθμίζεται ο τόπος παράδοσης
(φορολόγησης) στις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες. Με τις νέες
διατάξεις ο τόπος παράδοσης (φορολόγησης), στις εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα
εδάφη ή τρίτες χώρες προσδιορίζεται σύμφωνα με την αρχή
του τόπου προορισμού και τη φύση του ΦΠΑ ως γενικού
έμμεσου φόρου κατανάλωσης. Ειδικότερα, ο τόπος παράδοσης
(φορολόγησης) είναι το εσωτερικό της Χώρας, στην περίπτωση
κατά την οποία τα αγαθά εισάγονται σε κράτος - μέλος
διαφορετικό από το κράτος - μέλος άφιξης της αποστολής ή της
μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη, εφόσον κατά τον χρόνο
άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα
πελάτη, τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας. Στην
περίπτωση κατά την οποία τα αγαθά εισάγονται στη χώρα μας
και ο τόπος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον
αποκτώντα πελάτη είναι σε διαφορετικό κράτος - μέλος, τότε ο
τόπος παράδοσης (φορολόγησης) δεν είναι το εσωτερικό της
Χώρας. Τέλος, ο τόπος παράδοσης (φορολόγησης) είναι το
εσωτερικό της Χώρας στην περίπτωση κατά την οποία τόσο ο
τόπος εισαγωγής όσο και ο τόπος άφιξης της αποστολής ή της
μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη βρίσκονται στο εσωτερικό
της χώρας και ο ΦΠΑ επί των εν λόγω αγαθών δηλώνεται μέσω
του καθεστώτος εισαγωγής (IOSS) σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος.
Με την παρ. 3 ενσωματώνεται η παρ. 4 του άρθρου 36α της
Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910. Η εν λόγω παράγραφος
του άρθρου 36α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ αναφέρεται κατ’
ουσίαν στην παρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455.
Με την παρ. 4 ενσωματώνεται η παρ. 1 του άρθρου 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 δια της προσθήκης νέας παρ. 6β στο
άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τη νέα διάταξη ρυθμίζεται ένα
σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις περιπτώσεις όπου ο
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υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος διευκολύνει μέσω της χρήσης
ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγοράς, πλατφόρμας,
διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, θεωρείται ότι έχει
παραλάβει και παραδώσει ο ίδιος τα εν λόγω αγαθά (ο
λεγόμενος «θεωρούμενος προμηθευτής») – βλ. προτεινόμενο
με το παρόν νέο άρθρο 5β του Κώδικα ΦΠΑ. Δεδομένου ότι στις
παραπάνω περιπτώσεις μια πώληση διαχωρίζεται σε δύο
παραδόσεις αγαθών (μια θεωρούμενη ως B2B παράδοση
αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ προς την ηλεκτρονική διεπαφή και
μια θεωρούμενη ως B2C παράδοση αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ
από την ηλεκτρονική διεπαφή), είναι απαραίτητο να καθοριστεί
σε ποια εκ των δύο αυτών παραδόσεων θα πρέπει να
αποδίδεται η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών. Σύμφωνα
με τη νέα διάταξη η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών
αποδίδεται στη θεωρούμενη ως B2C παράδοση αγαθών για
σκοπούς ΦΠΑ που πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική
διεπαφή προς τον πελάτη (π.χ. τελικό καταναλωτή). Η πρακτική
σημασία όλων των παραπάνω συνίσταται στο ότι, σύμφωνα με
τη νέα διάταξη, η θεωρούμενη ως B2C παράδοση αγαθών για
σκοπούς ΦΠΑ μπορεί να είναι είτε ενδοκοινοτική εξ
αποστάσεως πώληση αγαθών είτε εξ αποστάσεως πώληση
αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες.
Ταυτόχρονα η θεωρούμενη ως B2B παράδοση αγαθών για
σκοπούς ΦΠΑ είναι πράξη χωρίς μεταφορά που
πραγματοποιείται είτε εντός Ε.Ε. είτε εκτός Ε.Ε. αντίστοιχα,
αναλόγως με το πού βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο
αναχώρησης της αποστολής ή μεταφοράς.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι
παρ. 6 και 7 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 καταργούνται οι περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 13 του
άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ και ενσωματώνεται κατά τον τρόπο
αυτό η παρ. 6 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, (με
την οποία απαλείφονται από 1ης.7.2021 οι παρ. 2 έως και 6 του
άρθρου 58 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ). Οι καταργούμενες
διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ από 1ης.1.2019 αφορούν τον
τόπο φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών που
παρέχονται από πολύ µικρές επιχειρήσεις σε µη υποκείµενους
στον φόρο (π.χ. ιδιώτες, µη υποκείµενα στον φόρο νοµικά
πρόσωπα) που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη-µέλη
θέτοντας όριο 10.000 ευρώ σε ενωσιακό επίπεδο, µέχρι το
οποίο οι παροχές των εν λόγω υπηρεσιών υπόκεινται σε Φ.Π.Α.
στο κράτος-µέλος εγκατάστασης των παρόχων αντί να
φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του µη υποκειµένου
στον φόρο λήπτη. Πλέον από 1ης.7.2021 το όριο αυτό καλύπτει
και τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών (βλ.
αμέσως παρακάτω).
Με την παρ. 2 προστίθεται νέο άρθρο 14α του Κώδικα ΦΠΑ και
ενσωματώνεται κατά τον τρόπο αυτό η παρ. 7 του άρθρου 2 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455. Με τις νέες διατάξεις το κατώτατο
όριο των 10.000 ευρώ το οποίο από 1ης.1.2019 καλύπτει τις
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διασυνοριακές παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών που
παρέχονται από πολύ µικρές επιχειρήσεις επεκτείνεται και
καλύπτει πλέον και τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών. Το μέτρο αυτό αφορά επιχειρήσεις που
είναι εγκατεστημένες μόνο σε ένα κράτος – μέλος και
αποσκοπεί στη μείωση των διοικητικών βαρών για τις
επιχειρήσεις αυτές. Ωστόσο, οι ανωτέρω επιχειρήσεις
διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο παράδοσης των
αγαθών και παροχής των υπηρεσιών τους σύμφωνα με τον
τόπο άφιξης των αγαθών στον πελάτη και του τόπου
εγκατάστασης ή μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής του
μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη (αρχή του τόπου
προορισμού). Τέλος, επισημαίνεται ότι η παρ. 3 του νέου
άρθρου 14α αποσκοπεί στην αποτροπή φαινομένων διπλής
φορολόγησης.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι
παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995, δια της
προσθήκης νέας παρ. 3α στο άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ και
νέας περ. λε) στο άρθρο 22 του ίδιου Κώδικα, αντίστοιχα.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα παρ. 3α στο
άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ και προβλέπεται ότι στις
περιπτώσεις όπου ο υποκείμενος στον φόρο ο οποίος
διευκολύνει μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως
αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων
μέσων, θεωρείται ότι έχει παραλάβει και παραδώσει ο ίδιος τα
εν λόγω αγαθά (ο λεγόμενος «θεωρούμενος προμηθευτής»),
τότε τόσο ο χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης όσο και
το απαιτητό του φόρου επέρχονται την ίδια χρονική στιγμή και
για τις δύο πράξεις (θεωρούμενη ως B2B παράδοση αγαθών για
σκοπούς ΦΠΑ προς την ηλεκτρονική διεπαφή και θεωρούμενη
ως B2C παράδοση αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ από την
ηλεκτρονική διεπαφή). Η χρονική αυτή στιγμή είναι ο χρόνος
αποδοχής της πληρωμής.
Με την παρ. 2 προστίθεται νέα περ. λε) στην παρ. 1 του άρθρου
22 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι η
θεωρούμενη ως B2B παράδοση αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ από
τον υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς την ηλεκτρονική
διεπαφή απαλλάσσεται από τον φόρο. Στόχος είναι να
αποφευχθεί ο κίνδυνος τυχόν υποκείμενοι μη εγκατεστημένοι
στην Ένωση να μην καταβάλλουν στις φορολογικές αρχές τον
ΦΠΑ που θα έχουν εισπράξει από τις ηλεκτρονικές διεπαφές.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι
παρ. 9, 20, 28 και μέρος της παρ. 30 του άρθρου 2 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/2455 καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1995.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου αυτού ενσωματώνεται η
παρ. 9 του άρθρου 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455. Με την
προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται νέα απαλλαγή κατά την
εισαγωγή αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως
πωλήσεων για τις οποίες η απόδοση του φόρου
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πραγματοποιείται μέσω του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής. Η
απαλλαγή κατά την εισαγωγή χορηγείται υπό την προϋπόθεση
ότι κατά τη στιγμή της υποβολής διασάφησης εισαγωγής
δηλώνεται έγκυρος ΑΦΜ/ΦΠΑ του υποκείμενου στον φόρο ή
του μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του. Η εγκυρότητα
του ΑΦΜ/ΦΠΑ επιβεβαιώνεται με αυτοματοποιημένες
διαδικασίες μέσω εθνικής βάσης δεδομένων που αποτελεί
αντίγραφο της κεντρικής βάσης δεδομένων στην οποία είναι
καταχωρημένοι ΑΦΜ/ΦΠΑ που έχουν αποδοθεί από όλα τα
κράτη μέλη.
Με την παρ. 2 ενσωματώνονται οι παρ. 20, 28 και μέρος της
παρ. 30 (νέο άρθρο 369κγ της Οδηγίας ΦΠΑ) του άρθρου 2 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 δια της αντικατάστασης της παρ. 1.α
του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, ως προς το μέρος που
αφορούν σε υποκείμενους στον φόρο που εντάσσονται στο
ενωσιακό καθεστώς και στο καθεστώς εισαγωγής άλλων
κρατών μελών. Με τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με το δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ των εισροών που
πραγματοποιούν στη Χώρα μας οι υποκείμενοι στον φόρο που
εντάσσονται στα ειδικά αυτά καθεστώτα άλλων κρατών-μελών.
Με την παρ. 3 ενσωματώνεται η παρ. 4 του άρθρου 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995, δια της αντικατάστασης της περ. γ της
παρ. 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τη νέα διάταξη
προβλέπεται ότι παρέχεται στον υποκείμενο που παραδίδει
αγαθά προς την ηλεκτρονική διεπαφή στο πλαίσιο του νέου
άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ, δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
των εισροών κατά το μέρος που οι εισροές (αγαθά ή υπηρεσίες)
χρησιμοποιούνται για τις ως άνω θεωρούμενες ως B2B
παραδόσεις για σκοπούς ΦΠΑ.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται στο εσωτερικό μας δίκαιο η
παρ. 11 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, δια της
προσθήκης νέας παρ. 5δ στο άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τις
νέες διατάξεις προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης
καταχωρήσεων των παραδόσεων αγαθών ή των παροχών
υπηρεσιών τις οποίες υποκείμενοι στον φόρο διευκολύνουν
μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, προς μη υποκείμενα
στον φόρο πρόσωπα στον φόρο εντός της Ένωσης. Η τήρηση
καταχωρήσεων για χρονικό διάστημα δέκα ετών, είναι
απαραίτητη για διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω γενική υποχρέωση η οποία
εξειδικεύεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 282/2011, όπως θα
ισχύει από 1ης.7.2021, καταλαμβάνει τόσο τις ηλεκτρονικές
διεπαφές που θεωρούνται ότι λαμβάνουν και παραδίδουν τα
αγαθά δυνάμει του νέου άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ ή τις
υπηρεσίες όσο και τις ηλεκτρονικές διεπαφές που
διευκολύνουν τις εν λόγω πράξεις, χωρίς ωστόσο να
τεκμαίρεται ότι παραδίδουν οι ίδιες τα αγαθά ή παρέχουν οι
ίδιες τις υπηρεσίες προς τον πελάτη.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται στο εσωτερικό μας δίκαιο η
παρ. 13 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, δια της
αντικατάστασης του άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ. Το άρθρο
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47α, το οποίο περιείχε ορισμούς εννοιών σχετικών με τα ειδικά
καθεστώτα 47β και 47γ, μετά την αντικατάσταση των
διατάξεων των άρθρων αυτών με τις προτεινόμενες διατάξεις
της παρ. 13 και την προσθήκη του άρθρου 47δ για το νέο
καθεστώς εισαγωγής, διατηρεί πλέον μόνον τον ορισμό της
δήλωσης ΦΠΑ που αφορά τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων
47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ και η οποία διακρίνεται από
τις δηλώσεις ΦΠΑ του άρθρου 38 του ίδιου Κώδικα.
Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 47β του Κώδικα
ΦΠΑ ενσωματώνοντας στο εσωτερικό μας δίκαιο τα άρθρα
358α έως και 369 της Οδηγίας (ΕΚ) 112/2006 του Συμβουλίου
(στο εξής Οδηγία ΦΠΑ), όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν
από τις παρ. 14 έως και 20 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/2455 του Συμβουλίου. Με τα άρθρα 358α έως και 369 της
Οδηγίας ΦΠΑ, ως έχουν, πριν την τροποποίησή τους με την
Οδηγία 2017/2455, ρυθμίζεται το ειδικό καθεστώς για την
επιβολή ΦΠΑ σε μη εγκατεστημένους στην Ένωση
υποκειμένους στον φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες ή
ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκειμένους στον
φόρο. Με την Οδηγία 2017/2455 διευρύνεται το πεδίο
εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος στις υπηρεσίες πέραν των
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και
ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι
μη εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης υποκείμενοι στον φόρο,
οι οποίοι παρέχουν κάθε είδους υπηρεσίες σε μη υποκείμενους
στον φόρο εντός της Ένωσης, εφόσον επιλέξουν την υπαγωγή
τους στο εν λόγω ειδικό καθεστώς, δεν χρειάζεται να διαθέτουν
αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος στο
οποίο οι παρεχόμενες υπηρεσίες υπόκεινται σε ΦΠΑ. Οι εν
λόγω υποκείμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για την
εγγραφή στο καθεστώς και την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για τις
υπηρεσίες που παρέχουν. Η δήλωση υποβάλλεται και ο φόρος
καταβάλλεται στο κράτος μέλος εγγραφής για όλες τις
παρεχόμενες στην Ένωση υπηρεσίες που υπάγονται στο
καθεστώς.
Ειδικότερα,
•
με την παρ. 1 του άρθρου 47β, όπως αντικαθίσταται με
τις προτεινόμενες διατάξεις, δίνονται αναγκαίοι ορισμοί για τις
ανάγκες εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος του εν λόγω
άρθρου∙
•
με την παρ. 2 καθορίζονται οι υποκείμενοι στον φόρο,
οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς∙
•
με τις παρ. 3 και 4 προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των
υποκειμένων που εγγράφονται στο καθεστώς ως προς την
υποβολή δηλώσεων έναρξης και μεταβολών για την εγγραφή
και τη διαγραφή από το καθεστώς∙
•
με την παρ. 5 ορίζεται η από μέρους της Φορολογικής
Διοίκησης διαδικασία για την εγγραφή στο καθεστώς∙
•
με την παρ. 6 ορίζονται οι λόγοι διαγραφής
υποκειμένου από το καθεστώς∙
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•
με την παρ. 7 ορίζονται οι σχετικές με την υποβολή από
τον υποκείμενο στον φόρο δήλωσης ΦΠΑ για όλες τις
παρεχόμενες στην Ένωση υπηρεσίες που υπάγονται στο
καθεστώς (χρόνος και τρόπος υποβολής της δήλωσης,
περιεχόμενο, τροποποιήσεις στοιχείων της δήλωσης και
νόμισμα)∙
•
με την παρ. 8 ορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του φόρου∙
•
με την παρ. 9 ορίζονται τα σχετικά με την άσκηση
δικαιώματος έκπτωσης∙
•
με την παρ. 10 ορίζεται η υποχρέωση του υποκειμένου
για λεπτομερείς καταχωρίσεις των πληροφοριών των σχετικών
με το καθεστώς συναλλαγών στα λογιστικά του αρχεία∙
•
με τις παρ. 11 και 12 ρυθμίζονται θέματα αρμοδιοτήτων
και εσωτερικής οργάνωσης της Φορολογικής Διοίκησης για τη
λειτουργία του ειδικού καθεστώτος και παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Διοικητή ΑΑΔΕ να καθορίζει με αποφάσεις
του κάθε λεπτομέρεια και τεχνικό ζήτημα για την εφαρμογή του
καθεστώτος.
Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 47γ του Κώδικα
ΦΠΑ ενσωματώνοντας στο εσωτερικό μας δίκαιο τα άρθρα
369α έως και 369ια της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου
(εφεξής «Οδηγία ΦΠΑ»), όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν
από τις παρ. 21 έως και 29 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/2455 του Συμβουλίου, καθώς και από τις παρ. 8 έως και
13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου.
Με τα άρθρα 369α έως και 369ια της Οδηγίας ΦΠΑ, ως έχουν,
πριν από την τροποποίησή τους με τις Οδηγίες 2017/2455 και
2019/1995 ρυθμίζεται το ειδικό καθεστώς για την επιβολή ΦΠΑ
σε υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της
Ένωσης, αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος-μέλος
κατανάλωσης, οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές,
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικά παρεχόμενες
υπηρεσίες σε μη υποκειμένους στον φόρο.
Με τις Οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 και 2019/1995 διευρύνεται το
πεδίο εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος. Πιο συγκεκριμένα,
το νέο ειδικό καθεστώς του 47γ εφαρμόζεται για:
(α) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών∙
(β) παραδόσεις αγαθών εντός κράτους - μέλους που
πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών που
διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές∙
(γ) υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο
εγκατεστημένους εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους
στο κράτος - μέλος κατανάλωσης.
Οι υποκείμενοι στον φόρο, εφόσον επιλέξουν την υπαγωγή
τους στο εν λόγω ειδικό καθεστώς, δεν χρειάζεται να διαθέτουν
ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κάθε κράτος-μέλος στο οποίο οι
προαναφερθείσες πράξεις υπόκεινται σε ΦΠΑ.
Οι εν λόγω υποκείμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για
την εγγραφή στο καθεστώς και την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για
τις πράξεις που πραγματοποιούν. Η δήλωση υποβάλλεται και ο
φόρος καταβάλλεται στο κράτος μέλος εγγραφής για όλες τις
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παρεχόμενες στην Ένωση υπηρεσίες ή για όλα τα παραδοθέντα
αγαθά, που υπάγονται στο συγκεκριμένο καθεστώς.
Ειδικότερα:
•
με την παρ. 1 δίνονται αναγκαίοι ορισμοί∙
•
με την παρ. 2 καθορίζονται οι υποκείμενοι οι οποίοι
μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς∙
•
με την παρ. 3 προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των
υποκειμένων που εντάσσονται στο καθεστώς ως προς την
υποβολή δηλώσεων έναρξης και μεταβολών για την εγγραφή
και την εξαίρεση από το καθεστώς∙
•
με την παρ. 4 ορίζεται η από μέρους της Φορολογικής
Διοίκησης διαδικασία για την εγγραφή στο καθεστώς∙
•
με την παρ. 5 ορίζονται οι λόγοι διαγραφής
υποκειμένου από το καθεστώς∙
•
με την παρ. 6 ορίζονται οι διαδικασίες για την υποβολή
της δήλωσης ΦΠΑ από τον υποκείμενο στον φόρο, καθώς και η
προθεσμία υποβολής αυτής∙
•
με την παρ. 7 ορίζεται το περιεχόμενο της δήλωσης
ΦΠΑ, καθώς και τα περί τροποποίησης αυτής∙
•
με την παρ. 8 ορίζονται το νόμισμα υποβολής της
δήλωσης∙
•
με την παρ. 9 ορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του φόρου∙
•
με την παρ. 10 ορίζονται τα σχετικά με την άσκηση
δικαιώματος έκπτωσης
•
με την παρ. 11 ορίζεται η υποχρέωση του υποκειμένου
για λεπτομερείς καταχωρίσεις των πληροφοριών/συναλλαγών,
οι οποίες σχετίζονται με το εν λόγω ειδικό καθεστώς, στα
λογιστικά του αρχεία∙
•
με τις παρ. 12 και 13 ρυθμίζονται θέματα αρμοδιοτήτων
και εσωτερικής οργάνωσης της Φορολογικής Διοίκησης για τη
λειτουργία του ειδικού καθεστώτος και παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Διοικητή ΑΑΔΕ να καθορίζει με αποφάσεις
του κάθε λεπτομέρεια και τεχνικό ζήτημα για την εφαρμογή του
καθεστώτος.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται στο εσωτερικό δίκαιο η παρ.
30 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και προστίθεται
άρθρο 47δ στον Κώδικα ΦΠΑ. Με το νέο άρθρο 47δ εισάγεται
στο εσωτερικό δίκαιο το ειδικό καθεστώς εισαγωγής και
ρυθμίζονται το πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος δηλ.
εισαγωγές αγαθών σε δέματα αξίας έως του ποσού των 150
ευρώ, οι υποκείμενοι στον φόρο που δύναται να
χρησιμοποιούν το ειδικό καθεστώς εισαγωγής, οι όροι και οι
διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο του ειδικού καθεστώτος
εισαγωγής και η απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου, οι
διαδικασίες διαγραφής ή εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς
εισαγωγής, η γενεσιουργός αιτία και το απαιτητό του φόρου, ο
τρόπος, ο χρόνος και το περιεχόμενο της δήλωσης, η διαδικασία
υποβολής τροποποιήσεων στη δήλωση, ο τρόπος πληρωμής
του φόρου, θέματα επιστροφής ή έκπτωσης του φόρου, καθώς
και η υποχρέωση τήρησης λογιστικών καταχωρήσεων από τους
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υποκείμενους στον φόρο και διάθεσης αυτών στις αρμόδιες
αρχές της χώρας μας.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται στο εσωτερικό δίκαιο η παρ.
31 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1995. Με το νέο άρθρο 47ε ρυθμίζονται το πεδίο
εφαρμογής των ειδικών ρυθμίσεων (special arrangements) για
τη δήλωση και πληρωμή ΦΠΑ εισαγωγής στις τελωνειακές
αρχές δηλ. εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που αποτελούν
αντικείμενο εισαγωγής σε δέματα αξίας έως του ποσού των 150
ευρώ όταν δεν τυγχάνει εφαρμογής το ειδικό καθεστώς
εισαγωγής. Ο φόρος καταβάλλεται από το πρόσωπο που
προσκομίζει τα εμπορεύματα στις τελωνειακές αρχές και
αποδίδει τον φόρο για λογαριασμό του τελικού παραλήπτη του
δέματος. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι το
πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα αγαθά (παραλήπτης του
δέματος). Ο φόρος καταβάλλεται σε μηνιαία βάση με αναβολή
πληρωμής έως την 16η ημέρα του μήνα που ακολουθεί την
εισαγωγή των αγαθών χωρίς άδεια αναβολής πληρωμής και
σύσταση εγγυήσεων.
Με το άρθρο αυτό προστίθεται άρθρο 47στ στον Κώδικα ΦΠΑ,
προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα εφαρμογής ορισμένων
διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα λόγω της
εφαρμογής των διατάξεων για το μη ενωσιακό και το ενωσιακό
καθεστώς, καθώς και το καθεστώς εισαγωγής. Ειδικότερα με
την παρ. 1 προβλέπεται ότι στο πλαίσιο των εξ αποστάσεως
πωλήσεων αγαθών εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις των
διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων προϊόντων καπνού,
ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών αναπλήρωσης κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 60 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265) και του
άρθρου 16 του ν.4419/2016. Επιπλέον με την παρ. 2
προβλέπεται ότι, όσον αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε
φόρο κατανάλωσης, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του
άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001)
για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης και του
ΦΠΑ όταν η άφιξη της αποστολής ή μεταφοράς στον
αποκτώντα πελάτη είναι το εσωτερικό της χώρας.
Περαιτέρω με την παρ. 3 προβλέπεται ότι στο πλαίσιο των εξ
αποστάσεως πωλήσεων αγαθών για τα προϊόντα που
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, όταν η άφιξη της
αποστολής ή μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη είναι το
εσωτερικό της χώρας, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του
άρθρου 60 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) σε
συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 109 για τη βεβαίωση και
είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ,
αντίστοιχα.
Με το άρθρο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές
σημειώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κανόνες του
ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό Εμπόριο (Σεπτέμβριος 2020) και το άρθρο
205 της Οδηγίας ΦΠΑ, προστίθεται περίπτωση στην παρ. 1 του

15

16

17

18

19

άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ σύμφωνα με την οποία
προβλέπεται ότι, εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο που
διευκολύνει την παράδοση αγαθών σύμφωνα με το νέο άρθρο
5β του Κώδικα δεν είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου,
υπόχρεος είναι στις περιπτώσεις του ως άνω άρθρου 5β ο
υποκείμενος στον φόρο που θεωρείται ότι του έχει παραδώσει
τα αγαθά.
Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3
του άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ με σκοπό την πλήρη
εναρμόνιση με την παρ. 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας ΦΠΑ.
Με το άρθρο αυτό αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 1α του
άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), προκειμένου να ρυθμιστούν
οι περιπτώσεις έκδοσης ή μη τιμολογίου για τις συναλλαγές των
ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα
ΦΠΑ. Με τις διατάξεις αυτές ενσωματώνονται και οι διατάξεις
της παρ. 10 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455.
Με το άρθρο αυτό τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας, αναφορικά με τις προθεσμίες υποβολής της
δήλωσης ΦΠΑ που υποβάλλεται στο πλαίσιο των ειδικών
καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο το
άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455. Με την προτεινόμενη
διάταξη καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για τις εισαγωγές
αγαθών αξίας έως του ποσού των 22 ευρώ, ώστε όλες οι
εισαγωγές αγαθών από χώρες εκτός Ε.Ε να υπόκεινται σε φόρο
ανεξαρτήτως αξίας.
Με το άρθρο αυτό ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων 1
έως και 18 (ενσωμάτωση άρθρου 4 οδηγίας 2017/2455 και
άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/1995, όπως τροποποιήθηκαν από
την απόφαση 2020/1109 του Συμβουλίου – παράταση
ημερομηνίας εφαρμογής λόγω πανδημίας COVID-19).

Β. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1ή 2 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….»

15.

Συνοπτική ανάλυση των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου (ή τροπολογίας στο σχέδιο νόμου) ρυθμίζονται θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου ……………………………………………………

16.

Οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και επί του
προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
➢ Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

➢ Επί του Προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων

Αθήνα, ……………….20….
Ο/ Η Γενικ…. Διευθυντ……

Γ. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»
ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….»

17.

Οικονομικά αποτελέσματα

Αθήνα, ………………….20….
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αύξηση εσόδων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

x

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση
χρόνου

x

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

x

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ
Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

x

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με την καθιέρωση από 1ης.7.2021 νέων κανόνων ΦΠΑ στον τομέα των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών
που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη αναμένεται αύξηση των εσόδων ΦΠΑ εισαγωγής λόγω της
κατάργησης της ισχύουσας απαλλαγής κατά την εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας και της επιβολής φόρου στις
εισαγωγές ανεξαρτήτως αξίας, ενώ, παράλληλα λόγω της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης της διαδικασίας
υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρου (για το ειδικό καθεστώς εισαγωγής) και υποβολής νέου υπεραπλουστευμένου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής και καταβολής φόρου σε μηνιαία βάση στις
τελωνειακές αρχές (για τις ειδικές ρυθμίσεις) αναβαθμίζονται σημαντικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του
Δημοσίου προς τους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τη Διοίκηση (οικονομικοί φορείς που
πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή μεσάζοντες που ενεργούν για λογαριασμό τους, εταιρείες
διεθνούς ταχυμεταφοράς, Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΤΑ, τελωνειακοί αντιπρόσωποι κ.λ.π.).
Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του άρθρου 47στ διασφαλίζεται, αφενός, η απαγόρευση των διασυνοριακών
εξ αποστάσεως πωλήσεων προϊόντων καπνού, αφετέρου, η είσπραξη ειδικών φόρων κατανάλωσης και φόρων
κατανάλωσης, εφόσον ο τόπος προορισμού των προς κατανάλωση προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ ή ΦΚ
είναι η χώρα μας.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ε. Έκθεση διαβούλευσης
Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς





Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές


Διεθνής διαβούλευση

23.

Σχόλια

στο

πλαίσιο

της

διαβούλευσης

μέσω

της

πλατφόρμαςwww.opengov.gr(ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Αριθμός
συμμετασχόντων

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

ηλεκτρονικής

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Στ. Έκθεση νομιμότητας
24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 78 του Συντάγματος.

25.

Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

άρθρο 113 ΣΛΕΕ

Κανονισμός

Καν. αριθ. 2017/2459 του Συμβουλίου
Καν. αριθ. 2019/2026 του Συμβουλίου
Καν. αριθ. 2020/1112 του Συμβουλίου
Καν. αριθ. 2017/2454 του Συμβουλίου
Καν. αριθ. 2020/194 της Επιτροπής
Καν. αριθ. 2020/1108 του Συμβουλίου
Καν. αριθ. 2019 /1143 της Επιτροπής
Καν. αριθ. 2019/1394 της Επιτροπής



Οδηγία

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 και Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του
Συμβουλίου



Απόφαση

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Απόφαση 2020/1109 του Συμβουλίου



27.

Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων
29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση –συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Άρθρο 1

Υφιστάμενες διατάξεις
Νέα διάταξη

Μετά το άρθρο 5 του Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας
ΦΠΑ), ο οποίος κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α’
248), προστίθεται άρθρο 5α , ως
εξής:
«Άρθρο 5α
Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών και εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες
χώρες
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του
Κώδικα, ισχύουν οι εξής ορισμοί:
α)
ως
«ενδοκοινοτικές
εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών»
νοούνται οι παραδόσεις αγαθών που
αποστέλλονται ή μεταφέρονται από
τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που
ενεργεί για λογαριασμό του,
συμπεριλαμβανομένης
της
περίπτωσης που ο προμηθευτής
παρεμβαίνει έμμεσα στην αποστολή
ή τη μεταφορά των αγαθών, από
κράτος-μέλος άλλο από εκείνο της
άφιξης της αποστολής ή της
μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη,
όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
αα)
η
παράδοση
αγαθών
πραγματοποιείται για πρόσωπο
υποκείμενο στον φόρο ή νομικό
πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο,
τα οποία δεν θεωρείται ότι
πραγματοποιούν
ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα είτε
με τις διατάξεις της παρ. 2 και του
πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 11 είτε με αντίστοιχες
διατάξεις που ισχύουν σε άλλο
κράτος – μέλος, ή για οποιοδήποτε
άλλο μη υποκείμενο στον φόρο
πρόσωπο και
ββ) τα παραδιδόμενα αγαθά δεν
είναι καινούργια μεταφορικά μέσα
ούτε αγαθά που παραδίδονται
έπειτα από συναρμολόγηση ή
εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμή
λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή
για λογαριασμό του. β) ως «εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες
χώρες» νοούνται οι παραδόσεις

αγαθών που αποστέλλονται ή
μεταφέρονται από τον προμηθευτή
ή από πρόσωπο που ενεργεί για
λογαριασμό
του,
συμπεριλαμβανομένης
της
περίπτωσης που ο προμηθευτής
παρεμβαίνει έμμεσα στην αποστολή
ή τη μεταφορά των αγαθών, από
τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα, προς
πελάτη σε κράτος - μέλος, όταν
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
αα)
η
παράδοση
αγαθών
πραγματοποιείται για πρόσωπο
υποκείμενο στον φόρο ή νομικό
πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο,
τα οποία δεν θεωρείται ότι
πραγματοποιούν
ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα είτε
με τις διατάξεις της παρ. 2 και του
πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 11 είτε με αντίστοιχες
διατάξεις που ισχύουν σε άλλο
κράτος – μέλος, ή για οποιοδήποτε
άλλο μη υποκείμενο στον φόρο
πρόσωπο και
ββ) τα παραδιδόμενα αγαθά δεν
είναι καινούργια μεταφορικά μέσα
ούτε αγαθά που παραδίδονται
έπειτα από συναρμολόγηση ή
εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμή
λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή
για λογαριασμό του.
Άρθρο 2
Νέα Διάταξη
Στον Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
2859/2000 (Α’ 248), προστίθεται
άρθρο 5β, ως εξής:

«Άρθρο 5β
Υποκείμενοι στον φόρο που
διευκολύνουν ορισμένες
παραδόσεις αγαθών
μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής
1. Όταν υποκείμενος στον φόρο
διευκολύνει, μέσω της χρήσης
ηλεκτρονικής
διεπαφής,
όπως
αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής
πύλης ή παρόμοιων μέσων, τις εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
εισαγόμενων από τρίτα εδάφη ή
τρίτες χώρες σε δέματα με εσωτερική
αξία που δεν υπερβαίνει τα 150
ευρώ, τότε θεωρείται ότι ο εν λόγω
υποκείμενος στον φόρο έχει
παραλάβει και παραδώσει αυτά τα
αγαθά.
2. Όταν υποκείμενος στον φόρο
διευκολύνει, μέσω της χρήσης
ηλεκτρονικής
διεπαφής,
όπως
αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής
πύλης ή παρόμοιων μέσων, την
παράδοση αγαθών, προς άλλο
κράτος - μέλος ή εντός της Χώρας,
από υποκείμενο στον φόρο μη
εγκατεστημένο εντός της Ένωσης
προς μη υποκείμενο στον φόρο, τότε
θεωρείται ότι ο εν λόγω υποκείμενος
στον φόρο έχει παραλάβει και
παραδώσει αυτά τα αγαθά.».
Άρθρο 3
1. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του
Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Ο τόπος παράδοσης στις
ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών:
α) είναι το εσωτερικό της χώρας,
εφόσον κατά τον χρόνο άφιξης της
αποστολής ή της μεταφοράς στον
αποκτώντα πελάτη, τα αγαθά
βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας
β) δεν είναι το εσωτερικό της χώρας,
εφόσον κατά τον χρόνο άφιξης της
αποστολής ή της μεταφοράς στον
αποκτώντα πελάτη, τα αγαθά δεν
βρίσκονται στο εσωτερικό της
χώρας.».

Η παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα
ΦΠΑ έχει ως εξής:
«5.Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω
διατάξεων, η παράδοση αγαθών
θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο
εσωτερικό της χώρας, εφόσον πρόκειται
για αγαθά, τα οποία αποστέλλονται ή
μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή
από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό
του από άλλο κράτος - μέλος στο
εσωτερικό της χώρας και πληρούνται
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) η παράδοση των αγαθών γίνεται προς
υποκείμενο στον φόρο ή προς νομικό
πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο,
που καλύπτονται από την παρέκκλιση
της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ή
προς οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο
στον
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.
Eν
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.»
Άρθρο 3, παρ. 2
Η παρ. 6 του άρθρου 13 του Κώδικα
ΦΠΑ έχει ως εξής:
«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
σωρευτικά
οι
εξής
προϋποθέσεις:
α) η παράδοση των αγαθών γίνεται προς
υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό
πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, τα
οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
για τη φορολόγηση της παράδοσης
αυτής ως ενδοκοινοτικής απόκτησης
στη χώρα τους ή προς οποιοδήποτε
άλλο μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
εγκαταστημένο σε άλλο κράτος-μέλος
και
β) δεν πρόκειται για καινούργια
μεταφορικά μέσα, ούτε για αγαθά που
παραδίδονται μετά από εγκατάσταση ή
συναρμολόγηση με ή χωρίς δοκιμή
λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για
λογαριασμό
του.
Εν
τούτοις,
οι
διατάξεις
της
παραγράφου
αυτής
δεν
έχουν
εφαρμογή προκειμένου για παραδόσεις

2. Η παρ. 6 του άρθρου 13 του
Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Ο τόπος παράδοσης στις εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες
χώρες:
α) είναι το εσωτερικό της χώρας,
στην περίπτωση κατά την οποία τα
αγαθά εισάγονται σε κράτος - μέλος
διαφορετικό από το κράτος - μέλος
άφιξης της αποστολής ή της
μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη,
εφόσον κατά τον χρόνο άφιξης της
αποστολής ή της μεταφοράς στον
αποκτώντα πελάτη, τα αγαθά
βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας
β) δεν είναι το εσωτερικό της χώρας,
στην περίπτωση κατά την οποία τα
αγαθά εισάγονται στη χώρα μας και
ο τόπος άφιξης της αποστολής ή της
μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη
είναι σε διαφορετικό κράτος – μέλος
γ) είναι το εσωτερικό της χώρας, στην
περίπτωση κατά την οποία ο τόπος
εισαγωγής και ο τόπος άφιξης της
αποστολής ή της μεταφοράς στον
αποκτώντα πελάτη βρίσκονται στο
εσωτερικό της χώρας και ο ΦΠΑ επί
των εν λόγω αγαθών δηλώνεται
δυνάμει του ειδικού καθεστώτος του
άρθρου
47δ
ή
αντίστοιχου
καθεστώτος που εφαρμόζεται σε
άλλο κράτος – μέλος.».

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 πράξεων
τους στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου. Η επιλογή
αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης, η
οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο
πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, μετά
την πάροδο των οποίων μπορεί να
ανακληθεί. Η ανάκληση θα ισχύει από
την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
εφαρμόζονται και στην περίπτωση κατά
την οποία τα αποστελλόμενα ή
μεταφερόμενα αγαθά εισάγονται από
τον προμηθευτή σε κράτος - μέλος
διαφορετικό από το κράτος - μέλος
άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς
προς τον αγοραστή.»

Άρθρο 3, παρ. 33. Στο τέλος της παρ. Νέα Διάταξη
6α του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα παράγραφος δεν
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που
καλύπτονται από το άρθρο 5β.»
Άρθρο 3, παρ. 4
Νέα Διάταξη
4. Στο άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ
προστίθεται παρ. 6β ως εξής:
«6β. Όταν υποκείμενος στον φόρο
θεωρείται ότι έχει παραλάβει και
παραδώσει αγαθά σύμφωνα με το
άρθρο 5β, η αποστολή ή η μεταφορά
των αγαθών αποδίδεται στην
παράδοση που πραγματοποιείται

από τον εν λόγω υποκείμενο στον
φόρο.».
Άρθρο 4, παρ. 2
Νέα Διάταξη
2. Μετά το άρθρο 14 του Κώδικα
ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 14α ως
εξής:
«Άρθρο 14α
Όριο για υποκειμένους στον φόρο
που πραγματοποιούν
ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών και
διασυνοριακές παροχές
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά
παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη
υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα
1. Κατά παρέκκλιση της περ. β) της
παρ. 5 του άρθρου 13 και της
υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 13
του άρθρου 14, ο τόπος παράδοσης
των αγαθών και ο τόπος παροχής των
υπηρεσιών είναι το εσωτερικό της
χώρας,
εφόσον
πληρούνται
σωρευτικά
οι
ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) ο παρέχων τις υπηρεσίες ή
παραδίδων τα αγαθά έχει την
εγκατάσταση του ή, ελλείψει
εγκατάστασης, τη μόνιμη κατοικία
του ή τη συνήθη διαμονή του στο
εσωτερικό της χώρας και όχι και
εντός άλλου κράτους - μέλους,
β) οι υπηρεσίες παρέχονται σε μη
υποκείμενους στον φόρο που είναι
εγκατεστημένοι ή έχουν τη μόνιμη
κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους
σε οποιοδήποτε άλλο κράτος – μέλος
ή τα αγαθά αποστέλλονται ή
μεταφέρονται προς οποιοδήποτε
άλλο κράτος – μέλος,
γ) το συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ, των
πράξεων που αναφέρονται στην περ.
β) δεν υπερβαίνει κατά τη διάρκεια
του
εκάστοτε
τρέχοντος
ημερολογιακού έτους το ποσό των
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ούτε
υπερέβη το ποσό αυτό κατά τη
διάρκεια
του
προηγούμενου
ημερολογιακού έτους.
Αν
οι
πράξεις
έχουν
πραγματοποιηθεί
σε
άλλα

νομίσματα, για τον υπολογισμό του
ποσού σε ευρώ λαμβάνεται υπόψη η
συναλλαγματική ισοτιμία που έχει
δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα στις 5 Δεκεμβρίου
2017.
Αν κατά τη διάρκεια ενός
ημερολογιακού έτους, το συνολικό
ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των ανωτέρω
πράξεων υπερβεί το όριο των δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ, από το εν
λόγω χρονικό σημείο εφαρμόζονται
η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 13
και η υποπερ. ββ) της περ. α) της
παρ. 13 του άρθρου 14.
2. Οι υποκείμενοι στον φόρο που
καλύπτονται από την παρ. 1, οι
οποίοι διενεργούν ενδοκοινοτικές εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, τα
οποία κατά τον χρόνο αναχώρησης
της αποστολής ή της μεταφοράς
βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας,
ή
οι
οποίοι
παρέχουν
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά
παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν το
δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο
παράδοσης των αγαθών και παροχής
των υπηρεσιών τους σύμφωνα με
την περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 13
και την υποπερ. ββ) της περ. α) της
παρ. 13 του άρθρου 14, αντίστοιχα.
Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή
δήλωσης,
η
οποία
ισχύει
τουλάχιστον
για
δύο
(2)
ημερολογιακά έτη, μετά την πάροδο
των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η
ανάκληση ισχύει από το επόμενο
ημερολογιακό έτος.
3. Κατά παρέκκλιση της περ. α) της
παρ. 5 του άρθρου 13 και της
υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 13
του άρθρου 14, ο τόπος παράδοσης
των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως
πωλήσεων αγαθών και ο τόπος
παροχής των τηλεπικοινωνιακών,
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και
ηλεκτρονικά
παρεχόμενων
υπηρεσιών, δεν είναι το εσωτερικό
της χώρας, εφόσον ο υποκείμενος
στον φόρο παρέχων τις υπηρεσίες ή
παραδίδων τα αγαθά που είναι

εγκατεστημένος
ή,
ελλείψει
εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη
κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή
του σε άλλο κράτος - μέλος πληροί
στο
κράτος
μέλος
αυτό
προϋποθέσεις ανάλογες αυτών που
ορίζονται στην παρ. 1, εκτός αν ο εν
λόγω υποκείμενος στον φόρο
επιλέξει τον καθορισμό του τόπου
παράδοσης των αγαθών και παροχής
των υπηρεσιών του σύμφωνα με την
περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 13 και
την υποπερ. αα) της περ. α) της παρ.
13 του άρθρου 14, αντίστοιχα.
4. Με απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζεται η διαδικασία και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου.».
Άρθρο 5, παρ. 1
Νέα Διάταξη
1. Στο άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ
προστίθεται παρ.3α ως εξής:
«3α. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και
2 στις περιπτώσεις που υποκείμενος
στον φόρο θεωρείται ότι έχει λάβει
και παραδώσει αγαθά σύμφωνα με
το άρθρο 5β, η φορολογική
υποχρέωση γεννάται και ο φόρος
γίνεται απαιτητός, τόσο για την
παράδοση των αγαθών στον εν λόγω
υποκείμενο στον φόρο, όσο και για
την παράδοση των αγαθών από τον
εν λόγω υποκείμενο στον φόρο, κατά
τον χρόνο αποδοχής της πληρωμής.
Ως χρόνος αποδοχής της πληρωμής
νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο η
επιβεβαίωση πληρωμής, το μήνυμα
για έγκριση πληρωμής ή η ανάληψη
υποχρέωσης πληρωμής από τον
λήπτη
λαμβάνεται
από
τον
προμηθευτή που παραδίδει αγαθά
μέσω της ηλεκτρονικής διεπαφής ή
για λογαριασμό του, ανεξαρτήτως
του χρόνου που πραγματοποιήθηκε
η πραγματική καταβολή των
χρημάτων, ανάλογα με το ποιο είναι
προγενέστερο.».
Άρθρο 5, παρ. 2

Νέα διάταξη

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του
Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται περ.λε) ως
εξής:
«λε) η θεωρούμενη ως παράδοση
αγαθών στον υποκείμενο στον φόρο
ο οποίος θεωρείται ότι έχει
παραλάβει και παραδώσει αγαθά
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
5β.».
Άρθρο 6, παρ. 1
Νέα Διάταξη
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του
Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται περίπτωση
στ) ως εξής:
«στ) η εισαγωγή αγαθών, όταν
εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς
εισαγωγής του άρθρου 47δ ή
αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου
κράτους-μέλους. Η απαλλαγή κατά
την εισαγωγή χορηγείται υπό την
προϋπόθεση ότι έγκυρος ατομικός
αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ
του προμηθευτή ή του μεσάζοντος
που ενεργεί για λογαριασμό του,
όπως έχει χορηγηθεί για την
εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος
δυνάμει των περιπτώσεων α) ή γ) της
παραγράφου 6 του άρθρου 47δ ή
αντίστοιχων διατάξεων που ισχύουν
σε άλλα κράτη-μέλη, έχει δηλωθεί το
αργότερο κατά την υποβολή της
διασάφησης
εισαγωγής
στην
αρμόδια
τελωνειακή
αρχή
εισαγωγής.».
Άρθρο 6, παρ. 2
2. Η παρ. 1α του άρθρου 30 του
Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Δικαίωμα έκπτωσης δεν
παρέχεται για εισροές που αφορούν
πράξεις που πραγματοποιούνται
από υποκείμενους στο φόρο που
εντάσσονται σε αντίστοιχα των
άρθρων 47β, 47γ και 47δ ειδικά
καθεστώτα των άλλων κρατών μελών.
Ειδικότερα:
α) Στην περίπτωση υποκειμένων που
εντάσσονται στο αντίστοιχο του
άρθρου 47β ειδικό καθεστώς άλλου
κράτους - μέλους, ο ΦΠΑ των εν
λόγω
εισροών
επιστρέφεται

Οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 30
του Κώδικα ΦΠΑ έχουν ως εξής:
«1.α. Δικαίωμα έκπτωσης δεν παρέχεται
για εισροές που αφορούν πράξεις που
πραγματοποιούνται από υποκείμενους
στο φόρο που εντάσσονται σε ανάλογα
των άρθρων 47β και 47γ ειδικά
καθεστώτα των άλλων κρατών-μελών.
Ειδικότερα:
α) Στην περίπτωση υποκειμένων που
εντάσσονται σε ανάλογο του άρθρου
47β ειδικό καθεστώς άλλου κράτουςμέλους, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών
επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 8 του άρθρου 34 και
χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του
όρου
περί
αμοιβαιότητας
που

σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου
34 και χωρίς να απαιτείται η
πλήρωση
του
όρου
περί
αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται
στην παράγραφο αυτή. Κατ’
εξαίρεση, εάν ο εν λόγω υποκείμενος
απαιτείται να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ
στην Ελλάδα για δραστηριότητες μη
υπαγόμενες στο αντίστοιχο του
άρθρου 47β ειδικό καθεστώς άλλου
κράτους - μέλους, τότε παρέχεται σε
αυτόν δικαίωμα έκπτωσης του
φόρου εισροών που κατέβαλε στην
Ελλάδα και αφορά τις φορολογητέες
δραστηριότητές του που υπάγονται
στο εν λόγω αντίστοιχο καθεστώς. Το
δικαίωμα
έκπτωσης
του
προηγούμενου εδαφίου ασκείται με
τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 38.
β) Στην περίπτωση υποκειμένων που
εντάσσονται στο αντίστοιχο του
άρθρου 47γ ειδικό καθεστώς άλλου
κράτους - μέλους, ο ΦΠΑ των εν
λόγω
εισροών
επιστρέφεται
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
34 και χωρίς την πλήρωση των
προϋποθέσεων που ορίζονται στην
παράγραφο αυτή. Κατ’ εξαίρεση, εάν
ο εν λόγω υποκείμενος απαιτείται να
διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για
δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο
αντίστοιχο του άρθρου 47γ ειδικό
καθεστώς άλλου κράτους - μέλους,
τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου εισροών που
κατέβαλε στην Ελλάδα και αφορά τις
φορολογητέες δραστηριότητές του
που υπάγονται στο εν λόγω
καθεστώς. Το δικαίωμα έκπτωσης
του
προηγούμενου
εδαφίου
ασκείται με τη δήλωση ΦΠΑ που
υποβάλλεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38.
γ) Στην περίπτωση υποκειμένων που
εντάσσονται στο αντίστοιχο του
άρθρου 47δ ειδικό καθεστώς σε άλλο
κράτος-μέλος, ο ΦΠΑ των εν λόγω
εισροών επιστρέφεται σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 34 και χωρίς
την πλήρωση των προϋποθέσεων

περιλαμβάνεται στην παράγραφο αυτή.
β) Στην περίπτωση υποκειμένων που
εντάσσονται σε ανάλογο του άρθρου
47γ ειδικό καθεστώς άλλου κράτουςμέλους, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών
επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 34 και
χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων
που ορίζονται στην παράγραφο αυτή.
Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο
φόρο, εκτός από τις πράξεις που
πραγματοποιεί σύμφωνα με το
καθεστώς αυτό διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ
στην Ελλάδα για άλλες πράξεις που δεν
εντάσσονται στο καθεστώς, η έκπτωση
του φόρου των εν λόγω εισροών
πραγματοποιείται με τη δήλωση ΦΠΑ
που υποβάλλεται για τις άλλες
πράξεις.»

που ορίζονται στην παράγραφο
αυτή, καθώς και σύμφωνα με την
παρ. 8 του ιδίου άρθρου και χωρίς να
απαιτείται η πλήρωση του όρου περί
αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται
στην παράγραφο αυτή. Κατ’
εξαίρεση, εάν ο εν λόγω υποκείμενος
στον φόρο απαιτείται να διαθέτει
ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για
δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο
αντίστοιχο του άρθρου 47δ ειδικό
καθεστώς άλλου κράτους - μέλους,
τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου εισροών που
κατέβαλε στην Ελλάδα και αφορά τις
φορολογητέες δραστηριότητές του
που υπάγονται στο εν λόγω
καθεστώς. Το δικαίωμα έκπτωσης
του
προηγούμενου
εδαφίου
ασκείται με τη δήλωση ΦΠΑ που
υποβάλλεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
38.».
Άρθρο 6, παρ. 3
3. Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
30 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ)
για
τις
πράξεις
που
απαλλάσσονται από τον φόρο,
σύμφωνα με την περίπτωση λε) της
παρ. 1 του άρθρου 22 και τις
διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26, 27
και 28».

Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του
Κώδικα ΦΠΑ έχουν ως εξής:
«γ) για τις πράξεις που απαλλάσσονται
από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28,»

Άρθρο 7Στο άρθρο 36 του Κώδικα Νέα Διάταξη
ΦΠΑ προστίθεται παράγραφος 5δ.
ως εξής:
«5δ. Όταν υποκείμενος στον φόρο
διευκολύνει, μέσω της χρήσης
ηλεκτρονικής
διεπαφής,
όπως
αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής
πύλης ή παρόμοιων μέσων, την
παράδοση αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών σε μη υποκείμενο στον
φόρο εντός της Ένωσης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’, ο
υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος
διευκολύνει την παράδοση των
αγαθών ή την παροχή των
υπηρεσιών υποχρεούται να τηρεί
καταχωρίσεις των εν λόγω πράξεων.

Οι εν λόγω καταχωρίσεις είναι
αρκετά λεπτομερείς, ώστε να
επιτρέπουν στις φορολογικές αρχές
του κράτους - μέλους όπου οι εν
λόγω πράξεις φορολογούνται να
επαληθεύουν την ακρίβεια του
υπολογισμού του ΦΠΑ.
Οι καταχωρήσεις των προηγούμενων
εδαφίων πρέπει να διατίθενται,
κατόπιν αιτήματος, με ηλεκτρονικά
μέσα στο ενδιαφερόμενο κράτος –
μέλος και διαφυλάσσονται για
διάστημα δέκα ετών, το οποίο
αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου του
έτους
κατά
το
οποίο
πραγματοποιήθηκε η πράξη.».
Άρθρο 8
Το άρθρο 47α του Κώδικα ΦΠΑ
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 47α
Γενικός ορισμός για την εφαρμογή
των ειδικών καθεστώτων
σύμφωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και
47δ
Για τους σκοπούς εφαρμογής των
άρθρων 47β, 47γ και 47δ νοείται ως
«δήλωση ΦΠΑ» η ενιαία δήλωση
που περιλαμβάνει τις απαραίτητες
πληροφορίες για τον προσδιορισμό
του ποσού του ΦΠΑ που οφείλεται
σε κάθε κράτος-μέλος.»

Το άρθρο 47α του Κώδικα ΦΠΑ έχει ως
εξής:
«Άρθρο 47α
Γενικοί ορισμοί για την εφαρμογή των
ειδικών καθεστώτων φορολόγησης των
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 47β
και 47γ
Για τους σκοπούς εφαρμογής των
άρθρων 47β και 47γ νοούνται ως:
α) «τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες»,
«ραδιοφωνικές
και
τηλεοπτικές
υπηρεσίες»,
οι
υπηρεσίες
που
προβλέπονται στην παράγραφο 13 του
άρθρου
14,
β) «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» και
«ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες»,
οι υπηρεσίες που προβλέπονται στην
παράγραφο 13 του άρθρου 14, ιδίως
του Παραρτήματος VII, του Κώδικα
ΦΠΑ,
γ) «κράτος-μέλος κατανάλωσης», το
κράτος-μέλος στο οποίο θεωρείται ότι
πραγματοποιείται η παροχή των
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών
ή
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 13 του άρθρου 14,
δ) «δήλωση ΦΠΑ», η ενιαία δήλωση που
περιλαμβάνει
τις
απαραίτητες
πληροφορίες για τον προσδιορισμό του
ποσού του ΦΠΑ που οφείλεται σε κάθε
κράτος-μέλος.

Άρθρο 9
Το άρθρο 47β του Κώδικα ΦΠΑ Το άρθρο 47β του Κώδικα ΦΠΑ έχει ως
αντικαθίσταται ως εξής:
εξής:
«Άρθρο 47β
«Άρθρο 47β
Ειδικό καθεστώς για
Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και
παρέχονται από υποκείμενους στον
τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες
φόρο μη εγκατεστημένους εντός της που παρέχονται από υποκείμενους στο
Ένωσης
φόρο μη εγκατεστημένους εντός της
1. Για τους σκοπούς του παρόντος
Ένωσης
καθεστώτος νοούνται ως:
α) «μη εγκατεστημένος στην Ένωση 1. Για τους σκοπούς του παρόντος
υποκείμενος
στον φόρο», ο καθεστώτος
νοούνται
ως:
υποκείμενος στον φόρο που δεν έχει α) «μη εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή
την
έδρα
της
οικονομικής Ένωση υποκείμενος στον φόρο», ο
δραστηριότητας του ούτε διαθέτει υποκείμενος στον φόρο που δεν έχει την
μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος της έδρα της οικονομικής δραστηριότητας
Ένωσης»
του ούτε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση
β) «κράτος - μέλος εγγραφής», το στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κράτος - μέλος το οποίο επιλέγει ο μη β) «κράτος-μέλος εγγραφής», το
εγκατεστημένος υποκείμενος στο κράτος-μέλος το οποίο επιλέγει ο μη
φόρο για να δηλώσει την έναρξη της εγκατεστημένος υποκείμενος στο φόρο
δραστηριότητάς του ως υποκείμενου για να δηλώσει την έναρξη της
στον φόρο στο έδαφος της Ένωσης, δραστηριότητάς του ως υποκείμενου
σύμφωνα με τις διατάξεις του στο φόρο στο έδαφος της Ένωσης,
παρόντος καθεστώτος
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
γ) «κράτος – μέλος κατανάλωσης», καθεστώτος.
το κράτος – μέλος στο οποίο 2.
Επιτρέπεται
σε
κάθε
μη
θεωρείται ότι πραγματοποιείται η εγκατεστημένο στην Ένωση υποκείμενο
παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις στο
φόρο
που
παρέχει
διατάξεις του άρθρου 14.
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και
2. Επιτρέπεται σε κάθε μη τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες
εγκατεστημένο
στην
Ένωση σε μη υποκείμενους στο φόρο που είναι
υποκείμενο στον φόρο ο οποίος εγκατεστημένοι ή έχουν τον τόπο της
παρέχει
υπηρεσίες
σε
μη κατοικίας τους ή της συνήθους διαμονής
υποκείμενους στον φόρο που είναι τους στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε
εγκατεστημένοι ή έχουν τον τόπο της άλλο κράτος-μέλος, να χρησιμοποιεί το
κατοικίας τους ή της συνήθους παρόν ειδικό καθεστώς και να επιλέγει
διαμονής τους στην Ελλάδα ή σε ως κράτος εγγραφής την Ελλάδα. Το
οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος, να ειδικό καθεστώς ισχύει υποχρεωτικά για
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών που
καθεστώς και να επιλέγει ως κράτος πραγματοποιούνται εντός της Ένωσης.
- μέλος εγγραφής την Ελλάδα. Το 3. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2
ειδικό καθεστώς ισχύει υποχρεωτικά υποχρεούται
να
υποβάλει
με
για το σύνολο των ανωτέρω ηλεκτρονικά μέσα δηλώσεις έναρξης της
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται δραστηριότητάς του, ως υποκείμενου
εντός της Ένωσης.
στο φόρο, μεταβολής ή παύσης όταν δεν
3. Ο υποκείμενος στον φόρο της παρ. πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για την
2 υποχρεούται να υποβάλει, με υπαγωγή του στο ειδικό αυτό καθεστώς
ηλεκτρονικά μέσα, δήλωση έναρξης σύμφωνα με τις διατάξεις της
και παύσης των δραστηριοτήτων του περίπτωσης α' της παραγράφου 1.
που υπάγονται στο ειδικό αυτό

καθεστώς ή μεταβολής αυτών κατά
τρόπο ώστε να μην πληροί πλέον τις
προϋποθέσεις για την υπαγωγή του
στο παρόν ειδικό καθεστώς.
4. Οι πληροφορίες που πρέπει να
παρέχει ο υποκείμενος στον φόρο
της παρ. 2, κατά την έναρξη της
δραστηριότητάς
του,
περιλαμβάνουν
τα
ακόλουθα
στοιχεία:
α) το ονοματεπώνυμο ή την
επωνυμία του,
β) την ταχυδρομική διεύθυνσή του,
γ) τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και
ιστοσελίδες που διαθέτει στο
διαδίκτυο,
δ) τυχόν αριθμό φορολογικού
μητρώου που του χορηγήθηκε στη
χώρα του,
ε) δήλωση ότι δεν έχει την έδρα της
οικονομικής δραστηριότητάς του
ούτε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση
στο έδαφος της Ένωσης.
Ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο
υποχρεούται να δηλώνει κάθε
αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.
5. Μετά την υποβολή της δήλωσης
έναρξης δραστηριότητας, χορηγείται
στον υποκείμενο στον φόρο της παρ.
2 ατομικός αριθμός φορολογικού
μητρώου (ΑΦΜ) ΦΠΑ με το πρόθεμα
EU, για την εφαρμογή του παρόντος
καθεστώτος,
ο
οποίος
του
γνωστοποιείται με ηλεκτρονικά
μέσα. Τα εν λόγω πρόσωπα
καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο
που τηρείται για το παρόν καθεστώς,
στο οποίο καταχωρούνται και οι
υποκείμενοι στον φόρο στους
οποίους έχει χορηγηθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ
από τα άλλα κράτη - μέλη, τα οποία
έχουν επιλεγεί ως κράτη - μέλη
εγγραφής, εφόσον οφείλεται ΦΠΑ
στην Ελλάδα. Οι εν λόγω υποκείμενοι
στον φόρο δεν έχουν υποχρέωση
ορισμού
φορολογικού
αντιπροσώπου.
6. Ο υποκείμενος στον φόρο της παρ.
2 που χρησιμοποιεί το παρόν
καθεστώς διαγράφεται από το ειδικό
μητρώο, εάν:

4. Οι πληροφορίες που πρέπει να
παρέχει ο υποκείμενος στο φόρο κατά
την έναρξη της δραστηριότητάς του,
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία
του,
β) την ταχυδρομική διεύθυνσή του,
γ) τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και
ιστοσελίδες που διαθέτει στο διαδίκτυο,
δ) τυχόν αριθμό φορολογικού μητρώου
που του χορηγήθηκε στη χώρα του,
ε) δήλωση ότι δεν έχει την έδρα της
οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε
διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο εν λόγω υποκείμενος υποχρεούται να
δηλώνει κάθε αλλαγή των ανωτέρω
στοιχείων.
5. Μετά την υποβολή της δήλωσης
έναρξης δραστηριότητας, χορηγείται
στο εν λόγω υποκείμενο στο φόρο
ατομικός
αριθμός
φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ με το πρόθεμα EU, ο
οποίος
του
κοινοποιείται
με
ηλεκτρονικά μέσα. Τα εν λόγω πρόσωπα
καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο που
τηρείται για το παρόν καθεστώς, στο
οποίο καταχωρούνται και οι αντίστοιχοι
ΑΦΜ που έχουν χορηγηθεί από τα άλλα
κράτη-μέλη, τα οποία έχουν επιλεγεί ως
κράτη εγγραφής. Οι εν λόγω
υποκείμενοι στο φόρο δεν έχουν
υποχρέωση ορισμού φορολογικού
αντιπροσώπου, ούτε στην Ελλάδα, ούτε
στα λοιπά κράτη-μέλη στα οποία
παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
6. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2
διαγράφεται από το ειδικό μητρώο, εάν:
α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν
παρέχει
πλέον
υπηρεσίες
που
καλύπτονται από το καθεστώς,
β) μπορεί με άλλο τρόπο να συναχθεί ότι
η φορολογητέα του δραστηριότητα έχει
τερματισθεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες
προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να
χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς και
δ) συστηματικά δεν συμμορφώνεται με
τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς
αυτό.
7. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2
υποβάλλει, με ηλεκτρονικό τρόπο,

α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν
παρέχει πλέον υπηρεσίες που
καλύπτονται από το καθεστώς,
β) μπορεί με άλλο τρόπο να συναχθεί
ότι
η
φορολογητέα
του
δραστηριότητα έχει τερματισθεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες
προϋποθέσεις που του επιτρέπουν
να χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς
και
δ) συστηματικά δεν συμμορφώνεται
με τους κανόνες που διέπουν το
καθεστώς αυτό.
7. Ο υποκείμενος στον φόρο της παρ.
2 που χρησιμοποιεί το παρόν
καθεστώς
υποβάλλει,
με
ηλεκτρονικά μέσα, δήλωση ΦΠΑ για
κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, είτε
έχουν πραγματοποιηθεί παροχές
υπηρεσιών που υπάγονται στο
παρόν ειδικό καθεστώς, είτε όχι. Η
δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι το
τέλος του μήνα που ακολουθεί τη
λήξη της φορολογικής περιόδου την
οποία καλύπτει η δήλωση.
Στη δήλωση αναγράφεται ο αριθμός
φορολογικού μητρώου που του έχει
χορηγηθεί για την εφαρμογή του
παρόντος καθεστώτος, και, για κάθε
κράτος - μέλος κατανάλωσης στο
οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική
αξία, χωρίς το ΦΠΑ, των παροχών
υπηρεσιών που καλύπτονται από το
παρόν
καθεστώς
και
πραγματοποιήθηκαν
κατά
τη
φορολογική περίοδο, οι ισχύοντες
συντελεστές ΦΠΑ, και το συνολικό,
ανά
συντελεστή,
ποσό
του
αντίστοιχου φόρου. Επίσης, στη
δήλωση αναγράφεται και το
συνολικό ποσό του ΦΠΑ που
οφείλεται.
Μετά την υποβολή της δήλωσης
ΦΠΑ,
τυχόν
απαιτούμενες
τροποποιήσεις των στοιχείων που
έχουν δηλωθεί περιλαμβάνονται σε
επόμενη δήλωση ΦΠΑ, εντός τριών
(3) ετών από τη λήξη της προθεσμίας
του πρώτου εδαφίου. Στην επόμενη
δήλωση αναφέρονται το σχετικό
κράτος – μέλος κατανάλωσης, η
φορολογική περίοδος και το ποσό

δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό
τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του
μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, είτε
έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες που
καλύπτονται από το καθεστώς είτε όχι.
Στη δήλωση αναγράφεται ο αριθμός
φορολογικού μητρώου που του έχει
χορηγηθεί και, για κάθε κράτος-μέλος
κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται
ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς το ΦΠΑ,
των εν λόγω υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν
κατά
τη
φορολογική περίοδο, ανά συντελεστή
ΦΠΑ που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος,
και το ποσό του αντίστοιχου φόρου,
καθώς και το συνολικό ποσό του φόρου
που
οφείλεται.
Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε
ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών έχει
πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα,
κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης
λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική
ισοτιμία που ισχύει την τελευταία
ημέρα της φορολογικής περιόδου,
σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή εάν
δεν
υπήρξε
δημοσίευση
τη
συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία που
δημοσιεύεται την επόμενη ημέρα.
8. Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως με
την υποβολή της δήλωσης και το
αργότερο κατά την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής της. Η καταβολή
γίνεται σε ευρώ, σε τραπεζικό
λογαριασμό που ορίζεται ειδικά για το
σκοπό αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος, με αναφορά στη σχετική
δήλωση ΦΠΑ.
9. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2 δεν
έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα. Ο
φόρος αυτός επιστρέφεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34
του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να απαιτείται η
πλήρωσή του όρου περί αμοιβαιότητας
που περιλαμβάνεται στην παράγραφο
αυτή.
10. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2
υποχρεούται να καταχωρίζει με
επαρκείς λεπτομέρειες στα λογιστικά
βιβλία
τα
στοιχεία
των
πραγματοποιούμενων συναλλαγών που

του ΦΠΑ, που οι απαιτούμενες
τροποποιήσεις αφορούν.
Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε
ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών
έχει πραγματοποιηθεί σε άλλα
νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της
δήλωσης λαμβάνεται υπόψη η
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει
την
τελευταία
ημέρα
της
φορολογικής περιόδου, σύμφωνα με
τη
σχετική
δημοσίευση
της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή
εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη
συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία την
επόμενη ημέρα που υπάρχει
δημοσίευση.
8. Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως
με την υποβολή της δήλωσης και το
αργότερο κατά την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής της. Η
καταβολή γίνεται σε ευρώ, σε
τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται
ειδικά για τον σκοπό αυτό και
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
με αναφορά στη σχετική δήλωση
ΦΠΑ.
9. Ο υποκείμενος στον φόρο της παρ.
2 που χρησιμοποιεί το παρόν
καθεστώς δεν έχει δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου εισροών που
κατέβαλε στην Ελλάδα. Ο φόρος
αυτός επιστρέφεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34
του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να
απαιτείται η πλήρωσή του όρου περί
αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται
στην παράγραφο αυτή.
Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων
εδαφίων, εάν ο εν λόγω υποκείμενος
απαιτείται να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ
στην Ελλάδα για δραστηριότητες μη
υπαγόμενες στο παρόν καθεστώς,
τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου εισροών που
κατέβαλε στην Ελλάδα και αφορά τις
φορολογητέες δραστηριότητές του
που υπάγονται στο παρόν καθεστώς.
Το
δικαίωμα
έκπτωσης
του
προηγούμενου εδαφίου ασκείται με
τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 38.

καλύπτονται από το παρόν ειδικό
καθεστώς, ώστε να μπορούν οι
φορολογικές αρχές της Ελλάδος και των
λοιπών κρατών-μελών κατανάλωσης να
επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης
ΦΠΑ.
11. Η αρμόδια για τη διαχείριση του
καθεστώτος Υπηρεσία της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούται
για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων της
παραγράφου
3,
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας των
στοιχείων
του
δηλούντος,
γ) τη χορήγηση και κοινοποίηση του
ατομικού
αριθμού
φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ, δ) την ηλεκτρονική
παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ, ε) την
επιβεβαίωση
καταβολής
του
οφειλόμενου
φόρου,
στ) την κατανομή στα άλλα κράτη-μέλη
του φόρου που τους αναλογεί, με βάση
τα στοιχεία των δηλώσεων και του
λογαριασμού που προβλέπεται στην
παράγραφο
8,
ζ) την παροχή στα άλλα κράτη-μέλη
πληροφοριών που αφορούν την
εγγραφή, διαγραφή/εξαίρεση από το
καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και
την καταβολή του φόρου, για την
επαλήθευση της κατάστασης των
υποκείμενων στο φόρο και της
ακρίβειας των συναλλαγών που
καλύπτονται από το παρόν ειδικό
καθεστώς, η) τη διαχείριση των
πληροφοριών και των δηλώσεων που
διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη-μέλη
τα οποία έχουν επιλέξει ως κράτος
εγγραφής οι μη εγκατεστημένοι στην
Ένωση υποκείμενοι στο φόρο, καθώς
και το συντονισμό των ενεργειών που
απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής
απόδοσης του φόρου.
12. Με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται
οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής
ή εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς, ο
τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και
το περιεχόμενό της, ο τρόπος
καταβολής του οφειλόμενου φόρου
καθώς και της απόδοσης αυτού στα

10. Ο υποκείμενος στον φόρο της
παρ. 2 υποχρεούται να καταχωρίζει
με επαρκείς λεπτομέρειες στα
λογιστικά
αρχεία
(βιβλία)τις
πληροφορίες
για
τις
πραγματοποιούμενες συναλλαγές
που καλύπτονται από το παρόν
ειδικό καθεστώς, ώστε να μπορούν
οι φορολογικές αρχές της Ελλάδος
και των λοιπών κρατών - μελών
κατανάλωσης να επαληθεύουν την
ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ. Οι
καταχωρίσεις
διατίθενται
ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση,
στην ελληνική Φορολογική Διοίκηση
και στο κράτος − μέλος κατανάλωσης
και διαφυλάσσονται για διάστημα
δέκα (10) ετών, που αρχίζει από τις
31 Δεκεμβρίου του έτους, κατά το
οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη.
11. Η αρμόδια για τη διαχείριση του
καθεστώτος υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.
υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων της παρ. 3,
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας
των στοιχείων του δηλούντος,
γ) τη χορήγηση και κοινοποίηση του
ατομικού ΑΦΜ/ΦΠΑ,
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων ΦΠΑ,
ε) την επιβεβαίωση καταβολής του
οφειλόμενου φόρου,
στ) την κατανομή στα άλλα κράτη μέλη κατανάλωσης του φόρου που
τους αναλογεί, με βάση τα στοιχεία
των δηλώσεων και του λογαριασμού
που προβλέπεται στην παρ. 8,
ζ) την παροχή στα άλλα κράτη – μέλη
πληροφοριών που αφορούν την
εγγραφή, διαγραφή ή εξαίρεση από
το
καθεστώς,
την
υποβολή
δηλώσεων και την καταβολή του
φόρου, για την επαλήθευση της
κατάστασης των υποκείμενων στον
φόρο και της ακρίβειας των
συναλλαγών που καλύπτονται από
το παρόν ειδικό καθεστώς,
η) τη διαχείριση των πληροφοριών
και
των
δηλώσεων
που
διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη μέλη τα οποία έχουν επιλέξει ως

άλλα κράτη-μέλη, οι πληροφορίες των
τηρούμενων
λογιστικών
καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα για τη λειτουργία του
παρόντος ειδικού καθεστώτος.
13. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών
δημιουργούνται
οι
αντίστοιχοι κωδικοί του Κρατικού
Προϋπολογισμού και οι λογαριασμοί
καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος
και ορίζεται κάθε άλλο σχετικό με τη
διαχείριση πληρωμών θέμα, τόσο για
υποκείμενους στο φόρο που επιλέγουν
ως κράτος εγγραφής την Ελλάδα, όσο
και γι' αυτούς που εγγράφονται σε άλλο
κράτος-μέλος.»

κράτος – μέλος εγγραφής οι μη
εγκατεστημένοι
στην
Ένωση
υποκείμενοι στον φόρο, καθώς και
τον συντονισμό των ενεργειών που
απαιτούνται για την ορθή απόδοση
του φόρου.
12. Με απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται τα αρμόδια
όργανα, οι διαδικασίες εγγραφής και
διαγραφής ή εξαίρεσης από το ειδικό
καθεστώς, η διαδικασία υποβολής
της δήλωσης ΦΠΑ, καταβολής του
οφειλόμενου φόρου και απόδοσης
αυτού στα άλλα κράτη – μέλη
κατανάλωσης,
επιστροφής
αχρεωστήτως
καταβληθέντων
ποσών, οι πληροφορίες των
τηρούμενων
λογιστικών
καταχωρήσεων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία
του παρόντος ειδικού καθεστώτος.»
Άρθρο 10
Το άρθρο 47γ του Κώδικα ΦΠΑ Το άρθρο 47γ του Κώδικα ΦΠΑ έχει ως
αντικαθίσταται ως εξής:
εξής:
«Άρθρο 47γ
«Άρθρο 47γ
Ειδικό καθεστώς για
Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και
εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,
τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες
για παραδόσεις αγαθών εντός
που παρέχονται από υποκείμενους στο
κράτους - μέλους που
φόρο εγκατεστημένους εντός της
πραγματοποιούνται μέσω
Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο
ηλεκτρονικών διεπαφών που
κράτος- μέλος κατανάλωσης
διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές 1. Για τους σκοπούς του παρόντος
και για υπηρεσίες που παρέχονται καθεστώτος,
νοούνται
ως:
από υποκείμενους στον φόρο
α) «υποκείμενος στο φόρο μη
εγκατεστημένους εντός της Ένωσης εγκατεστημένος στο κράτος-μέλος
αλλά μη εγκατεστημένους στο
κατανάλωσης», ο υποκείμενος στο
κράτος - μέλος κατανάλωσης
φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής
1. Για τους σκοπούς του παρόντος δραστηριότητάς
του
ή
μόνιμη
καθεστώτος, νοούνται ως:
εγκατάσταση εντός της Ένωσης, αλλά
α) «υποκείμενος στον φόρο μη δεν έχει την έδρα της οικονομικής
εγκατεστημένος στο κράτος - μέλος δραστηριότητάς του ούτε μόνιμη
κατανάλωσης», ο υποκείμενος στον εγκατάσταση στο έδαφος του κράτουςφόρο που έχει την έδρα της μέλους
κατανάλωσης,
οικονομικής δραστηριότητάς του ή β) «κράτος-μέλος εγγραφής», το
μόνιμη εγκατάσταση εντός της κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται η
Ένωσης, αλλά δεν έχει την έδρα της έδρα της οικονομικής δραστηριότητας
οικονομικής δραστηριότητάς του του υποκείμενου στο φόρο και, εάν ο
ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο υποκείμενος στο φόρο δεν έχει την έδρα
έδαφος
του
κράτους-μέλους της οικονομικής δραστηριότητάς του
κατανάλωσης
εντός της Ένωσης, το κράτος-μέλος στο
οποίο έχει μόνιμη εγκατάσταση.

β) «κράτος - μέλος εγγραφής», το
κράτος - μέλος στο οποίο βρίσκεται η
έδρα
της
οικονομικής
δραστηριότητας του υποκείμενου
στον φόρο ή, εάν ο υποκείμενος στο
φόρο δεν έχει την έδρα της
οικονομικής δραστηριότητάς του
εντός της Ένωσης, το κράτος - μέλος
στο οποίο έχει μόνιμη εγκατάσταση.
Όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν
έχει την έδρα της οικονομικής
δραστηριότητάς του στην Ένωση,
αλλά έχει περισσότερες από μία
μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της
Ένωσης, κράτος − μέλος εγγραφής
είναι το κράτος − μέλος με μόνιμη
εγκατάσταση,
στο
οποίο
ο
υποκείμενος στον φόρο δηλώνει ότι
θα κάνει χρήση του ειδικού
καθεστώτος. Ο υποκείμενος στον
φόρο δεσμεύεται από την απόφασή
του αυτή για το συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος και για τα δύο
επόμενα ημερολογιακά έτη.
Όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν
έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας στην Ένωση ούτε
μόνιμη εγκατάσταση στην Ένωση,
κράτος - μέλος εγγραφής είναι το
κράτος - μέλος από το οποίο εκκινεί
η αποστολή ή η μεταφορά των
αγαθών. Όταν η αποστολή ή η
μεταφορά των αγαθών εκκινεί από
περισσότερα του ενός κράτη - μέλη,
ο υποκείμενος στον φόρο δηλώνει
ποιο από αυτά τα κράτη – μέλη
είναι το κράτος - μέλος εγγραφής. Ο
υποκείμενος στον φόρο δεσμεύεται
από την εν λόγω απόφαση για το
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και
για τα δύο επόμενα ημερολογιακά
έτη,
γ) «κράτος - μέλος κατανάλωσης»,
ένα από τα ακόλουθα:
(αα) στην περίπτωση παροχής
υπηρεσιών, το κράτος - μέλος στο
οποίο
θεωρείται
ότι
πραγματοποιείται
η
παροχή
σύμφωνα με το άρθρο 14,
(ββ) στην περίπτωση ενδοκοινοτικών
εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών,
το κράτος - μέλος άφιξης της

Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο
φόρο δεν έχει την έδρα της οικονομικής
δραστηριότητάς του στην Ένωση, αλλά
διαθέτει περισσότερες από μία μόνιμες
εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης,
κράτος-μέλος εγγραφής είναι το κράτοςμέλος με μόνιμη εγκατάσταση, στο
οποίο ο υποκείμενος στο φόρο δηλώνει
ότι θα κάνει χρήση του ειδικού
καθεστώτος. Ο υποκείμενος στο φόρο
δεσμεύεται από την απόφασή του αυτή
για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος
και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά
έτη.
2. Κάθε υποκείμενος στο φόρο που έχει
την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας στο εσωτερικό της
χώρας,
ο
οποίος
παρέχει
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες
σε μη υποκείμενους στο φόρο που είναι
εγκατεστημένοι ή έχουν τον τόπο
κατοικίας τους ή της συνήθους διαμονής
τους σε άλλο κράτος-μέλος εντός του
οποίου δεν διαθέτει εγκατάσταση,
μπορεί να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς, που ισχύει για το σύνολο των
ανωτέρω υπηρεσιών. Η ανωτέρω
δυνατότητα παρέχεται και σε κάθε
υποκείμενο, ο οποίος δεν διαθέτει έδρα
εντός Ένωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη
εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας
και σε περίπτωση που διαθέτει
εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη-μέλη,
εφόσον επιλέξει για την εγγραφή του
στο ειδικό καθεστώς την Ελλάδα. Το
ειδικό καθεστώς δεν ισχύει για τις
παροχές των ανωτέρω υπηρεσιών που
πραγματοποιούνται εντός κράτουςμέλους, στο οποίο ο υποκείμενος στο
φόρο διαθέτει εγκατάσταση.
3. Ο υποκείμενος στο φόρο της
παραγράφου 2 υποχρεούται να
υποβάλει, με ηλεκτρονικά μέσα,
δήλωση έναρξης της δραστηριότητάς
του που υπάγεται στο ειδικό αυτό
καθεστώς, μεταβολής ή παύσης της
δραστηριότητας αυτής όταν δεν πληροί
πλέον τις προϋποθέσεις για την
υπαγωγή του στο παρόν ειδικό
καθεστώς. Ο εν λόγω υποκείμενος
χρησιμοποιεί τον αριθμό φορολογικού

αποστολής ή της μεταφοράς των
αγαθών στον αποκτώντα,
(γγ) στην περίπτωση παράδοσης
αγαθών από υποκείμενο στον φόρο
που διευκολύνει τις παραδόσεις
αυτές σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 5β, όταν η αποστολή ή η
μεταφορά των παραδιδόμενων
αγαθών αρχίζει και περατώνεται στο
ίδιο κράτος - μέλος, το συγκεκριμένο
κράτος - μέλος.
2.Οι ακόλουθοι υποκείμενοι στον
φόρο, που έχουν την έδρα της
οικονομικής τους δραστηριότητας
στο εσωτερικό της χώρας, μπορούν
να χρησιμοποιούν το παρόν ειδικό
καθεστώς:
α) υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,
β) υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι
διευκολύνουν
την
παράδοση
αγαθών σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 5β, όταν ο τόπος
αναχώρησης και άφιξης της
αποστολής ή της μεταφοράς των
παραδιδόμενων αγαθών είναι το ίδιο
κράτος - μέλος,
γ) υποκείμενοι στον φόρο μη
εγκατεστημένοι στο κράτος - μέλος
κατανάλωσης, οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες σε μη υποκείμενο στον
φόρο.

Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται
και σε κάθε υποκείμενο στον φόρο, ο
οποίος δεν διαθέτει έδρα εντός
Ένωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη
εγκατάσταση στο εσωτερικό της
χώρας και σε περίπτωση που
διαθέτει εγκαταστάσεις και σε άλλα
κράτη − μέλη, εφόσον επιλέξει για
την εγγραφή του στο ειδικό
καθεστώς
την
Ελλάδα.
Ο
υποκείμενος στον φόρο δεσμεύεται
από την απόφασή του αυτή για το
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και
για τα δύο επόμενα ημερολογιακά
έτη.
Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται
επίσης και σε κάθε υποκείμενο στον

μητρώου ΦΠΑ, που του έχει ήδη
χορηγηθεί για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του στα πλαίσια του
κανονικού καθεστώτος. Τα εν λόγω
πρόσωπα καταχωρούνται σε ειδικό
μητρώο που τηρείται για το παρόν
καθεστώς.
4. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2
διαγράφεται από το ειδικό μητρώο, εάν:
α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν
παρέχει
πλέον
υπηρεσίες
που
καλύπτονται από το παρόν καθεστώς,
β) μπορεί με άλλον τρόπο να συναχθεί
ότι
οι
φορολογητέες
του
δραστηριότητες που υπάγονται στο
ειδικό
αυτό
καθεστώς
έχουν
τερματισθεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις
για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό
καθεστώς,
δ) συστηματικά δεν συμμορφώνεται με
τους κανόνες που αφορούν το ειδικό
αυτό καθεστώς.
5. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2
υποβάλλει με ηλεκτρονικό τρόπο
δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό
τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του
μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, είτε
έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες που
καλύπτονται από το καθεστώς είτε όχι.
Στη δήλωση περιλαμβάνεται ο αριθμός
φορολογικού μητρώου που του έχει
χορηγηθεί και, για κάθε κράτος- μέλος
κατανάλωσης, στο οποίο οφείλεται
ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς το ΦΠΑ,
των εν λόγω υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν
κατά
τη
φορολογική περίοδο, ανά συντελεστή
ΦΠΑ που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος,
και το ποσό του αντίστοιχου φόρου,
καθώς και το συνολικό ποσό του φόρου
που
οφείλεται.
Εάν ο υποκείμενος της παραγράφου 2
διαθέτει μία ή περισσότερες μόνιμες
εγκαταστάσεις σε άλλα κράτη- μέλη,
από τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες
που εντάσσονται στο παρόν ειδικό
καθεστώς, στη δήλωση ΦΠΑ, εκτός από
τις
παραπάνω
πληροφορίες,
περιλαμβάνεται διακεκριμένα και η
συνολική αξία των υπηρεσιών αυτών
από κάθε κράτος-μέλος εγκατάστασης

φόρο ο οποίος δεν διαθέτει έδρα
ούτε μόνιμη εγκατάσταση στην
Ένωση, εφόσον η αποστολή ή η
μεταφορά των αγαθών εκκινεί από
το εσωτερικό της χώρας και σε
περίπτωση που η αποστολή ή η
μεταφορά των αγαθών εκκινεί και
από άλλα κράτη-μέλη, εφόσον
επιλέξει την Ελλάδα για την εγγραφή
του στο ειδικό καθεστώς. Ο
υποκείμενος στον φόρο δεσμεύεται
από την απόφασή του αυτή για το
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και
για τα δύο επόμενα ημερολογιακά
έτη. Στην περίπτωση των δύο
προηγούμενων
εδαφίων
οι
υποκείμενοι
στον φόρο
δεν
υποχρεούνται
στον
ορισμό
φορολογικού αντιπροσώπου.
Το
παρόν
ειδικό
καθεστώς
εφαρμόζεται για όλα τα αγαθά που
παραδίδονται ή τις υπηρεσίες που
παρέχονται εντός της Ένωσης από
τον οικείο υποκείμενο στον φόρο
εκτός
των
υπηρεσιών
που
πραγματοποιούνται εντός κράτους −
μέλους, στο οποίο ο υποκείμενος
στον φόρο διατηρεί έδρα ή μόνιμη
εγκατάσταση.
3.Ο υποκείμενος στον φόρο της παρ.
2 υποχρεούται να υποβάλει, με
ηλεκτρονικά μέσα, δήλωση έναρξης
και παύσης των δραστηριοτήτων του
που υπάγονται στο ειδικό αυτό
καθεστώς ή μεταβολής αυτών κατά
τρόπο ώστε να μην πληροί πλέον τις
προϋποθέσεις για την υπαγωγή του
στο παρόν ειδικό καθεστώς.
4.Ο
εν
λόγω
υποκείμενος
χρησιμοποιεί τον ΑΦΜ/ΦΠΑ, που
του έχει ήδη χορηγηθεί για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
στο
πλαίσιο
του
κανονικού
καθεστώτος. Τα εν λόγω πρόσωπα
καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο
που τηρείται για το παρόν καθεστώς,
στο οποίο καταχωρούνται και οι
υποκείμενοι στον φόρο στους
οποίους έχει χορηγηθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ
από τα άλλα κράτη - μέλη, τα οποία
έχουν επιλεγεί ως κράτη - μέλη

και
για
κάθε
κράτος-μέλος
κατανάλωσης μαζί με τον αριθμό
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή τον
αριθμό φορολογικής εγγραφής της
εγκατάστασης.
Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε
ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών έχει
πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα,
κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης
λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική
ισοτιμία που ισχύει την τελευταία
ημέρα της φορολογικής περιόδου,
σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή εάν
δεν
υπήρξε
δημοσίευση
τη
συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία που
δημοσιεύεται την επόμενη ημέρα.
6. Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως με
την υποβολή της δήλωσης και το
αργότερο κατά την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής της. Η καταβολή
γίνεται σε ευρώ, σε τραπεζικό
λογαριασμό που ορίζεται ειδικά για το
σκοπό αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος, με αναφορά στη σχετική
δήλωση ΦΠΑ.
7. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2
υποχρεούται να καταχωρίζει με
επαρκείς λεπτομέρειες στα λογιστικά
βιβλία
τα
στοιχεία
των
πραγματοποιούμενων συναλλαγών που
καλύπτονται από το παρόν ειδικό
καθεστώς, ώστε να μπορούν οι
φορολογικές αρχές των κρατών-μελών
κατανάλωσης να επαληθεύουν την
ακρίβεια
της
δήλωσης
ΦΠΑ.
Οι
καταχωρίσεις
διατίθενται
ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση, στο
κράτος-μέλος κατανάλωσης και στη
φορολογική διοίκηση της Ελλάδος και
φυλάσσονται για διάστημα 10 ετών,
που αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου του
έτους,
κατά
το
οποίο
πραγματοποιήθηκε η παροχή των
υπηρεσιών.
8. Η αρμόδια για τη διαχείριση του
καθεστώτος Υπηρεσία της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών, υποχρεούται
για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων της
παραγράφου
3,

εγγραφής, εφόσον οφείλεται ΦΠΑ
στην Ελλάδα.
5.Ο υποκείμενος της παρ. 2
διαγράφεται από το ειδικό μητρώο,
εάν:
α)
γνωστοποιήσει
ότι
δεν
πραγματοποιεί πλέον παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών που
υπάγονται στο παρόν ειδικό
καθεστώς,
β) μπορεί με άλλον τρόπο να
συναχθεί ότι οι φορολογητέες του
δραστηριότητες που υπάγονται στο
ειδικό αυτό καθεστώς έχουν
τερματισθεί,
γ)
δεν
πληροί
πλέον
τις
προϋποθέσεις για την υπαγωγή του
στο παρόν ειδικό καθεστώς,
δ) συστηματικά δεν συμμορφώνεται
με τους κανόνες που αφορούν το
ειδικό αυτό καθεστώς.
6.Ο υποκείμενος της παρ. 2, που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς,
υποβάλλει
με
ηλεκτρονικά μέσα, δήλωση ΦΠΑ για
κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, είτε
έχουν πραγματοποιηθεί παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών που
υπάγονται στο παρόν ειδικό
καθεστώς, είτε όχι. Η δήλωση ΦΠΑ
υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα
που ακολουθεί τη λήξη της
φορολογικής περιόδου την οποία
καλύπτει η δήλωση.
7.Το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ
ορίζεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται ο
ΑΦΜ/ΦΠΑ που αναφέρεται στην
παρ. 4και, για κάθε κράτος - μέλος
κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται
ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, οι
ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ, το
συνολικό ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ
ανά συντελεστή και το συνολικό
ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται όσον
αφορά τις ακόλουθες παραδόσεις
αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που
υπάγονται στο παρόν ειδικό
καθεστώς και πραγματοποιήθηκαν
κατά τη φορολογική περίοδο:
αα) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών,

β) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων
ΦΠΑ,
γ) την επιβεβαίωση καταβολής του
οφειλόμενου
φόρου,
δ) την κατανομή στα άλλα κράτη-μέλη
του φόρου που τους αναλογεί, με βάση
τα στοιχεία των δηλώσεων και του
λογαριασμού που προβλέπεται στην
παράγραφο
6,
ε) την παροχή στα άλλα κράτη-μέλη
πληροφοριών που αφορούν την
εγγραφή, διαγραφή/εξαίρεση από το
καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και
την καταβολή του φόρου, για την
επαλήθευση της κατάστασης των
υποκείμενων στο φόρο και της
ακρίβειας των συναλλαγών που
καλύπτονται από το παρόν ειδικό
καθεστώς,
στ) τη διαχείριση των πληροφοριών και
των δηλώσεων που διαβιβάζονται από
τα άλλα κράτη-μέλη για υποκείμενους
στο φόρο που έχουν εγγράφει στο
ειδικό καθεστώς, καθώς και το
συντονισμό των ενεργειών που
απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής
απόδοσης του φόρου.
9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων ορίζονται οι
διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής ή
εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς, ο
τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και
το περιεχόμενό της, ο τρόπος
καταβολής του οφειλόμενου φόρου,
καθώς και της απόδοσης αυτού στα
άλλα κράτη-μέλη, οι πληροφορίες των
τηρούμενων
λογιστικών
καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα για τη λειτουργία του
παρόντος ειδικού καθεστώτος.
10. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών
δημιουργούνται
οι
αντίστοιχοι κωδικοί του Κρατικού
Προϋπολογισμού και οι λογαριασμοί
καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος
και ορίζεται κάθε άλλο σχετικό με τη
διαχείριση πληρωμών θέμα, τόσο για
υποκείμενους
στο
φόρο
που
εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς στην
Ελλάδα όσο και για αυτούς που
εγγράφονται σε άλλο κράτος- μέλος.»

ββ) παραδόσεις αγαθών σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 5β, όταν η
αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών
αυτών αρχίζει και περατώνεται στο
ίδιο κράτος - μέλος,
γγ) παροχές υπηρεσιών.
Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης
τυχόν
τροποποιήσεις
που
αναφέρονται σε προηγούμενες
φορολογικές
περιόδους
όπως
προβλέπεται στην περ. δ)
β) Όταν
αποστέλλονται
ή
μεταφέρονται αγαθά από άλλα
κράτη - μέλη, η δήλωση ΦΠΑ
περιλαμβάνει επίσης τη συνολική
αξία χωρίς ΦΠΑ, τους ισχύοντες
συντελεστές ΦΠΑ, το συνολικό ποσό
του
αντίστοιχου
ΦΠΑ
ανά
συντελεστή και το συνολικό ποσό
ΦΠΑ που οφείλεται όσον αφορά τις
ακόλουθες παραδόσεις αγαθών και
παροχές υπηρεσιών που υπάγονται
στο παρόν ειδικό καθεστώς, για κάθε
κράτος - μέλος από το οποίο
αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα εν
λόγω αγαθά:
αα) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών πλην αυτών που
πραγματοποιούνται από υποκείμενο
στον φόρο σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 5β,
ββ) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών και παραδόσεις
αγαθών, όταν η αποστολή ή η
μεταφορά των αγαθών αυτών
αρχίζει και περατώνεται στο ίδιο
κράτος
μέλος,
οι
οποίες
πραγματοποιούνται από υποκείμενο
στον φόρο σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 5β.
Όσον αφορά τις παραδόσεις που
αναφέρονται στην υποπερ. αα), η
δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης
τον ΑΦΜ/ΦΠΑ ή τον αριθμό
φορολογικού μητρώου που έχει
χορηγηθεί από κάθε κράτος - μέλος
από το οποίο αποστέλλονται ή
μεταφέρονται τα εν λόγω αγαθά.
Όσον αφορά τις παραδόσεις που
αναφέρονται στην υποπερ. ββ), η

δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης
τον ΑΦΜ/ΦΠΑ ή τον αριθμό
φορολογικού μητρώου που έχει
χορηγηθεί από κάθε κράτος - μέλος
από το οποίο αποστέλλονται ή
μεταφέρονται τα εν λόγω αγαθά, αν
υπάρχει.
Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην
παρούσα παράγραφο κατά κράτος
μέλος - κατανάλωσης.
γ) Εάν ο υποκείμενος στον φόρο
που
παρέχει
υπηρεσίες
καλυπτόμενες από το παρόν ειδικό
καθεστώς έχει μία ή περισσότερες
μόνιμες εγκαταστάσεις εκτός από
εκείνη που έχει στο κράτος - μέλος
εγγραφής από τις οποίες παρέχονται
οι υπηρεσίες, η δήλωση ΦΠΑ
περιλαμβάνει επίσης τη συνολική
αξία χωρίς ΦΠΑ, τους ισχύοντες
συντελεστές ΦΠΑ, το συνολικό ποσό
του
αντίστοιχου
ΦΠΑ
ανά
συντελεστή και το συνολικό
οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ αυτών των
παροχών, για κάθε κράτος - μέλος
στο οποίο ο υποκείμενος στον φόρο
έχει εγκατάσταση, μαζί με τον
ατομικό ΑΦΜ/ΦΠΑ ή τον αριθμό
φορολογικού
μητρώου
της
εγκατάστασης αυτής και ανά κράτος
μέλος κατανάλωσης.
δ) Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις
σε δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή
της, οι εν λόγω τροποποιήσεις
περιλαμβάνονται
σε
επόμενη
δήλωση εντός τριών ετών από την
ημερομηνία στην οποία έπρεπε να
υποβληθεί η αρχική δήλωση,
σύμφωνα με την παρ.6. Αυτή η
επόμενη δήλωση ΦΠΑ προσδιορίζει
το σχετικό κράτος - μέλος
κατανάλωσης, την περίοδο επιβολής
του φόρου και το ποσό ΦΠΑ για το
οποίο απαιτούνται τροποποιήσεις.
8.Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε
ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών
ή η παράδοση αγαθών έχουν
πραγματοποιηθεί
σε
άλλα
νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της
δήλωσης λαμβάνεται υπόψη η
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει

την
τελευταία
ημέρα
της
φορολογικής περιόδου, σύμφωνα με
τη
σχετική
δημοσίευση
της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή
εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη
συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία της
επόμενης ημέρας που υπάρχει
δημοσίευση.
9.Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως
με την υποβολή της δήλωσης και το
αργότερο κατά την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής της. Η
καταβολή γίνεται σε ευρώ, σε
τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται
ειδικά για το σκοπό αυτόν και
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
με αναφορά στη σχετική δήλωση
ΦΠΑ.
10. Ο υποκείμενος της παρ. 2 που
χρησιμοποιεί το παρόν καθεστώς δεν
έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα.
Ο φόρος αυτός επιστρέφεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ, και
χωρίς
την
πλήρωση
των
προϋποθέσεων που ορίζονται στην
παράγραφο αυτή.
Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων
εδαφίων, εάν ο εν λόγω υποκείμενος
απαιτείται να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ
στην Ελλάδα για δραστηριότητες μη
υπαγόμενες στο παρόν καθεστώς,
τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου εισροών που
κατέβαλε στην Ελλάδα και αφορά τις
φορολογητέες δραστηριότητές του
που υπάγονται στο παρόν καθεστώς.
Το
δικαίωμα
έκπτωσης
του
προηγούμενου εδαφίου ασκείται με
τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 38.
11.Ο υποκείμενος της παρ. 2
υποχρεούται να καταχωρίζει με
επαρκείς λεπτομέρειες στα λογιστικά
αρχεία (βιβλία)τις πληροφορίες για
τις
πραγματοποιούμενες
συναλλαγές που καλύπτονται από το
παρόν ειδικό καθεστώς, ώστε να
μπορούν οι φορολογικές αρχές της
Ελλάδας και των λοιπών κρατών-

μελών
κατανάλωσης
να
επαληθεύουν την ακρίβεια της
δήλωσης ΦΠΑ. Οι καταχωρίσεις
διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα
από
αίτηση,
στην
ελληνική
Φορολογική Διοίκηση και στο κράτος
−
μέλος
κατανάλωσης
και
διαφυλάσσονται για διάστημα δέκα
(10) ετών, που αρχίζει από τις 31
Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο
πραγματοποιήθηκε η παράδοση
αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.
12. Η αρμόδια για τη διαχείριση του
καθεστώτος Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.,
υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων της παρ. 3,
β) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων ΦΠΑ,
γ) την επιβεβαίωση καταβολής του
οφειλόμενου φόρου,
δ) την κατανομή στα άλλα κράτη −
μέλη κατανάλωσης του φόρου που
τους αναλογεί, με βάση τα στοιχεία
των δηλώσεων και του λογαριασμού
που προβλέπεται στην παρ. 9,
ε) την παροχή στα άλλα κράτη − μέλη
πληροφοριών που αφορούν την
εγγραφή, διαγραφή ή εξαίρεση από
το
καθεστώς,
την
υποβολή
δηλώσεων και την καταβολή του
φόρου, για την επαλήθευση της
κατάστασης των υποκείμενων στον
φόρο και της ακρίβειας των
συναλλαγών που καλύπτονται από
το παρόν ειδικό καθεστώς,
στ) τη διαχείριση των πληροφοριών
και
των
δηλώσεων
που
διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη −
μέλη για υποκείμενους στον φόρο
που έχουν εγγράφει στο αντίστοιχο
ειδικό καθεστώς, καθώς και το
συντονισμό των ενεργειών που
απαιτούνται για την ορθή απόδοση
του φόρου.
13. Με απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται τα αρμόδια
όργανα, οι διαδικασίες εγγραφής και
διαγραφής ή εξαίρεσης από το ειδικό
καθεστώς, η διαδικασία υποβολής
της δήλωσης ΦΠΑ, καταβολής του
οφειλόμενου φόρου, και της

απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη –
μέλη κατανάλωσης, επιστροφής
αχρεωστήτως
καταβληθέντων
ποσών, οι πληροφορίες των
τηρούμενων
λογιστικών
καταχωρήσεων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία
του παρόντος ειδικού καθεστώτος.».
Άρθρο 11
Νέα Διάταξη
Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται
άρθρο 47δ ως εξής:
«Άρθρο 47δ
Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών που εισάγονται
από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη
1. Για τους σκοπούς του παρόντος
ειδικού
καθεστώτος,
οι
εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες
χώρες
καλύπτουν
αγαθά,
εξαιρουμένων των προϊόντων που
υπόκεινται
σε
ειδικό
φόρο
κατανάλωσης,
σε
δέματα
εσωτερικής
αξίας
που
δεν
υπερβαίνει τα 150ευρώ.
«Εσωτερική αξία» νοείται η τιμή των
αγαθών καθαυτά όταν πωλούνται
προς εξαγωγή στο τελωνειακό
έδαφος της Ένωσης κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις κατ΄
εξουσιοδότηση
διατάξεις
του
Ενωσιακού
Τελωνειακού
Κώδικα(Κανονισμός
(ΕΕ)
αριθ.
952/2013
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 9ης Οκτωβρίου 2013 (L 269).
Για εμπορεύματα που υπόκεινται σε
απαγορεύσεις και περιορισμούς
κατά την εισαγωγή εφαρμογής
τυγχάνουν
οι
διατάξεις
της
ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος
ειδικού καθεστώτος νοούνται ως:
α) «μη εγκατεστημένος στην Ένωση
υποκείμενος
στον
φόρο»:
υποκείμενος στον φόρο που δεν
διατηρεί την έδρα της οικονομικής
δραστηριότητάς του ούτε μόνιμη
εγκατάσταση στο έδαφος της
Ένωσης,

β)
«μεσάζων»:
πρόσωπο
εγκατεστημένο εντός της Ένωσης το
οποίο ορίζεται από τον υποκείμενο
στον φόρο που πραγματοποιεί εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες
χώρες ως υπόχρεο για την καταβολή
του ΦΠΑ και για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που προβλέπονται
στο παρόν ειδικό καθεστώς εξ
ονόματος και για λογαριασμό του
υποκείμενου στον φόρο,
γ) «κράτος-μέλος εγγραφής» νοείται:
αα) όταν ο υποκείμενος στον
φόρο δεν είναι εγκατεστημένος
εντός της Ένωσης, το κράτοςμέλος στο μητρώο του οποίου
επιλέγει να εγγραφεί,
ββ) όταν ο υποκείμενος στον
φόρο έχει την έδρα της
οικονομικής του δραστηριότητας
εκτός της Ένωσης, αλλά έχει μία ή
περισσότερες
μόνιμες
εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης,
το κράτος-μέλος με μόνιμη
εγκατάσταση στο οποίο ο
υποκείμενος στον φόρο δηλώνει
ότι θα κάνει χρήση του παρόντος
ειδικού καθεστώτος,
γγ) όταν ο υποκείμενος στον φόρο
έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας σε κράτος-μέλος,
το εν λόγω κράτος-μέλος·
δδ) όταν ο μεσάζων έχει την έδρα
της
οικονομικής
του
δραστηριότητας σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος –μέλος,
εε) όταν ο μεσάζων έχει την έδρα
της
οικονομικής
του
δραστηριότητας
εκτός
της
Ένωσης, αλλά έχει μία ή
περισσότερες
μόνιμες
εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης,
το κράτος -μέλος με μόνιμη
εγκατάσταση στο οποίο ο
μεσάζων δηλώνει ότι θα κάνει
χρήση του παρόντος ειδικού
καθεστώτος.
Για τους σκοπούς των υποπερ. ββ)
και εε) όταν ο υποκείμενος στον
φόρο ή ο μεσάζων έχει
περισσότερες από μία μόνιμες

εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης,
δεσμεύεται από την απόφαση να
δηλώσει
το
κράτος-μέλος
εγκατάστασης όπου θα κάνει
χρήση του ειδικού καθεστώτος
για
το
συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος και για τα δύο
επόμενα ημερολογιακά έτη,
δ) «κράτος - μέλος κατανάλωσης»: το
κράτος - μέλος άφιξης της αποστολής
ή της μεταφοράς των αγαθών στον
αποκτώντα πελάτη.
3. Οι κάτωθι υποκείμενοι στο φόρο
που
πραγματοποιούν
εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα
εδάφη δύνανται να χρησιμοποιούν
το παρόν ειδικό καθεστώς:
α) κάθε υποκείμενος στον φόρο που
έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας στο εσωτερικό της
χώρας ή κάθε υποκείμενος στον
φόρο που έχει την έδρα της
οικονομικής του δραστηριότητας
εκτός Ένωσης αλλά διαθέτει μόνιμη
εγκατάσταση στο εσωτερικό της
χώρας.
Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο
φόρο
διαθέτει
μόνιμες
εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτημέλη, εφόσον επιλέξει για την
εγγραφή του στο παρόν ειδικό
καθεστώς την Ελλάδα, δεσμεύεται
από την απόφαση αυτή για το
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και
για τα δύο επόμενα ημερολογιακά
έτη.
β) κάθε υποκείμενος στον φόρο είτε
της περ. α) είτε εγκατεστημένος σε
άλλο
κράτος-μέλος,
που
εκπροσωπείται από μεσάζοντα ο
οποίος έχει την έδρα της οικονομικής
του δραστηριότητας στο εσωτερικό
της χώρας ή έχει την έδρα της
οικονομικής του δραστηριότητας
εκτός της Ένωσης αλλά διαθέτει
μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό
της χώρας.
Σε περίπτωση που ο μεσάζων
διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και
σε άλλα κράτη - μέλη, εφόσον
επιλέξει την Ελλάδα για την εγγραφή

του υποκείμενου στον φόρο που
εκπροσωπεί στο παρόν ειδικό
καθεστώς, δεσμεύεται από την
απόφαση αυτή για το συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος και για τα δύο
επόμενα ημερολογιακά έτη.
γ) κάθε υποκείμενος στον φόρο που
έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας εκτός Ένωσης και
δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση
στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλο
κράτος-μέλος ο οποίος επιλέγει για
την εγγραφή του στο παρόν ειδικό
καθεστώς
την
Ελλάδα
και
εκπροσωπείται από μεσάζοντα. Ο
μεσάζοντας έχει την έδρα της
οικονομικής του δραστηριότητας στη
χώρα μας ή έχει την έδρα της
οικονομικής του δραστηριότητας
εκτός της Ένωσης αλλά διαθέτει
μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας.
Σε περίπτωση που ο μεσάζων
διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και
σε άλλα κράτη-μέλη, εφόσον
επιλέξει την Ελλάδα για την εγγραφή
του υποκείμενου στο φόρο που
εκπροσωπεί στο παρόν ειδικό
καθεστώς, δεσμεύεται από την
απόφαση αυτή για το συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος και για τα δύο
επόμενα ημερολογιακά έτη.
Ο υποκείμενος στον φόρο που είναι
εγκατεστημένος σε χώρα εκτός Ε.Ε με
την οποία η Ένωση έχει συνάψει
συμφωνία
περί
αμοιβαίας
συνδρομής ανάλογης έκτασης με
εκείνη που προβλέπεται από την
Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου
της 16ης Μαρτίου 2010 (L 84), όπως
έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας
δίκαιο με τον ν.4072/2012 (Α΄86), και
από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
904/2010 του Συμβουλίου της 07ης
Οκτωβρίου 2010 (L 268) και ο οποίος
πραγματοποιεί εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών από την εν λόγω
τρίτη χώρα δεν υποχρεούται σε
εκπροσώπηση από μεσάζοντα.
Οι ανωτέρω υποκείμενοι στον φόρο
εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του
παρόντος άρθρου σε όλες τις εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών της

παρ. 1 που εισάγονται στην Ένωση
από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη.
Για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου, ουδείς υποκείμενος
στον φόρο μπορεί να ορίσει
συγχρόνως περισσοτέρους του ενός
μεσάζοντες.
Τέλος, δεν επιτρέπεται η εγγραφή
στο ειδικό καθεστώς του άρθρου
47δ του Κώδικα ΦΠΑ είτε απευθείας
είτε
διαμέσου
μεσάζοντα
υποκείμενων στον φόρο που είναι
ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς
μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39
του Κώδικα ΦΠΑ.

4. Ο υποκείμενος στον φόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς ή ο μεσάζων που ενεργεί
για λογαριασμό του υποχρεούται να
γνωστοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα
την έναρξη ή την παύση της
δραστηριότητάς του, δυνάμει του
παρόντος ειδικού καθεστώτος, ή τη
μεταβολή
αυτής
όταν
δεν
πληρούνται πλέον οι απαιτούμενες
προϋποθέσεις για την υπαγωγή του
στο παρόν ειδικό καθεστώς.
5. Για την εγγραφή στο μητρώο του
παρόντος ειδικού καθεστώτος:
α)Οι πληροφορίες που πρέπει να
παρέχει ο υποκείμενος στον φόρο
που δεν χρησιμοποιεί μεσάζοντα,
προτού αρχίσει να χρησιμοποιεί το
παρόν
ειδικό
καθεστώς,
περιλαμβάνουν
τα
ακόλουθα
στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση και
ιστοσελίδες του διαδικτύου
δδ) αριθμό φορολογικού μητρώου
ΦΠΑ ή εθνικό αριθμό φορολογικού
μητρώου
στην
περίπτωση
υποκείμενου
στο
φόρο
εγκατεστημένου σε χώρα εκτός Ε.Ε
με την οποία η Ένωση έχει συνάψει
συμφωνία
περί
αμοιβαίας
συνδρομής.
β) Οι πληροφορίες που πρέπει να
παρέχει ο μεσάζων, προτού
χρησιμοποιήσει το παρόν ειδικό
καθεστώς για λογαριασμό ενός
υποκείμενου στον φόρο, περιέχουν
τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση
δδ) αριθμό φορολογικού μητρώου
ΦΠΑ.
γ) Οι πληροφορίες που πρέπει να
παρέχει ο μεσάζων για κάθε
υποκείμενο στον φόρο τον οποίο
εκπροσωπεί, προτού ο εν λόγω
υποκείμενος στο φόρο αρχίσει να
χρησιμοποιεί το εν λόγω ειδικό
καθεστώς, περιέχουν τα ακόλουθα
στοιχεία:

αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση και
ιστοσελίδες του διαδικτύου
δδ) αριθμό φορολογικού μητρώου
ΦΠΑ ή εθνικό αριθμό φορολογικού
μητρώου εε) τον ατομικό αριθμό
φορολογικού μητρώου που έχει
χορηγηθεί σύμφωνα με την περ. β)
της παρ. 6.
Κάθε υποκείμενος στον φόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς ή, κατά περίπτωση, ο
μεσάζων
αυτού
γνωστοποιεί
οποιεσδήποτε
μεταβολές
στις
ανωτέρω
παρασχεθείσες
πληροφορίες.
6. α) Στον υποκείμενο στο φόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς χορηγείται μοναδικός
ατομικός αριθμός φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ για την εφαρμογή του
ειδικού καθεστώτος με το πρόθεμα
IM, ο οποίος του κοινοποιείται με
ηλεκτρονικά μέσα.
β) Στον μεσάζοντα χορηγείται
μοναδικός
ατομικός
αριθμός
φορολογικού μητρώου με το
πρόθεμα IN, ο οποίος του
κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
γ) Στον μεσάζοντα χορηγείται
μοναδικός
ατομικός
αριθμός
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με το
πρόθεμα IM για την εφαρμογή του
παρόντος ειδικού καθεστώτος για
κάθε υποκείμενο στον φόρο για τον
οποίο έχει οριστεί.
Ο αριθμός φορολογικού μητρώου
ΦΠΑ ή αριθμός φορολογικού
μητρώου που χορηγείται δυνάμει
των ανωτέρω περιπτώσεων α) β) και
γ) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
τους σκοπούς του παρόντος ειδικού
καθεστώτος.
7. α)Ο υποκείμενος στο φόρο που
δεν
χρησιμοποιεί
μεσάζοντα
διαγράφεται από το μητρώο του
παρόντος ειδικού καθεστώτος στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) εάν το εν λόγω πρόσωπο
γνωστοποιήσει
ότι
δεν
πραγματοποιεί
πλέον
εξ

αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα
οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή
τρίτες χώρες,
ββ) εάν μπορεί με άλλο τρόπο να
συναχθεί ότι έχουν παύσει οι
φορολογητέες δραστηριότητές των
εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή
τρίτες χώρες,
γγ) εάν ο υποκείμενος στον φόρο δεν
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που
είναι αναγκαίες για την υπαγωγή του
στο παρόν ειδικό καθεστώς,
δδ)
εάν
συστηματικά
δεν
συμμορφώνεται προς τους κανόνες
που αφορούν το παρόν ειδικό
καθεστώς.
β) Ο μεσάζοντας διαγράφεται από το
μητρώο του παρόντος ειδικού
καθεστώτος
στις
ακόλουθες
περιπτώσεις:
αα) εάν για χρονικό διάστημα δύο
συνεχόμενων
ημερολογιακών
τριμήνων δεν έχει ενεργήσει ως
μεσάζων για λογαριασμό του
υποκείμενου στον φόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς
ββ) εάν δεν πληροί πλέον τις λοιπές
προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες
ώστε να ενεργεί ως μεσάζων
γγ)
εάν
συστηματικά
δεν
συμμορφώνεται προς τους κανόνες
που αφορούν το παρόν ειδικό
καθεστώς.
γ) Ο υποκείμενος στο φόρο που
εκπροσωπείται από μεσάζοντα
διαγράφεται από το μητρώο του
παρόντος ειδικού καθεστώτος στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) εάν ο μεσάζων γνωστοποιήσει
ότι ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο
δεν πραγματοποιεί πλέον εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα
οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή
τρίτες χώρες
ββ) εάν μπορεί με άλλο τρόπο να
συναχθεί ότι έχουν παύσει οι
φορολογητέες δραστηριότητές του
εν λόγω υποκείμενου στον φόρο
σχετικά με τις εξ αποστάσεως

πωλήσεις αγαθών που εισάγονται
από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες
γγ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον
φόρο δεν πληροί πλέον τις
προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες
για την υπαγωγή του στο παρόν
ειδικό καθεστώς
δδ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον
φόρο
συστηματικά
δεν
συμμορφώνεται προς τους κανόνες
που αφορούν το παρόν ειδικό
καθεστώς
εε) εάν ο μεσάζων γνωστοποιήσει ότι
δεν εκπροσωπεί πλέον τον εν λόγω
υποκείμενο στον φόρο.
8. Για εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών που εισάγονται από τρίτες
χώρες ή τρίτα εδάφη δυνάμει του
παρόντος ειδικού καθεστώτος, η
γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο
φόρος καθίσταται απαιτητός κατά
τον χρόνο πραγματοποίησης της
παράδοσης. Τα αγαθά θεωρείται ότι
έχουν παραδοθεί κατά τον χρόνο
αποδοχής της πληρωμής.
Για
την
εφαρμογή
του
προηγούμενου εδαφίου, ως χρόνος
αποδοχής της πληρωμής νοείται ο
χρόνος κατά τον οποίο η
επιβεβαίωση πληρωμής, το μήνυμα
για έγκριση πληρωμής ή η ανάληψη
υποχρέωσης πληρωμής από τον
λήπτη
λαμβάνεται
από
τον
υποκείμενο
στον
φόρο
που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς, ή για λογαριασμό αυτού,
ανεξαρτήτως του χρόνου που
πραγματοποιήθηκε η πραγματική
καταβολή των χρημάτων, ανάλογα
με το ποιο είναι προγενέστερο.
9. Ο υποκείμενος στον φόρο που
κάνει χρήση του παρόντος ειδικού
καθεστώτος ή ο μεσάζων που ενεργεί
για λογαριασμό του υποβάλλει με
ηλεκτρονικά μέσα δήλωση ΦΠΑ για
κάθε
μήνα,
είτε
έχουν
πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών που εισάγονται
από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη είτε
όχι. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το
τέλος του μήνα που ακολουθεί τη

λήξη της φορολογικής περιόδου την
οποία καλύπτει η δήλωση.
Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται ο
αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ
της παρ. 6 και, για κάθε κράτος
μέλος κατανάλωσης στο οποίο
οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία,
χωρίς ΦΠΑ, των εξ αποστάσεως
πωλήσεων αγαθών που εισάγονται
από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη για
τις οποίες ο ΦΠΑ έχει καταστεί
απαιτητός κατά τη φορολογική
περίοδο και το συνολικό για κάθε
συντελεστή ποσό του αντίστοιχου
φόρου. Στη δήλωση πρέπει να
αναφέρονται επίσης οι ισχύοντες
συντελεστές ΦΠΑ και το συνολικό
ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται.
Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις σε
δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή της,
οι
εν
λόγω
τροποποιήσεις
περιλαμβάνονται
σε
επόμενη
δήλωση εντός τριών ετών από την
ημερομηνία στην οποία έπρεπε να
υποβληθεί η αρχική δήλωση
σύμφωνα με πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου. Η επόμενη
αυτή δήλωση προσδιορίζει το
σχετικό κράτος μέλος κατανάλωσης,
την περίοδο επιβολής του φόρου και
το ποσό ΦΠΑ για το οποίο
απαιτούνται
ενδεχόμενες
τροποποιήσεις της δήλωσης.
10. Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται
σε ευρώ. Εάν οι παραδόσεις έχουν
πραγματοποιηθεί
σε
άλλα
νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της
δήλωσης ΦΠΑ, λαμβάνεται υπόψη η
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει
την
τελευταία
ημέρα
της
φορολογικής περιόδου σύμφωνα με
τη
σχετική
δημοσίευση
της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή
εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη
συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία την
επόμενη ημέρα που υπάρχει
δημοσίευση.
11. Ο υποκείμενος στον φόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς ή ο μεσάζων του
καταβάλλει τον ΦΠΑ, με αναφορά
στη σχετική δήλωση ΦΠΑ, το

αργότερο κατά την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.
Η καταβολή γίνεται σε τραπεζικό
λογαριασμό σε ευρώ που ορίζεται
για το σκοπό αυτό και τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
12. Ο υποκείμενος στον φόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς δεν μπορεί να ασκήσει
δικαίωμα έκπτωσης ποσού ΦΠΑ που
κατέβαλε στη χώρα μας στο πλαίσιο
φορολογητέων δραστηριοτήτων του
που υπάγονται στο παρόν ειδικό
καθεστώς.
Ο
φόρος
αυτός
επιστρέφεται σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 34, και χωρίς την
πλήρωση των προϋποθέσεων που
ορίζονται στην παράγραφο αυτή.
Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς
διαθέτει
αριθμό
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στη
χώρα μας για δραστηριότητες μη
υπαγόμενες στο παρόν ειδικό
καθεστώς, τότε εκπίπτει ο ΦΠΑ ο
οποίος του έχει επιβληθεί στη χώρα
μας και αφορά τις φορολογητέες
δραστηριότητές του που υπάγονται
στο παρόν ειδικό καθεστώς, με τη
δήλωση ΦΠΑ την οποία υποβάλλει
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
38.
13. Ο υποκείμενος στον φόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς
υποχρεούται
σε
καταχώρηση στα λογιστικά του
αρχεία (βιβλία) των πράξεων που
υπάγονται στο παρόν ειδικό
καθεστώς. Ο μεσάζων υποχρεούται
σε καταχώρηση στοιχείων για
καθένα εκ των υποκείμενων στον
φόρο
που
εκπροσωπεί.
Οι
καταχωρίσεις αυτές πρέπει να είναι
αρκετά λεπτομερείς, ώστε να
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές της
Ελλάδας και των λοιπών κρατώνμελών
κατανάλωσης
να
επαληθεύουν την ακρίβεια της
δήλωσης ΦΠΑ. Οι καταχωρίσεις
διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα
από
αίτηση,
στην
ελληνική
Φορολογική Διοίκηση και στο κράτος

−
μέλος
κατανάλωσης
και
διαφυλάσσονται για διάστημα δέκα
(10) ετών, το οποίο αρχίζει από τις 31
Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο
πραγματοποιήθηκε η πράξη.
14. Η αρμόδια για τη διαχείριση των
σχετικών με το ανωτέρω ειδικό
καθεστώς διαδικασιών υπηρεσία της
Α.Α.Δ.Ε., υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων της παρ. 4,
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας
των στοιχείων του δηλούντος,
γ) τη χορήγηση και κοινοποίηση του
ατομικού ΑΦΜ/ΦΠΑ που αφορά σε
υποκείμενο στο φόρο και του
αριθμού φορολογικού μητρώου στον
μεσάζοντα,
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων ΦΠΑ,
ε) την επιβεβαίωση καταβολής του
οφειλόμενου φόρου,
στ) την κατανομή στα άλλα κράτη −
μέλη κατανάλωσης του φόρου που
τους αναλογεί, με βάση τα στοιχεία
των δηλώσεων και του λογαριασμού
που προβλέπεται στην παράγραφο
10,
ζ) την παροχή στα άλλα κράτη − μέλη
πληροφοριών που αφορούν την
εγγραφή και διαγραφή/εξαίρεση
από το παρόν ειδικό καθεστώς, την
υποβολή δηλώσεων και την
καταβολή του φόρου, για την
επαλήθευση της κατάστασης των
υποκείμενων στο φόρο και της
ακρίβειας των συναλλαγών που
καλύπτονται από το παρόν ειδικό
καθεστώς,
η) τη διαχείριση των πληροφοριών
και
των
δηλώσεων
που
διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη −
μέλη για υποκείμενους στο φόρο και
μεσάζοντες που έχουν εγγραφεί στο
ειδικό καθεστώς, καθώς και το
συντονισμό των ενεργειών που
απαιτούνται για την ορθή απόδοση
του φόρου.
15. Με απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται τα αρμόδια
όργανα, οι διαδικασίες εγγραφής και
διαγραφής ή εξαίρεσης από το

παρόν
ειδικό
καθεστώς,
η
διαδικασία υποβολής της δήλωσης
ΦΠΑ καταβολής του οφειλόμενου
φόρου, και της απόδοσης αυτού στα
άλλα κράτη – μέλη κατανάλωσης,
επιστροφής
αχρεωστήτως
καταβληθέντων
ποσών,
οι
πληροφορίες
των
τηρούμενων
λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη
λειτουργία του παρόντος ειδικού
καθεστώτος.»

Άρθρο 12
Στον Κώδικα ΦΠΑ
άρθρο 47ε ως εξής:

Νέα Διάταξη
προστίθεται

«Άρθρο 47ε
Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και
την πληρωμή του ΦΠΑ κατά την
εισαγωγή
1. Όταν, για την εισαγωγή αγαθών,
εξαιρουμένων
προϊόντων
που
υπόκεινται
σε
ειδικό
φόρο
κατανάλωσης,
σε
δέματα
εσωτερικής
αξίας
που
δεν
υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150)
ευρώ, δεν χρησιμοποιείται το ειδικό
καθεστώς εισαγωγής του άρθρου
47δ
ή
αντίστοιχου
ειδικού
καθεστώτος άλλου κράτους-μέλους,
το πρόσωπο που προσκομίζει τα
εμπορεύματα στο τελωνείο για
λογαριασμό του προσώπου για το
οποίο προορίζονται τα αγαθά
δύναται να κάνει χρήση ειδικών
ρυθμίσεων για τη δήλωση και την
καταβολή ΦΠΑ στην αρμόδια
τελωνειακή
αρχή
υπό
την
προϋπόθεση ότι η αποστολή ή η
άφιξη των αγαθών ολοκληρώνεται
στη χώρα μας.
Ως «εσωτερική αξία» νοείται η τιμή
των
αγαθών
καθαυτά
όταν
πωλούνται προς εξαγωγή στο
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στις
διατάξεις
του
Ενωσιακού
Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 9ης Οκτωβρίου 2013 (L 269).
Για εμπορεύματα που υπόκεινται σε
απαγορεύσεις και περιορισμούς
κατά την εισαγωγή, τυγχάνουν
εφαρμογής οι διατάξεις της
ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας
ειδικής ρύθμισης, ισχύουν τα εξής:
(α) το πρόσωπο για το οποίο
προορίζονται τα αγαθά είναι
υπόχρεο για την καταβολή του ΦΠΑ
(β) το πρόσωπο που προσκομίζει τα
αγαθά στην αρμόδια τελωνειακή
αρχή εισπράττει τον ΦΠΑ από το
πρόσωπο για το οποίο προορίζονται
τα αγαθά και καταβάλλει τον ΦΠΑ
στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Το πρόσωπο που προσκομίζει τα
αγαθά στην αρμόδια τελωνειακή
αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα
ώστε να διασφαλίζεται ότι το
πρόσωπο για το οποίο προορίζονται
τα
αγαθά
καταβάλλει
τον
αναλογούντα φόρο.
3. Η είσπραξη του φόρου στο πλαίσιο
της παρούσας ειδικής ρύθμισης
πραγματοποιείται στην αρμόδια
τελωνειακή αρχή με ηλεκτρονικά
μέσα σε μηνιαία βάση. Ο φόρος
καταβάλλεται εντός της προθεσμίας
καταβολής που εφαρμόζεται για την
καταβολή των εισαγωγικών δασμών.
4. Τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν
την παρούσα ειδική ρύθμιση τηρούν
αρχείο
των
εισαγωγών
που
υπάγονται στην παρούσα ειδική
ρύθμιση για χρονικό διάστημα δέκα
ετών. Η τήρηση του αρχείου
εισαγωγών
πρέπει
να
είναι
λεπτομερής ώστε να επιτρέπει στις
τελωνειακές αρχές να επαληθεύουν
την ακρίβεια του δηλωθέντος ποσού
ΦΠΑ. Το αρχείο εισαγωγών είναι
διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή
κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών
αρχών.
5. Οποιαδήποτε παράβαση του
παρόντος άρθρου θεωρείται, με την
επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας
διατάξεων, ως απλή τελωνειακή
παράβαση, σύμφωνα με την παρ. 1

του άρθρου 142του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001,
Α΄ 265) και τιμωρείται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις του ανωτέρω
Κώδικα.»
Άρθρο 13
Νέα Διάταξη
Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται
άρθρο 47στ ως εξής:
«Άρθρο 47 στ
1. Στις εξ΄ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών, τυγχάνουν εφαρμογής οι
απαγορεύσεις
των
πωλήσεων
προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών
τσιγάρων
και
περιεκτών
αναπλήρωσης που προβλέπονται
στις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου
60 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα,
ν.2960/01 (Α΄ 265) και του άρθρου 16
του ν.4419/2016 (Α 174).
2.Για
τις
ενδοκοινοτικές
εξ΄
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και
τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
που εισάγονται από τρίτες χώρες ή
τρίτα εδάφη, τα οποία υπόκεινται σε
φόρο κατανάλωσης, όταν η άφιξη
της αποστολής ή μεταφοράς στον
αποκτώντα
πελάτη
είναι
το
εσωτερικό της χώρας, με την
επιφύλαξη της παρ.1, τυγχάνουν
εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου
53Α του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα, ν.2960/2001 (Α 265),για την
βεβαίωση και είσπραξη του φόρου
κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
3. Για τις ενδοκοινοτικές εξ΄
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, τα
οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης, όταν η άφιξη της
αποστολής ή μεταφοράς στον
αποκτώντα πελάτη, είναι το
εσωτερικό της χώρας, με την
επιφύλαξη της παρ.1,τυγχάνουν
εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου
60 και της παρ.5 του άρθρου 109 του
Εθνικού
Τελωνειακού
Κώδικα,
ν.2960/2001 (Α 265), για την
βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού
φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.»
Άρθρο 14
Νέα Διάταξη

Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του
Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται περ. κα΄ ως
εξής:
«κα) στις περιπτώσεις του άρθρου
5β, ο υποκείμενος στον φόρο που
θεωρείται ότι έχει παραδώσει τα
αγαθά στον υποκείμενο στον φόρο, ο
οποίος διευκολύνει την παράδοση
αγαθών
μέσω
της
χρήσης
ηλεκτρονικής διεπαφής, εφόσον ο
υποκείμενος που έχει διευκολύνει
την παράδοση των αγαθών δεν είναι
υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ
σύμφωνα με το άρθρο 5γ του
Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ)
282/2011.».
Άρθρο 15
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επίσης, κατά παρέκκλιση της
παρ. 1, δεν θεωρείται ενδοκοινοτική
απόκτηση αγαθών η κατά τις
διατάξεις του άρθρου 2 απόκτηση
αγαθών των οποίων η παράδοση
απαλλάσσεται στο εσωτερικό της
χώρας από τον φόρο, σύμφωνα με
τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β',
γ', δ’, στ' και ζ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 27.».
Άρθρο 16
Η παρ. 1α του άρθρου 8 του ν.
4308/2014 (Α΄251) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1α) Τιμολόγιο εκδίδουν, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
και οι οντότητες που είναι
εγγεγραμμένες σε ένα από τα ειδικά
καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και
47δ του Κώδικα ΦΠΑ. Κατ΄ εξαίρεση,
οι
οντότητες
που
είναι
εγγεγραμμένες στο ειδικό καθεστώς
του άρθρου 47γ δεν υποχρεούνται
στην έκδοση τιμολογίου για τις
ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις
αγαθών.
Τιμολόγιο
εκδίδουν και οι υποκείμενοι στον
φόρο οι οποίοι θεωρείται ότι
παραδίδουν
σε
άλλους
υποκείμενους στον φόρο αγαθά

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
11 του Κώδικα ΦΠΑ έχει ως εξής:
«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.»

Η παρ. 1α του άρθρου 8 του ν.
4308/2014 έχει ως εξής:
«1α) Τιμολόγιο εκδίδουν, σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και οι
οντότητες που είναι εγγεγραμμένες σε
ένα από τα ειδικά καθεστώτα των
άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας.»

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
5β του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον ο τόπος
παράδοσης των αγαθών είναι το
εσωτερικό της Χώρας. Οι οντότητες
που είναι εγγεγραμμένες σε
αντίστοιχα των άρθρων 47β, 47γ και
47δ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών
– μελών, δεν καταλαμβάνονται από
τις διατάξεις περί παραστατικών
πωλήσεων του παρόντος νόμου για
σκοπούς Φ.Π.Α. για τις πράξεις που
καλύπτονται από τα ως άνω ειδικά
καθεστώτα.».
Άρθρο 17
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 7 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.
4174/2013, Α΄170) προστίθεται
εδάφιο και η παρ. 1 του ανωτέρω
άρθρου διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την
άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση
υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη
φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει
με επίσημη αργία, Σάββατο ή
Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται
μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα,
κατά την οποία η Φορολογική
Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό. Οι
διατάξεις
του
προηγούμενου
εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τις
δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται
σύμφωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και
47δ του Κώδικα ΦΠΑ».

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4174/2013
έχει ως εξής:
«1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την
άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση
υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη
φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με
επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η
προθεσμία παρατείνεται μέχρι την
αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία
η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για
το κοινό.»

Άρθρο 19
Νέα Διάταξη
Τα άρθρα 1 έως και 18 ισχύουν από
1.7.2021. Τα άρθρα 1 έως και 18
ισχύουν από 1.7.2021.
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 4, παρ. 1
1. Οι περ. β), γ) και δ) της παρ. 13 του Οι περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 13 του
άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ έχουν ως
καταργούνται.
εξής:
«β)
Κατά
παρέκκλιση
της
υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α',

ο τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών
είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
αα) ο παρέχων την υπηρεσία έχει την
εγκατάσταση
του
ή,
ελλείψει
εγκατάστασης, την κατοικία του ή τη
συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της
χώρας και όχι και εντός άλλου κράτους
μέλους,
ββ) οι υπηρεσίες παρέχονται σε μη
υποκείμενους στον φόρο που είναι
εγκατεστημένοι ή έχουν τη μόνιμη
κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος,
γγ) το συνολικό ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των
παροχών που αναφέρονται στην
υποπερίπτωση ββ' της παρούσας
περίπτωσης δεν υπερβαίνει κατά τη
διάρκεια του εκάστοτε τρέχοντος
ημερολογιακού έτους το ποσό των δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ, ούτε υπερέβη
το ποσό αυτό κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
Αν η παροχή των υπηρεσιών έχει
πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα,
για τον υπολογισμό του ποσού σε ευρώ
λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική
ισοτιμία που έχει δημοσιευθεί από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 5
Δεκεμβρίου
2017.
Αν κατά τη διάρκεια ενός (1)
ημερολογιακού έτους, το συνολικό
ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των ανωτέρω
παροχών υπερβαίνει το όριο των δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ, από το εν λόγω
χρονικό
σημείο
εφαρμόζεται η
υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α'.
γ) Οι υποκείμενοι στο φόρο της
υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης β'
που παρέχουν υπηρεσίες μέχρι του
ορίου των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
προς μη υποκειμένους στον φόρο, που
είναι εγκατεστημένοι, έχουν τη μόνιμη
κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, έχουν
το δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο
παροχής των υπηρεσιών τους σύμφωνα
με την υποπερίπτωση ββ' της
περίπτωσης α'. Η επιλογή αυτή γίνεται
με υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει
τουλάχιστον για δύο (2) ημερολογιακά

έτη, μετά την πάροδο των οποίων
μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση
ισχύει από το επόμενο ημερολογιακό
έτος.
δ) Κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης
αα' της περίπτωσης α, ο τόπος παροχής
των ανωτέρω υπηρεσιών προς μη
υποκείμενο στον φόρο λήπτη που είναι
εγκατεστημένος ή έχει την κατοικία του
ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό
της χώρας, δεν είναι το εσωτερικό της
χώρας, εφόσον ο υποκείμενος στον
φόρο
παρέχων
που
είναι
εγκατεστημένος
ή,
ελλείψει
εγκατάστασης, έχει την κατοικία του ή
τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος
μέλος πληροί στο κράτος μέλος αυτό
προϋποθέσεις ανάλογες αυτών που
ορίζονται στην περίπτωση β', εκτός αν ο
εν λόγω παρέχων επιλέξει τον τόπο
παροχής των υπηρεσιών του σύμφωνα
με την υποπερίπτωση αα' της
περίπτωσης α'.»
Άρθρο 18
Τα άρθρα 20 και 21 του Τίτλου III
«Εισαγωγές ειδών ασήμαντης αξίας»
του ν.1684/1987 (Α’ 18) «Για την
απαλλαγή
από
το
φόρο
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) : α)
ορισμένων οριστικών εισαγωγών
αγαθών και β) των προσωρινά
εισαγόμενων αγαθών εκτός των
μεταφορικών μέσων, των παλετών
και των εμπορευματοκιβωτίων»
καταργούνται.

Τα άρθρα 20 και 21 του ν. 1684/1987
(Α’ 18) έχουν ως εξής:
«Άρθρο 20
Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι
εισαγωγές αγαθών συνολικής αξίας
μέχρι 22 ECU.
Άρθρο 21
Εξαιρούνται από την απαλλαγή:
α) τα οινοπνευματώδη προϊόντα,
β) τα αρώματα και οι κολόνιες,
γ) ο καπνός και τα προϊόντα καπνού.»

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
Α.Α.Δ.Ε :
Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ
Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης

32.

Αντικείμενο συναρμοδιότητας
Ν. 4336/2015

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

εγκύκλιος

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Α.Α.Δ.Ε

απόφαση

Α.Α.Δ.Ε

Είδος
πράξης

…

Αντικείμενο
Οδηγίες εφαρμογής
προς τις τελωνειακές
αρχές για το ειδικό
καθεστώς εισαγωγής
και για τις ειδικές
ρυθμίσεις για τη
δήλωση και πληρωμή
ΦΠΑ εισαγωγής
Διαδικασία
εγγραφής/διαγραφής,
υποβολής δηλώσεων,
πληρωμών και
επιστροφών φόρου.

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)
Έως την
01.07.2021

Έως την
01.07.2021

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Δεν προβλέπεται σε καμία ρύθμιση.

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

