
1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο 

οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 

Ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και 

ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο 

Παράρτημα VII, προς μη υποκείμενο στο φόρο: 

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη υποκείμενος στο φόρο είναι 

εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό 

της χώρας. 

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη υποκείμενος στο φόρο 

είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός του 

εσωτερικού της χώρας. 

Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης επικοινωνούν μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία 

παρεχόμενη ηλεκτρονικά.» 

 

 

2. Οι περιπτώσεις θ΄ και ι΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ 

καταργούνται. 

 

 

3. Οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίστανται ως 

εξής: 

«15. Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, μη 

φορολόγησης ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

Με σκοπό την αποφυγή διπλής φορολόγησης, μη φορολόγησης ή την αποφυγή 

στρεβλώσεων του ανταγωνισμού: 

α) Για τις υπηρεσίες για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι εκτός Ένωσης σύμφωνα με 

τις διατάξεις των παραγράφων 12, 13 και 14, περίπτωση ζ΄, ο τόπος παροχής είναι το 

εσωτερικό της χώρας, στην περίπτωση που η χρήση και εκμετάλλευση των 

υπηρεσιών αυτών πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Ειδικότερα για τις 

υπηρεσίες μίσθωσης μεταφορικών μέσων και ενσώματων κινητών αγαθών, η χρήση 

και εκμετάλλευση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας κατά το 

μέρος που τα μισθωμένα αγαθά χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας. Για τις 

υπηρεσίες της παραγράφου 13, η χρήση και εκμετάλλευση θεωρείται ότι 

πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά το χρόνο παροχής ο λήπτης 

της υπηρεσίας βρίσκεται στην Ελλάδα. 



β) Για τις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών σε υποκείμενους στο φόρο, για τις οποίες ο 

τόπος παροχής είναι το εσωτερικό της χώρας με βάση την παράγραφο 2 περίπτωση 

α΄, ο τόπος παροχής θεωρείται ότι είναι εκτός Ένωσης στην περίπτωση που οι 

υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά εξ ολοκλήρου εκτός Ένωσης. 

16. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια 

χρήσης και εκμετάλλευσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 15, ορίζεται ο τρόπος 

απόδειξης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών, καθώς και ρυθμίζεται κάθε 

διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.» 

 

 

4. Το άρθρο 35α καταργείται και προστίθενται τα άρθρα 47α, 47β και 47γ, 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 47β 

Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο μη 

εγκατεστημένους εντός της Ένωσης 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος νοούνται ως: 

α) «μη εγκατεστημένος στην Ένωση υποκείμενος στο φόρο», ο υποκείμενος στο 

φόρο που δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε διαθέτει 

μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος της Ένωσης και δεν απαιτείται να εγγράφει, για 

σκοπούς ΦΠΑ, σε οποιοδήποτε κράτος−μέλος της Ένωσης, 



β) «κράτος−μέλος εγγραφής», το κράτος−μέλος το οποίο επιλέγει ο μη 

εγκατεστημένος υποκείμενος στο φόρο για να δηλώσει την έναρξη της 

δραστηριότητάς του ως υποκείμενου στο φόρο στο έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος. 

2. Επιτρέπεται σε κάθε μη εγκατεστημένο στην Ένωση υποκείμενο στο φόρο που 

παρέχει τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

σε μη υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν τον τόπο της 

κατοικίας τους ή της συνήθους διαμονής τους στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο 

κράτος−μέλος, να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς και να επιλέγει ως κράτος 

εγγραφής την Ελλάδα. Το ειδικό καθεστώς ισχύει υποχρεωτικά για το σύνολο των 

ανωτέρω υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός της Ένωσης. 

3. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2 υποχρεούται να υποβάλει με ηλεκτρονικά μέσα 

δηλώσεις έναρξης της δραστηριότητάς του, ως υποκείμενου στο φόρο, μεταβολής ή 

παύσης όταν δεν πληροί πλέον τις προ− ϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο ειδικό 

αυτό καθεστώς σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1. 

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 διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ εντός της 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, 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 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 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. 

Άρθρο 47γ 

Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο 

εγκατεστημένους εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος−μέλος 

κατανάλωσης 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος, νοούνται ως: 

α) «υποκείμενος στο φόρο μη εγκατεστημένος στο κράτος−μέλος κατανάλωσης», ο 

υποκείμενος στο φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ή 

μόνιμη εγκατάσταση εντός της Ένωσης, αλλά δεν έχει την έδρα της οικονομικής 

δραστηριότητάς του ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος του κράτους−μέλους 

κατανάλωσης, 

β) «κράτος−μέλος εγγραφής», το κράτος−μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της 

οικονομικής δραστηριότητας του υποκείμενου στο φόρο και, εάν ο υποκείμενος στο 

φόρο δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του εντός της Ένωσης, το 

κράτος−μέλος στο οποίο έχει μόνιμη εγκατάσταση. 

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 κράτος−μέλος 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 κράτους−μέλους, 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 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 κράτοςμέλος 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 κράτημέλη, 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 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 κρατώνμελών 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, 

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.» 

 

5. Στο άρθρο 30 προστίθεται παράγραφος 1.α, 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 κράτους−μέλους, 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 περιλαμβάνεται στην παράγραφο αυτή. 

β) Στην περίπτωση υποκειμένων που εντάσσονται σε ανάλογο του άρθρου 47γ ειδικό 

καθεστώς άλλου κράτους−μέλους, 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.» 

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2015 


