
  
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

  

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)  
 

Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέστη 
«τρίτη χώρα». Η συμφωνία αποχώρησης προβλέπει μεταβατική περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
2020. H ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται εν μέσω διαπραγματεύσεων για τη σύναψη μίας νέας 
εταιρικής σχέσης, η οποία θα προβλέπει μεταξύ άλλων μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Ωστόσο, δεν 
είναι βέβαιο αν η συμφωνία αυτή θα συναφθεί και κατά πόσο θα αρχίσει να ισχύει στο τέλος της 
μεταβατικής περιόδου.  

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ως προς τα κάτωθι: 

I. Ενημέρωση των εγκατεστημένων στο Ηνωμένο Βασίλειο επιχειρήσεων που έχουν λάβει Α.Φ.Μ. 
για σκοπούς Φ.Π.Α. στην Ελλάδα για την υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου. 
Σας ενημερώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) και 
έχουν λάβει στη χώρα μας Α.Φ.Μ. με τη διαδικασία της ΠΟΛ.1113/22.5.2013 Α.Υ.Ο, εφόσον επιθυμούν 
να συνεχίσουν να διενεργούν φορολογητέες πράξεις στο εσωτερικό της χώρας μετά τις 31/12/2020, 
οφείλουν να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα σύμφωνα με τη διαδικασία της αριθ. ΠΟΛ 
1281/26.8.1993 Α.Υ.Ο., όπως αυτή ισχύει.  
Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι εφόσον δεν οριστεί φορολογικός αντιπρόσωπος μετά την ημερομηνία 
αποχώρησης του Η.Β., ο εν λόγω Α.Φ.Μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εκπλήρωση των 
φορολογικών τους υποχρεώσεων ως προς τον Φ.Π.Α., όπως η υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολή 
του οφειλόμενου φόρου, για πράξεις που θα έχουν διενεργήσει μέχρι τις 31/12/2020. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη Βόρεια Ιρλανδία και επιθυμούν να 
συνεχίσουν να διενεργούν μόνο παραδόσεις αγαθών, φορολογητέων στο εσωτερικό της χώρας, δεν 
υποχρεούνται να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο.   
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη/διακοπή/μεταβολή του Α.Φ.Μ. σας στην Ελλάδα, 
μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/other/2018/23/ 

 
II. Ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με την υποβολή αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ προς 
το Ηνωμένο Βασίλειο για δαπάνες έτους 2020. 
Βάσει της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.)1 θα υπάρχει δυνατότητα 
ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. μέχρι τις 31/3/2021. Για δαπάνες που 
διενεργήσατε στο Η.Β. κατά το έτος 2020, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση/τις αιτήσεις σας 
(σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/9/ΕΚ) το αργότερο έως και τις 31/3/2021, μέσω της 
εφαρμογής «VAT Refund Portal» της Α.Α.Δ.Ε. https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-
yperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-pros-chores-tes-ee , ώστε να διαβιβαστεί-/ούν έγκαιρα στο 
κράτος-μέλος επιστροφής (Η.Β.). 

  

                                                            
1 ΕΕ L 29 της 31.1.2020   
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https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-pros-chores-tes-ee
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HELLENIC REPUBLIC 
 

 
Athens, October 16, 2020 

 
BREXIT PREPAREDNESS NOTICE 

WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF VALUE ADDED TAX (VAT)  
 

 
Since 1 February 2020, the United Kingdom has withdrawn from the European Union and has become a 
‘third country’. The Withdrawal Agreement provides for a transition period ending on 31 December 
2020. During the transition period, the EU and the United Kingdom are negotiating an agreement on a 
new partnership, providing notably for a free trade area. However, it is not certain whether such an 
agreement will be concluded and will enter into force at the end of the transition period. 
 

As such we inform you on the following: 
 

I. Notification addressed to companies established in the UK that have obtained Tax Identification 
Number for VAT purposes in Greece concerning their obligation to appoint a tax representative. 
We would like to inform you that companies established in the UK that have obtained Tax Identification 
Number (Τ.Ι.Ν./VAT Registration Nr.) for VAT purposes in our country in accordance with the procedure 
of POL.1113/22.5.2013 Ministerial Decision, if they wish to continue to perform taxable transactions in 
Greece after December 31st 2020, they have to appoint a tax representative in Greece in accordance 
with the procedure of POL. 1281/26.8.1993 Ministerial Decision, as it is in force.  

However, it is clarified that in the case that a tax representative is not appointed after December 31st 
2020, this Tax Identification Number can only be used for the fulfillment of their VAT obligations, such 
as submission of VAT returns and payment of VAT due, for transactions that these companies have 
carried out until December 31st 2020.  
Especially concerning companies established in Northern Ireland which wish to continue carrying out 
only supplies of goods, taxable within the country, those are not required to appoint a tax 
representative.  

For more information in relation to the granting/cessation/change of the Tax Identification Number in 
Greece, please refer to the following link http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/other/2018/23/. 

II. Notification for companies established in Greece in relation to the submission of VAT Refund 
applications to the United Kingdom for 2020 expenditure. 

According to the withdrawal agreement2, the electronic submission of refund applications for VAT 
which was paid before the end of the transition period will be possible until the 31st March 2021. 
Therefore for expenses incurred in the UK during 2020 you are kindly advised to submit your 
application(s) (under the conditions of the Directive) at the latest on 31 March 2021 through the IAPR’s 
VAT Refund Portal https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/phpa/aitese-epistrophes-
phpa-pros-chores-tes-ee so that there is sufficient time for their transmission to the member state of 
refund (UK). 

                                                            
2 OJ L 29, 31.1.2020 
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