
ΠΕΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ο αριθμός αίτησης που αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα

ΑΦΜ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Αφορά τον ενιαίο και μοναδικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που αποδόθηκε

από τη Δ.Ο.Υ. 

ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Κωδικός χώρας (EL)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Επωνυμία επιχείρησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, όνομα οδού –αριθμός- περιοχή-Τ.Κ.

Η πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής 

αίτησης για ένταξη στο σύστημα MOSS. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:Ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει 

αίτηση εγγραφής  στο καθεστώς, στις 25/4/2015. Θα μπορεί να κάνει χρήση του 

καθεστώτος από 1/7/2015 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να ξεκινήσει την 

παροχή υπηρεσιών δυνάμει του καθεστώτος πριν από την ανωτέρω ημερομηνία. Στην 

προκειμένη περίπτωση, το καθεστώς τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της πρώτης 

παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποκείμενος στο φόρο έχει ενημερώσει 

το κράτος μέλος εγγραφής έως τη δέκατη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την πρώτη 

παροχή υπηρεσιών ότι προέβη σε έναρξη δραστηριότητας δυνάμει του 

καθεστώτος.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο υποκείμενος στο φόρο πραγματοποιεί την πρώτη παροχή 

την 1 Μαρτίου. Εφόσον το κράτος μέλος εγγραφής ενημερωθεί έως τη 10 Απριλίου, ο 

υποκείμενος στο φόρο υπάγεται στο ειδικό καθεστώς από 1 Μαρτίου.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Έγκυρο τηλέφωνο επικοινωνίας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υπεύθυνος επικοινωνίας  για θέματα MOSS

ΧΩΡΑ ΕΔΡΑΣ Αφορά την ονομασία χώρας που εδρεύει η επιχείρηση, εφόσον αυτή βρίσκεται εκτός Ε.Ε. 

ΟΜΙΛΟΣ Φ.Π.Α.

Το πεδίο δεν συμπληρώνεται γιατί στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ΦΠΑ

Ομίλου

WEB SITE Καταχωρείται η διεύθυνση ιστοσελίδας της επιχείρησης 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Eμπορική ονομασία της εταιρείας, εάν διαφέρει από την εταιρική επωνυμία

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις εκτός του κράτους

μέλους εγγραφής, στα στοιχεία εγγραφής στο MOSS πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ο

αριθμός μητρώου Φ.Π.Α. ή ο αριθμός φορολογικού μητρώου, καθώς και η εμπορική

ονομασία και η πλήρης διεύθυνση καθεμίας από τις εν λόγω μόνιμες εγκαταστάσεις σε

άλλα κράτη μέλη. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται ανεξάρτητα από το εάν η μόνιμη

εγκατάσταση θα παρέχει ή όχι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες. 

ΑΦΜ/ΦΠΑ, ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΦΜ/ΦΠΑ Συμπληρώνεται με τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ και  χώρα απόδοσης

ΑΦΜ, ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΦΜ Συμπληρώνεται με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και χώρα απόδοσης

Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν ο υποκείμενος στο φόρο είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος

μέλος, αλλά δεν διαθέτει εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος, ο αντίστοιχος αριθμός

μητρώου ΦΠΑ πρέπει να συμπεριληφθεί στα στοιχεία εγγραφής στο MOSS

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ MOSS

Εάν ο υποκείμενος στο φόρο έχει παλαιότερα χρησιμοποιήσει ένα από τα δύο καθεστώτα 

οφείλει να καταχωρήσει τον προσωπικό Αριθμό Μητρώου Φ.Π.Α. που έχει χορηγηθεί από 

το κράτος μέλος εγγραφής. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Συμπληρώνεται μόνο με λατινικούς χαρακτήρες

BIC, IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Κωδικός BIC, Αριθμός IBAN

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΟ MOSS

Στα πεδία καταχωρούνται τα στοιχεία τραπέζης της επιχείρησης


