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Έμμεςη Φορολογία – ΦΠΑ
Θζματα λόγω αποχώρηςησ του Ηνωμζνου Βαςιλείου από
την Ε.Ε. από 1.1.2021
Α. Γενικά θζματα Φ.Π.Α.
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Επιχείρθςθ εγκατεςτθμζνθ ςτο Η.Β. ζχει αποκτιςει ΑΦΜ για ςκοποφσ ΦΠΑ χωρίσ οριςμό φορολογικοφ
αντιπροςώπου για τθ διενζργεια φορολογθτζων πράξεων ςτθν Ελλάδα, μπορεί να ςυνεχίςει και μετά τθν
31/12/2020;
Ναι, μπορεί να ςυνεχίςει τθ διενζργεια των πράξεων αυτών ςτο εςωτερικό τθσ Χώρασ, διατθρώντασ τον ίδιο
Α.Φ.Μ., εφόςον ορίςει φορολογικό αντιπρόςωπο ςτο εςωτερικό τθσ Χώρασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1
του άρκρο 3 τθσ με αρικ. ΠΟΛ 1113/13 απόφαςθσ Τπουργοφ και Τφυπουργοφ Οικονομικών .
Ωςτόςο, εφόςον πρόκειται για επιχείρθςθ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθ Βόρεια Ιρλανδία και επικυμεί να
διενεργιςει αποκλειςτικά και μόνο παραδόςεισ αγακών φορολογθτζων ςτο εςωτερικό τθσ χώρασ, μπορεί
να ςυνεχίςει τθ διενζργεια φορολογθτζων πράξεων χωρίσ οριςμό φορολογικοφ αντιπροςώπου ςτθν
Ελλάδα.
θμειώνεται ότι ο φορολογικόσ αντιπρόςωποσ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο με τον εντολζα του
ωσ προσ το ΦΠΑ.
Επιχείρθςθ εγκατεςτθμζνθ ςτο Η.Β. για τθ διενζργεια φορολογθτζων πράξεων ςτθν Ελλάδα ζχει
αποκτιςει Α.Φ.Μ. για ςκοποφσ ΦΠΑ χωρίσ οριςμό φορολογικοφ αντιπροςώπου. Για τισ ςυναλλαγζσ που
πραγματοποίθςε ςτθν Ελλάδα μζχρι τθν 31/12/2020 ζχει υποχρζωςθ να υποβάλλει διλωςθ ΦΠΑ μετά
τθν θμερομθνία αυτι ;
Ναι, για τισ πράξεισ αυτζσ υποχρεοφται και μετά τθν 31/12/2020 να υποβάλλει διλωςθ Φ.Π.Α..
Επιχείρθςθ εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα διενεργεί πωλιςεισ ελλθνικών προϊόντων ςε εμπόρουσ ςτο Η.Β.
(εκτόσ τθσ Βόρειασ Ιρλανδίασ), οι οποίεσ απαλλάςςονται του Φ.Π.Α. ωσ ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ.
Μετά τθν 31/12/2020, μπορεί να ςυνεχίςει τθ διενζργεια των πράξεων αυτών;
Μετά τθν 31/12/2020 μπορεί να ςυνεχίςει να διενεργεί πωλιςεισ ελλθνικών προϊόντων ςε εμπόρουσ ςτο
Η.Β.. θμειώνεται ωςτόςο ότι οι πράξεισ που κα διενεργοφνται από τθν θμερομθνία αυτι και μετά:
α) κα κεωροφνται ωσ εξαγωγζσ για τισ οποίεσ κα πρζπει να εφαρμόηονται οι οριηόμενεσ από τθν τελωνειακι
νομοκεςία διατάξεισ.
β) δεν κα ςυμπεριλαμβάνονται ςε ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ ενδοκοινοτικών παραδόςεων.
Επιχείρθςθ εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα διενεργεί πωλιςεισ ελλθνικών προϊόντων ςε εμπόρουσ ςτθν
Βόρεια Ιρλανδία, οι οποίεσ απαλλάςςονται του Φ.Π.Α. ωσ ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ. Μετά τθν
31/12/2020, μπορεί να ςυνεχίςει τθ διενζργεια των πράξεων αυτών;
Ναι, μετά τθν 31/12/2020 μπορεί να ςυνεχίςει να διενεργεί πωλιςεισ ελλθνικών προϊόντων ςε εμπόρουσ
ςτθν Βόρεια Ιρλανδία.
Οι πράξεισ που κα διενεργοφνται από τθν θμερομθνία αυτι και μετά κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ διλωςθ
ΦΠΑ ωσ ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ αγακών, κακώσ και ςε ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ ενδοκοινοτικών
παραδόςεων αγακών.
θμειώνεται ότι, ςτουσ εν λόγω ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ κα πρζπει να αναγράφεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ των
υποκειμζνων ςτο ΦΠΑ εμπόρων αγακών τθσ Βόρειασ Ιρλανδίασ με το πρόκεμα “ΧΙ”.
Επιχείρθςθ εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα διενεργεί αγορζσ βρετανικών προϊόντων από εμπόρουσ ςτο Η.Β.
(εκτόσ τθσ Β. Ιρλανδίασ), τισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνει ςτθ διλωςθ ΦΠΑ ωσ ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ
κακώσ και ςτουσ ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ ενδοκοινοτικών αποκτιςεων. Μετά τθν 31/12/2020
μπορεί να ςυνεχίςει τθ διενζργεια των πράξεων αυτών;
Μετά τθν 31/12/2020 μπορεί να ςυνεχίςει να διενεργεί αγορζσ βρετανικών προϊόντων από εμπόρουσ ςτο
Η.Β.. θμειώνεται ωςτόςο ότι οι πράξεισ που κα διενεργοφνται από τθν θμερομθνία αυτι και μετά:
α) κα κεωροφνται ωσ ειςαγωγζσ για τισ οποίεσ κα πρζπει να εφαρμόηονται οι οριηόμεν εσ από τθν
τελωνειακι νομοκεςία διατάξεισ,
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β) δεν κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ διλωςθ ΦΠΑ ωσ ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ οφτε και ςε
ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ ενδοκοινοτικών αποκτιςεων.
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Επιχείρθςθ εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα διενεργεί αγορζσ προϊόντων Βόρειασ Ιρλανδίασ από εμπόρουσ
ςτθν Βόρεια Ιρλανδία, τισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνει ςτθ διλωςθ ΦΠΑ ωσ ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ
κακώσ και ςτουσ ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ ενδοκοινοτικών αποκτιςεων. Μετά τθν 31/12/2020
μπορεί να ςυνεχίςει τθ διενζργεια των πράξεων αυτών;
Ναι, μετά τθν 31/12/2020 μπορεί να ςυνεχίςει να διενεργεί αγορζσ προϊόντων από εμπόρουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθ Βόρεια Ιρλανδία.
Οι πράξεισ που κα διενεργοφνται από τθν θμερομθνία αυτι και μετά κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ διλωςθ
ΦΠΑ ωσ ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ αγακών, κακώσ και ςε ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ ενδοκοινοτικών
αποκτιςεων αγακών.
θμειώνεται ότι, ςτουσ εν λόγω ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ κα πρζπει να αναγράφεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ των
υποκειμζνων ςτο ΦΠΑ εμπόρων αγακών τθσ Βόρειασ Ιρλανδίασ με το πρόκεμα “ΧΙ”.
Πρακτορείο ταξιδίων εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα παρζχει υπθρεςίεσ «πακζτο» για ταξίδι-εκδρομι που
πραγματοποιείται μετά τθν 31/12/2020 από τθν Ε.Ε. αποκλειςτικά ι εν μζρει ςτθ χώρα αυτι. Πώσ
αντιμετωπίηεται από πλευράσ ΦΠΑ;
Η φορολογικι αντιμετώπιςθ από πλευράσ ΦΠΑ κρίνεται κατά τον χρόνο πραγματοποίθςθσ του ταξιδίου εκδρομι ςε χώρεσ τθσ Ε.Ε. και ςε τρίτεσ χώρεσ και όχι κατά τον χρόνο είςπραξθσ τθσ αντιπαροχισ από μζροσ
του πρακτορείου.
υνεπώσ, τα ταξίδια που κα πραγματοποιοφνται μετά τθν 31.12.2020 κα κεωροφνται ωσ ταξίδια
διενεργοφμενα εν όλω ι εν μζρει (μικτά πακζτα, ςχετ. θ ΠΟΛ.1221/1995 εγκφκλιοσ) εκτόσ Ε.Ε..

Ε

Επιχείρθςθ εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα παρείχε μζχρι 31/12/2020 υπθρεςίεσ προσ επιχείρθςθ
εγκατεςτθμζνθ ςτο Η.Β. για τισ οποίεσ είχε υποχρζωςθ υποβολισ ανακεφαλαιωτικών πινάκων παροχισ
υπθρεςιών. Εφόςον μετά τθν 31/12/2020 ςυνεχίηει να παρζχει υπθρεςίεσ, κα πρζπει να υποβάλλει για
τισ υπθρεςίεσ αυτζσ ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ παροχισ υπθρεςιών;

Α

Όχι, για τισ παροχι υπθρεςιών που κα διενεργιςει μετά τθν 31/12/2020 δεν κα υποβάλλει
ανακεφαλαιωτικοφσ πίνακεσ παροχισ υπθρεςιών.

Ε

Επιχείρθςθ εγγεγραμμζνθ ςτο ενωςιακό και μθ ενωςιακό κακεςτώσ MOSS ςτο Η.Β., μετά τθν 31/12/2020,
επικυμεί να ςυνεχίςει να παρζχει ραδιοτθλεοπτικζσ, τθλεπικοινωνιακζσ και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
προσ μθ υποκείμενουσ ςτον φόρο ςτθν Ένωςθ. Μπορεί να επιλζξει τθν Ελλάδα ωσ κράτοσ μζλοσ
εγγραφισ ςτο κακεςτώσ MOSS;

Α

Ναι μπορεί θ επιχείρθςθ να επιλζξει τθ χώρα μασ ωσ κράτοσ μζλοσ εγγραφισ ςτο MOSS. Για πλθροφορίεσ
ςχετικά με τθν εγγραφι ςτο κακεςτώσ MOSS ςτθν Ελλάδα, μπορεί να αποςτείλει αίτθμα για πλθροφορίεσ
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: elmoss@aade.gr.

Ε

Επιχείρθςθ εγγεγραμμζνθ ςτο ενωςιακό και μθ ενωςιακό κακεςτώσ MOSS ςτθν Ελλάδα παρζχει
ραδιοτθλεοπτικζσ, τθλεπικοινωνιακζσ και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προσ Βρετανοφσ μθ υποκείμενουσ ςτον
φόρο μετά τθν 31/12/2020. Πώσ κα αποδώςει τον φόρο γι’ αυτζσ τισ υπθρεςίεσ ςτο Η.Β.;

Α

Η εν λόγω επιχείρθςθ για τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ που κα παράςχει μετά τθν 31/12/2020 προσ Βρετανοφσ μθ
υποκείμενουσ ςτον φόρο κα πρζπει να απευκυνκεί ςτθν αρμόδια βρετανικι Φορολογικι Αρχι για τθν
εκπλιρωςθ τυχόν φορολογικών τθσ υποχρεώςεων εκεί.
Εννοείται ότι οι εν λόγω υπθρεςίεσ που παρζχονται προσ Βρετανοφσ μθ υποκείμενουσ ςτον φόρο μζχρι και
τθν 31/12/2020 κα περιλθφκοφν ςτθν οικεία διλωςθ ΦΠΑ τθσ φορολογικισ περιόδου που αυτζσ αφοροφν
ακόμθ και αν θ διλωςθ αυτι υποβλθκεί μζςω του MOSS ςτθν Ελλάδα ςε μεταγενζςτερθ τθσ 31/12/2020.

Σελευταία Ενθμζρωςθ: 21/12/2020 9:46 μμ

ςελ. 2/5

ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ
w w w . aade.gr

Β. Θζματα Επιςτροφών Φ.Π.Α.
ςφμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ & 86/560/ EOK
1.

2.

3.

4.

5.

Ε

Μζχρι πότε μπορεί να υποβλθκεί θλεκτρονικι αίτθςθ για επιςτροφι ΦΠΑ για δαπάνεσ ελλθνικών
επιχειριςεων ςτο Η.Β., οι οποίεσ ζχουν πραγματοποιθκεί μζχρι τθν 31/12/2020;

Α

Για τισ εν λόγω δαπάνεσ μπορεί να υποβλθκεί θλεκτρονικι αίτθςθ μζςω τθσ δικτυακισ πφλθσ τθσ ΑΑΔΕ το
θ
αργότερο τθν 31 Μαρτίου 2021. Ωςτόςο, οι επιχειριςεισ κα πρζπει να φροντίςουν να υποβάλλουν τισ
θ
αιτιςεισ τουσ για το εν λόγω διάςτθμα, εντόσ του α΄ τριμινου 2021 και πριν τθν 31 Μαρτίου 2021, ώςτε
να υπάρχει ο απαραίτθτοσ χρόνοσ για τθ διαβίβαςι τουσ από τθν Ελλάδα (κ-μ εγκατάςταςθσ) ςτο Η.Β. (κ-μ
επιςτροφισ) (ςχετ. αρ. 48 του Κανονιςμοφ 904/2010).

Ε

Σι κα γίνει αν μία ελλθνικι επιχείρθςθ δεν υποβάλλει θλεκτρονικά αίτθςθ επιςτροφισ ι δεν διαβιβαςτεί
θ αίτθςι τθσ μζχρι και τθν 31/3/2021;

Α

τθν περίπτωςθ που μία ελλθνικι επιχείρθςθ δεν προλάβει να υποβάλει αίτθςθ επιςτροφισ θλεκτρονικά
θ
μζχρι τθν 31 Μαρτίου 2021 ι λάβει ενθμζρωςθ από τθν Α.Α.Δ.Ε. ότι θ αίτθςι τθσ δεν διαβιβάςτθκε
θλεκτρονικά προσ το Η.Β. εντόσ τθσ εν λόγω προκεςμίασ, για τισ εν λόγω δαπάνεσ κα ιςχφει θ διαδικαςία
που κα εφαρμόςει το Ηνωμζνο Βαςίλειο για τισ επιςτροφζσ ΦΠΑ ςε υποκείμενουσ ςτον φόρο που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε τρίτεσ χώρεσ.

Ε

Σι κα γίνει αν δεν υποβλθκεί ι δεν διαβιβαςτεί από το Η.Β. θλεκτρονικι αίτθςθ επιςτροφισ από
επιχείρθςθ του Η.Β. για δαπάνεσ του 2020 μζχρι τθν προβλεπόμενθ θμερομθνία (31/3/2021);

Α

Εφόςον θ επιχείρθςθ του Η.Β. δεν υπζβαλε εγκαίρωσ (ζωσ 31/3/2021) τθν αίτθςι τθσ για δαπάνεσ του 2020
ι ζχει λάβει ενθμζρωςθ ότι θ θλεκτρονικι τθσ αίτθςθ δεν διαβιβάςτθκε ςτθν Ελλάδα, υπό τον όρο τθσ
θσ
τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ αμοιβαιότθτασ, εφαρμόηεται θ 13θ οδθγία 86/560/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 17
Νοεμβρίου 1986 και υποβάλλεται αίτθςθ απευκείασ (με φυςικό φάκελο) ςτθν αρμόδια φορολογικι αρχι
τθσ Ελλάδασ. Σο θλεκτρονικό ζντυπο τθσ αίτθςθσ για επιχειριςεισ με εγκατάςταςθ εκτόσ ΕΕ, βρίςκεται
αναρτθμζνο μαηί με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ και τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes yperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-apo-chores-ektos-ee).

Ε

Θα μπορεί μία επιχείρθςθ να τροποποιιςει μία ιδθ υποβλθκείςα αίτθςθ επιςτροφισ (από και προσ το
το Η.Β.) μετά τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου (31/12/2020);

Α

Για τυχόν υποβολι αλλαγών/διορκώςεων μετά τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου (31/12/2020) ςε αρχικι
αίτθςθ που ζχει υποβλθκεί για δαπάνεσ που διενεργικθκαν εντόσ του 2020:
- Μζχρι τθν 31/3/2021 θ επιχείρθςθ (είτε ελλθνικι είτε βρετανικι) μπορεί να τροποποιιςει τθν αρχικι
τθσ αίτθςθ και να τθν υποβάλλει θλεκτρονικά με τον ίδιο αρ. αίτθςθσ (μζςω τθσ δικτυακισ πφλθσ του κμ εγκατάςταςθσ).
- Μετά τθν 31/3/2021, θ βρετανικι επιχείρθςθ κα πρζπει να υποβάλλει τθν αίτθςι τθσ απευκείασ (με
φυςικό
φάκελο)
ςτθν
αρμόδια
Τπθρεςία
χρθςιμοποιώντασ
το
ζντυπο
015 -ΦΠΑ
https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-apo-choresektos-ee, ςθμειώνοντασ ευδιάκριτα τον αρικμό και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αρχικισ αίτθςθσ που
ζχει υποβλθκεί μζςω τθσ θλεκτρονικισ δικτυακισ πφλθσ του κ-μ εγκατάςταςθσ. Η ελλθνικι επιχείρθςθ
κα πρζπει να ακολουκιςει τθν αντίςτοιχθ διαδικαςία που κα ορίςει το Ηνωμζνο Βαςίλειο για τισ τρίτεσ
χώρεσ.

Ε

Ποιεσ προκεςμίεσ κα ιςχφουν για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επιςτροφισ ςτθν περίπτωςθ που θ αίτθςθ
υποβλθκεί μετά τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου (31/12/2020);

Α

Βάςει τθσ υμφωνίασ Αποχώρθςθσ για αιτιςεισ επιςτροφισ που αφοροφν δαπάνεσ πραγματοποιθκείςεσ
θ
εντόσ του 2020 και οι οποίεσ κα υποβλθκοφν το αργότερο τθν 31 Μαρτίου 2021, εξακολουκοφν να ιςχφουν
οι προκεςμίεσ που προβλζπονται ςτα αρ. 20, 21 και 22 τθσ Οδθγίασ 2008/9/ΕΚ (ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ το
αργότερο 8 μινεσ μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ).
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6.

Ε

Πώσ κα υποβλθκεί αίτθςθ επιςτροφισ ςτθν Ελλάδα από επιχειριςεισ (υποκείμενεσ ςτον ΦΠΑ) με
εγκατάςταςθ ςτο Η.Β. (τρίτθ χώρα) μετά τθν 31/3/2021;

Α

Μετά τθν 31/3/2021, οπότε και δεν κα μποροφν να υποβλθκοφν θλεκτρονικά αιτιςεισ επιςτροφισ ΦΠΑ
από και προσ το ΗΒ και υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ αμοιβαιότθτασ, οι επιχειριςεισ του Η.Β. που
επικυμοφν να αιτθκοφν επιςτροφισ ποςοφ Φ.Π.Α. για δαπάνεσ πραγματοποιθκείςεσ ςτθν Ελλάδα μετά τθ
λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου (31/12/2020), κα μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ επιςτροφισ απευκείασ
(με φυςικό φάκελο) ςτθν αρμόδια ελλθνικι φορολογικι αρχι (Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ – Σμ.
Γ΄), ςφμφωνα με το ζντυπο 015-ΦΠΑ. χετικζσ οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ και τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά, διατίκενται ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes yperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-apo-chores-ektos-ee .
Ωςτόςο, ςφμφωνα με το Πρωτόκολλο για τθν Ιρλανδία και τθ Β. Ιρλανδία (άρκρο 8 του Πρωτοκόλλου),
ςυνεχίηουν να εφαρμόηονται για τθ Βόρεια Ιρλανδία οι διατάξεισ του ενωςιακοφ δικαίου για τον ΦΠΑ,,
ςχετικά με τα εμπορεφματα και μετά τθν 31/12/2020. Επομζνωσ, αποκλειςτικά και μόνο για δαπάνεσ
αγακών, κα μποροφν να υποβάλλονται θλεκτρονικά αιτιςεισ από και προσ τθ Β. Ιρλανδία μζςω τθσ εκνικισ
δικτυακισ πφλθσ.

7.

8.

9.

10.

Ε

Ποφ μπορεί να απευκυνκεί μία ελλθνικι επιχείρθςθ για επιςτροφι του ΦΠΑ που ζχει καταβάλει ςτο
Η.Β., μετά τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου (31/12/2020);

Α

Πλθροφορίεσ για κζματα επιςτροφών ΦΠΑ από το Η.Β. προσ τρίτεσ χώρεσ, μπορείτε να βρείτε ςτον
ακόλουκο ςφνδεςμο: http://www.hmrc.gov.uk/vat/managing/international/nonEU-visits.htm.
Σα ςτοιχεία επικοινωνίασ που διατίκενται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Η.Β., είναι
τα ακόλουκα: HM Revenue & Customs / VAT Overseas Repayment Unit, Tel.: +44 (0) 3000 545 316, Email:
newcastle.oru@hmrc.gsi.gov.uk

Ε

Μπορεί μία ελλθνικι επιχείρθςθ να υποβάλει αίτθςθ για επιςτροφι του ΦΠΑ που ζχει καταβάλει ςτθ Β.
Ιρλανδία μετά τθν 1/1/2021;

Α

Εφόςον ελλθνικι επιχείρθςθ ζχει διενεργιςει δαπάνεσ για τθν αγορά αγακών ςτθν Β. Ιρλανδία μετά τθν
1/1/2021 και ζχει εκδοκεί τιμολόγιο προσ αυτιν από επιχείρθςθ τθσ Β. Ιρλανδίασ που διακζτει ΑΦΜ με
πρόκεμα XI, τότε θ ελλθνικι επιχείρθςθ μπορεί να υποβάλει για τισ δαπάνεσ αυτζσ αίτθςθ επιςτροφισ
Φ.Π.Α. θλεκτρονικά (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2008/9/ΕΚ) μζςω τθσ εκνικισ δικτυακισ πφλθσ
https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-pros-chores-tesee
ΠΡΟΟΧΗ: Οι εν λόγω αιτιςεισ δεν μποροφν γίνουν πριν τθν 1.4.2021 κακότι ςφμφωνα με τθν Οδθγί α
Επιςτροφών Φ.Π.Α. κα πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί τουλάχιςτον τρίμθνο για τθν υποβολι αίτθςθσ
επιςτροφισ.

Ε

Μπορεί μία ελλθνικι επιχείρθςθ να υποβάλει αίτθςθ για επιςτροφι του ΦΠΑ που ζχει καταβάλει ςτθ Β.
Ιρλανδία για δαπάνεσ ςχετικζσ με υπθρεςίεσ μετά τθν 1/1/2021;

Α

Για τθν περίπτωςθ δαπανών που ςχετίηονται με υπθρεςίεσ, θ ελλθνικι επιχείρθςθ κα μπορεί να υποβάλλει
αίτθςθ επιςτροφισ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που κα ορίςει το Ηνωμζνο Βαςίλειο για τισ τρίτεσ χώρεσ . Δεν
μπορεί να υποβλθκεί αίτθςθ θλεκτρονικά μζςω τθσ εκνικισ δικτυακισ πφλθσ για τισ εν λόγω δαπάνεσ

Ε

Μπορεί μία ελλθνικι επιχείρθςθ να υποβάλει αίτθςθ για επιςτροφι του ΦΠΑ που ζχει καταβάλει ςτθ Β.
Ιρλανδία για δαπάνεσ ςχετικζσ με αγακά και υπθρεςίεσ μετά τθν 1/1/2021;
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Α

Εφόςον για τισ εν λόγω δαπάνεσ ζχει εκδοκεί ζνα τιμολόγιο, τότε θ ελλθνικι επιχείρθςθ κα μπορεί να
υποβάλλει αίτθςθ επιςτροφισ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που κα ορίςει το Ηνωμζνο Βαςίλειο για τισ τρίτεσ
χώρεσ. Δεν μπορεί να υποβλθκεί αίτθςθ θλεκτρονικά μζςω τθσ εκνικισ δικτυακισ πφλθσ για τισ εν λόγω
δαπάνεσ
τθν περίπτωςθ όμωσ που οι εν λόγω δαπάνεσ μποροφν να διαχωριςτοφν και θ ελλθνικι επιχείρθςθ λάβει
ξεχωριςτά τιμολόγια για τθν αγορά αγακών και τθν παροχι υπθρεςιών, τότε μπορεί να υποβάλει
θλεκτρονικά αίτθςθ επιςτροφισ για τισ δαπάνεσ των αγακών, εφόςον και το παραςτατικό που ζχει εκδοκεί
αναφζρει το ΑΦΜ τθσ εκδότριασ ςτθν Β. Ιρλανδία με το πρόκεμα XI. Για τθν εν λόγω περίπτωςθ θ αίτθςθ
επιςτροφισ
υποβάλλεται
μζςω
τθσ
εκνικισ
δικτυακισ
πφλθσ
https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-pros-chores-tesee
Αν το τιμολόγιο που ζχει εκδοκεί αφορά τόςο αγακά όςο και υπθρεςίεσ, τότε θ αίτθςθ επιςτροφισ κα
υποβλθκεί ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που κα ορίςει το Ηνωμζνο Βαςίλειο για τισ τρίτεσ χώρεσ .
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