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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4818

α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία δι-
ατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ)
2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προ-
στιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και
πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές
ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν, 4649/2019
«Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιή-
σεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α' 206), βάσει της
υπό στοιχεία (2021) 2545/9.4.2021 (2021/Ν)
εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και
την παροχή δεύτερης ευκαιρίας -Τροποποιήσεις
του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις - δ) Λοι-
πές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ-
γείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυ-
νας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και
Μεταφορών,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣΑ'
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓιΩΝ (ΕΕ)
2017/2455, (ΕΕ)2019/1995 και (ΕΕ)2018/191 Ο
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΕΞΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΕΞΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Άρθρο 1 Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών και εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που ει-

σάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες - Προσθήκη
άρθρου 5α στον Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 1 της Οδη-
γίας (ΕΕ)2017/2455)
Άρθρο 2 Υποκείμενοι στον φόρο που διευκολύνουν

ορισμένες παραδόσεις αγαθών μέσω ηλεκτρονικής δι-
επαφής - Προσθήκη άρθρου 5β στον Κώδικα ΦΠΑ (άρ-
θρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ)2017/2455)
Άρθρο 3 Τόπος παράδοσης στις ενδOKoινoτι~ές εξ

αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και στις εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδ6.φη ή
τρίτες χώρες - Τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα
ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ)2017/2455,
άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/191 Ο και άρθρο
1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1995) .
Άρθρο 4 Όριο για υποκειμένους στον φόρο που πραγ-

ματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών και διασυνοριακές παροχές τηλεπικοινωνιακών,
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά πρρε-
χόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στον φόρο
πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 14 και προσθήκη
άρθρου στον Κώδικα ΦΠΑ - (άρθρο 2 παρ. 6 και 7 της
Οδηγίας (ΕΕ)2017/2455)
Άρθρο 5 Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης

και απαιτητό του φόρου για την εφαρμογή του άρθρου
5β Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση των άρθρων 16 και 22
του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 1παρ. 2 και 3 της Οδηγίας(ΕΕ)
2019/1995)
Άρθρο 6 Απαλλαγή στην εισαγωγή αγαθών στο πλαί-

σιο εφαρμογής ειδικού καθεστώτος εισαγωγής και δι-
καίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση ένταξης σε
αντίστοιχα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα
ΦΠΑ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών - ΣυμπΜ-
ρωση του άρθρου23 και τροποποίηση του άρθρου, 30
του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 9, 20, 28 και 30, της Ο<;5η-
γίας (ΕΕ)2017/2455 και άρθρο 1παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1995)
Άρθρο 7 Υποχρέωση καταχωρίσεων από υποκειμέ-

νους που διευκολύνουν μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής
ορισμένες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσlώΥ -
Συμπλήρωση του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο
2 παρ. 11 της Οδηγίας (ΕΕ)2017/2455) ,
Άρθρο 8 Γενικός ορισμός για την εφαρμογή των ειδι-

κών καθεστώτων σύμφωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και47δ
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του Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 47α του
Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 13 Οδηγίας (ΕΕ)201712455)
Άρθρο 9 Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχο-

νται από υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους
εντός της Ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 47β του
Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 14 έως και 20 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/2455)
Άρθρο 1Ο Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές εξ

αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, για παραδόσεις αγα-
θών εντός κράτους μέλους, που πραγματοποιούνται
μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών που διευκολύνουν τις
παραδόσεις αυτές και για υπηρεσίες που παρέχονται
από υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους εντός
της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος
κατανάλωσης - Τροποποίηση του άρθρου 47γ του Κώ-
δικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 21 έως και 29 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/2455 και άρθρο 1 παρ. 8 έως και 13 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1995)
Άρθρο 11 Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλή-

σεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα
εδάφη - Προσθήκη άρθρου 47δ στον Κώδικα ΦΠΑ (άρ-
θρο 2 παρ. 30 της Οδηγίας (ΕΕ)2017/2455)
Άρθρο 12 Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πλη-

ρωμή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή - Προσθήκη άρθρου
47ε στον Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 31 της Οδηγίας
(ΕΕ) 201712455 και άρθρο 1 παρ. 14 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1995)
Άρθρο 13 Ειδικές προβλέΨεις για ορισμένα αγαθά τα

οποία υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
και Φόρο Κατανάλωσης και εμπίπτουν σε ειδικές υπο-
χρεώσεις κατά τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα
Άρθρο 14 Ευθύνη υποκειμένων στον φόρο που πα-

ραδίδουν αγαθά σε υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι
διευκολύνουν μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής ορισμένες
παραδόσεις αγαθών - Προσθήκη στο άρθρο 35 του Κώ-
δικαΦΠΑ
Άρθρο 15 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή των

ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του
Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 11 του Κώδικα
ΦΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 16 Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για εγγε-
γραμμένους στα ειδικά καθεστώτα 47β, 47γ και 47 δ και
τους υποκειμένους του άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ -
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α' 251)
(άρθρο 2, παρ. 10 της Οδηγίας (ΕΕ)2017/2455)
Άρθρο 17 Υποχρεώσεις δήλωσης στο πλαίσιο των ει-

δικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του
Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18 Καταργούμενες διατάξεις του ν. 1684/1987
(άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ(2017/2455).

ΜΕΡΟΣ Β'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4649/2019
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΥΗΣΗΣ
ΣΕΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»,
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ((2021) 2545/09.04.2021 (2021/Ν)
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩπΑΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΡΑΚΛΗΣ»

Άρθρο 19 Πεδίο εφαρμογής -Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4649/2019
Άρθρο 20 Ορισμοί - Τροποποίηση της περ. 1 του,άρ-

θρου 2 του ν. 4649/2019
Άρθρο 21 Διάρθρωση τιτλοποίησης - Τροποποίri]ση

της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4649/2019
Άρθρο 22 Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσί-

ου - Τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 του
ν.4649/2019
Άρθρο 23 Καθορισμός και καταβολή προμήθειας

ασφαλείας - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 7 -ι:ου
ν.4649/2019
Άρθρο 24 Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ρι-

τημάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4649/2019
Άρθρο 25 Θέση σε ισχύ της εγγύησης του ΕλληΥΙ-

κού Δημοσίου - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10 του
ν. 4649/2019 - Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 26 Αντικατάσταση του διαχειριστή τιτλοπ,?ι-

η μένων απαιτήσεων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρ-
θρου 12 του ν. 4649/2019
Άρθρο 27 Κατάπτωση της εγγύησης - Τροποποίηση

της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4649/2019
Άρθρο 28 Ενημέρωση Ελληνικού Δημοσίου - Τροπο-

ποίηση του άρθρου 14 του ν.4649/2019 - Εξουσιοδοτική
διάταξη
Άρθρο 29 Απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου - Πρό-

ωρη λήξη της εγγύησης - Τροποποίηση του άρθρου 15
του ν. 4649/2019
Άρθρο 30 Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων για

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 464912019
Άρθρο 3{ Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' του

ν.4649/2019
Άρθρο 32 Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β' του

ν.4649/2019
Άρθρο 33 Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ2' του,

ν.464912019.

ΜΕΡΟΣ Γ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ-
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4738/2020
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34 Βελτιώσεις διατάξεων πρόληψης της αφε- '
ρεγγυότητας - Τροποποιήσεις των διατάξεων του Βιβλί-
ου Πρώτου του ν. 4738/2020 (ΑΊ07)
Άρθρο 35 Βελτίωση ρυθμίσεων κατά την πτώχευση -

Τροποποιήσεις του Βιβλίου Δευτέρου του ν.4738/2020
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Άρθρο 36 Βελτίωση ρυθμίσεων περί ενίσχυσης της
αποτελεσματικότητας - Ρήτρες παρακολούθησης - Ευ-
άλωτοι Οφειλέτες - Τροποποιήσεις του Βιβλίου Τρίτου
του ν. 4738/2020
Άρθρο 37 Βελτίωση ρυθμίσεων για τους διαχειριστές

αφερεγγυότητας -Τροποποιήσεις του Βιβλίου Τετάρτου
του ν. 4738/2020
Άρθρο 38 Βελτίωση των κοινών, τελικών και μεταβα-

τικών διατάξεων - Τροποποιήσεις του Βιβλίου Πέμπτου
του ν. 4738/2020
Άρθρο 39 Ψηφιακή πλατφόρμα Κώδικα Δεοντολογίας

Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013
Άρθρο 40 Μη υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβα-

σης ακινήτων σε μετασχηματισμούς πιστωτικών ιδρυ-
μάτων - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16 του
ν.2515/1997
Άρθρο 41 Ρύθμιση ζητημάτων διοικητών ιδρυμάτων
Άρθρο 42 Στεγαστικές ανάγκες Διεύθυνσης KpanKrie;

Αρωγής και Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 43 Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση του

άρθρου 24 του ν. 4797/2021
Άρθρο 44 Συμπερίληψη των απαιτήσεων από σύμβα-

ση έμμισθης εντολής στα προαφαιρούμενα έξοδα της
ειδικής διαχείρισης - Τροποποίηση του άρθρου 40 του
ν.4772/2021
Άρθρο 45 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγ-

γελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 1Ο του
άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 468312020
Άρθρο 46 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις

ψηφιακές δημοσιεύσεις επί υλικού υποθέματος και στις
ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις -Τροποποιήσεις του Παραρ-
τήματος 111 και του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρο 47 Ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

ληγμένων προϊόντων μπύρας που μετά τη διάθεσή τους
στην αγορά επεστράφησαν στον πωλητή εξαιτίας των
περιορισμών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 48 Καταστροφή αποθεμάτων ενσήμων ταινιών

καπνικών παλαιού τύπου - Τροποποίηση του άρθρου
εικοστού ένατου του Μέρους Δεύτερου του ν.441112016
Άρθρο 49 Διαχείριση κατασχεμένων ενεργειακών προ-

ϊόντων και εύφλεκτων ή επικινδύνων υλικών - Τροποποί-
ηση του άρθρου 171 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 50 Προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης για τον

καθορισμό υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων
της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.ο.Ε. - Προσθήκη παρ. 18Α
στο άρθρο 30 του ν. 3296/2004
Άρθρο 51 Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορί-

ων περιοχών - Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση
υποχρεωτικού ωραρίου - Διορθώσεις παραπομπών στα
άρθρα 9 και 13 του ν. 4778/2021
Άρθρο 52 Κατάργηση της Ειδικής Επιτροπής για τον

προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή
του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων, κα-
θώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινό-
μησης- Τροποποίηση του άρθρου 126του ν. 2960/2001-
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις.

Άρθρο 53 Αντικατάσταση λόγω ολικής καταστροφής
αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από άτομα με αναπη-
ρία με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης - Προσθήκη
παρ. 8Α στο άρθρο 132 του ν. 296012001
Άρθρο 54 Απαλλαγές σε μειονεκτούντες ιδιοκτήτες

ι.Χ. - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
Άρθρο 55 Ρυθμίσεις για τη δήλωση ακινησίας οχή-

ματος - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 2367/1953
Άρθρο 56 Παράταση ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ

ΓΕΝΙΚΗΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓιΚΗ Α.Ε. - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4664/2020.

ΜΕΡΟΣΔ'
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 57 Παράταση του χρόνου υποβολής δήλω-
σης για την παράταση της διάρκειας επαγγελματικών
μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 111
του ν. 4790/2021
Άρθρο 58 Περιστολή αθέμιτης κερδοφορίας σε

συνθήκες κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 59 Αύξηση του ορίου προέγκρισης ανάληψης

υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 60 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περι-
πολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ' αρ. 7 του
Πολεμικού Ναυτικού - Προσθήκη παρ. 15 στο στοιχείο
Α' του άρθρου 32 του ν. 4361/2016
Άρθρο 61 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε

υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού - Προσθήκη
εδαφίων στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 62 Συμμετοχή Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων
Εταιριών στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών (Super League 2) - Τροποποίηση του άρθρου
57 του ν. 480912021
Άρθρο 63 Προπονητές αθλήματος Β' επιπέδου - Τρο-

ποποίηση της περ. Β' της παρ. 1 του άρθρου 31Α του
ν. 2725/1999
Άρθρο 64 Δικαιώματα γηπεδούχων - Τροποποίηση

του άρθρου 65 του ν. 4809/2021 (Α' 102).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ'
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 65 Παράταση έναρξης ισχύος ακατάσχετου της
χρηματοδότησης του διαχειριστή υποδομής.

ΜΕΡΟΣ Ε'
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 66 Έναρξη ισχύος.

ΜΕΡΟΣΑ'
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΠΩΝ (ΕΕ)
2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΕΞΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Άρθρο 1
Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών και εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη
ή τρίτες χώρες - Προσθήκη άρθρου 5α
στον Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

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 εφαρμογrις του Κώδικα, ισχύουν
οι εξής ορισμοί:
α) Ως «ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις

αγαθών» νοούνται οι παραδόσεις αγαθών που απο-
στέλλονται ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, συμπε-
ριλαμβανομένης 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 πελά-
τη, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
αα) η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται για πρό-

σωπο υποκείμενο στον φόρο ή νομικό πρόσωπο μη
υποκείμενο στον φόρο, τα οποία δεν θεωρείται ότι
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών,
σύμφωνα είτε με την παρ. 2 και το πρώτο εδάφιο της

παρ. 3 του άρθρου 11 είτε με αντίστοιχες διατάξειq που
ισχύουν σε άλλο κράτος μέλος, ή για οποιοδήποτε όλλο
μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο και,
ββ) τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι καινούργια με-

ταφορικά μέσα ούτε αγαθά που παραδίδονται έΠ,ειτα
από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμή
λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό ifOU.

β) Ως «εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, που εfσά-
γονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες», νooύντqι οι
παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέΡΟΥται
από τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που ενεργεί,για
λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένης της περίπτω!Jης
που ο προμηθευτής παρεμβαίνει έμμεσα στην αποση:>λή
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 πρό-

σωπο υποκείμενο στον φόρο ή νομικό πρόσωπο μη
υποκείμενο στον φόροι τα οποία δεν θεωρείται ότι
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθι1ν,
σύμφωνα είτε με την παρ. 2 και το πρώτο εδάφιο της
παρ. 3 του άρθρου 11 είτε με αντίστοιχες διατάξεις που
ισχύουν σε άλλο κράτος μέλοςl ή για οποιοδήποτε άλλο
μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο και,
ββ) τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι καινούργια με-

ταφορικά μέσα ούτε αγαθά που παραδίδονται έπειτα
από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκι-
μή λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό
του.».

Άρθρο 2
Υποκείμενοι στον φόρο που διευκολύνουν
ορισμένες παραδόσεις αγαθών μέσω
ηλεκτρονικής διεπαφής - Προσθήκη
άρθρου 5β στον Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Στον Κώδικα ΦΠΑπροστίθεται 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 αγοράςl πλατ-,
φόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσωνl τις εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών εισαγόμενων από τρί- ,
τα εδάφη ή τρίτες χώρες σε δέματα με εσωτερική αξία.
που δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ, τότε "
θεωρείται ότι ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο έχει •
παραλάβει και παραδώσει αυτά τα αγαθά.
2. Όταν υποκείμενος στον φόρο διευκολύνειl μέσω

της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγοράς, πλατ-
φόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσωνl την
παράδοση αγαθών, προς άλλο κράτος μέλος, ή εντός της
χώρας, από υποκείμενο στον φόρο μη εγκατεστημένο
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μη υποκείμενο στον
φόρο, τότε θεωρείται ότι ο εν λόγω υποκείμενος στον
φόρο έχει παραλάβει και παραδώσει αυτά τα αγαθά.».
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Άρθρο 3
Τόπος παράδοσης στις ενδοκοινοτικές
εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
και στις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες
χώρες - Τροποποίηση του άρθρου 13
του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 3 και 4
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, άρθρο 1 παρ. 2
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/191 Ο και άρθρο 1
παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)

1. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθί-
σταται ως εξής:
«5. Ο τόπος παράδοσης στις ενδοκοινοτικές εξ απο-

στάσεως 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 εσωτερι-
κό 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 εσω-
τερικό της Χώρας.».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθί-

σταται 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 διαφο-
ρετικό 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
τηςΧώρας,
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 καθε-
στώτος του άρθρου 47δ ή αντίστοιχου καθεστώτος που
εφαρμόζεται σε άλλο κράτος μέλος.».
3. Στο τέλος της παρ. 6α του άρθρου 13 του Κώδικα

ΦΠΑ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που

καλύπτονται από το άρθρο 5β».
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
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 -
Τροποποίηση του άρθρου 14 και προσθήκη
άρθρου 14α στον Κώδικα ΦΠΑ - (άρθρο 2
παρ. 6 και 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

1. Οι περ. β', γ' και δ' της παρ. 13 του άρθρου 14 του
Κώδικα ΦΠΑ καταργούνται
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 άρ-
θρου 14, ο τόπος παράδοσης των αγαθών και ο τόπος
παροχής των υπηρεσιών είναι το εσωτερικό της Χώρας,
εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋπο-
θέσεις:
α) ο παρέχων τις υπηρεσίες ή παραδίδων τα αγαθά έχει

την εγκατάστασr1 του ή, ελλείψει εγκατάστασης. τη μόνι-
μη 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 κα-
τοικία 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 διάρ-
κεια του εκάστοτε τρέχοντος ημερολογιακού έτους το
ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ούτε υπερέβη
το ποσό αυτό κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημε-
ρολογιακού έτους.
Αν οι πράξεις έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα νομί-

σματα, για τον υπολογισμό του ποσού σε ευρώ, λαμβά-
νεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία που έχει δη-
μοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 5
Δεκεμβρίου 2017.
Αν κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. το

συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ των ανωτέρω πράξεων υπερ-
βεί 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 απο-
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στάσεως πωλήσεις αγαθών, τα οποία κατά τον χρόνο
αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς βρίσκο-
νται στο εσωτερικό της χώρας, ή οι οποίοι παρέχουν
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και
ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν το δικαίω-
μα 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.
Ηεπιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης, η οποία

ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) ημερολογιακά έτη, μετά
την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Ηανάκλη-
ση ισχύει από το επόμενο ημερολογιακό έτος.
3. Κατάπαρέκκλιση της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου

13 και της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 13 του άρ-
θρου 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
παρι'χων τις υπηρεσίες ή παραδίδων τα αγαθά που είναι
εγκατεστημένος ή, ελλείψει εγκατάστασης, έχει τη μόνι-
μη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κρά-
τος 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.ρυθμίζονται

η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 5
Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης
και απαιτητό του φόρου για την εφαρμογή
του άρθρου 5β Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση
των άρθρων 16 και 22 του Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 1 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1995)

1.Στο άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑπροστίθεται παρ. 3α
ως εξής:
«3α. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 στις περιπτώ-

σεις που υποκείμενος στον φόρο θεωρείται ότι έχει λά-
βει και παραδώσει αγαθά σύμφωνα με το άρθρο 5β, η
φορολογική υποχρέωση γεwάται 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 λογαρια-
σμό του, ανεξαρτήτως του χρόνου που πραγματοποιή-
θηκε η πραγματική καταβολή των χρημάτων, ανάλογα
με το ποιο είναι προγενέστερο.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑπρο-
στίθεται περ. λε) ως εξής:
«λε) η θεωρούμενη ως παράδοση αγαθών στον 'υπο-

κείμενο στον φόρο ο οποίος θεωρείται ότι έχει παρ'αλά-
βει και παραδώσει αγαθά, σύμφωνα με την παρ. i του
άρθρου 5β.».

Άρθρο 6
Απαλλαγή στην εισαγωγή αγαθών στο πλαίσιο
εφαρμογής ειδικού καθεστώτος εισαγωγής,
και δικαίωμα έκmωσης του φόρου
σε περίπτωση ένταξης σε αντίστοιχα
των άρθρων 47β, 47γ και47δ του Κώδικα ΦΠΑ
ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών -
Συμπλήρωση του άρθρου 23 και τροποποίηση
του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ
(άρθρο 2 παρ. 9, 20, 28 και 30 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/2455 και άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1995)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ προ-
στίθεται περ. στ) ως εξήι;:
«στ) η εισαγωγή αγαθών, όταν εφαρμόζεται το ειδι-

κό 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 λογα-
ριασμό του, όπως έχει χορηγηθεί για την εφαρμογή του
ειδικού καθεστώτος δυνάμει των περ. α' ή γ' της παρ. 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 τε-
λωνειακή αρχή εισαγωγής.».
2. Η παρ. 1α του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ aVTIKq-

θίσταται ως εξής:
«l.α. Δικαίωμα έκπτωσης δεν παρέχεται για εισροές

που αφορούν σε πράξεις που πραγματοποιούνται από
υποκείμενους στον φόρο που εντάσσονται σε αντίστοι-
χα 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 επιστρέ-
φεται, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 και χωρίς
να απαιτείται η πλήρωση του όρου περί αμοιβαιότητας
που περιλαμβάνεται στην παρούσα. Κατ' εξαίρεση, εάν
ο εν λόγω υποκείμενος απαιτείται να διαθέτει ΑΦΜ Ι
ΦΠΑ στην Ελλάδα για δραστηριότητες μη υπαγόμενες'
στο αντίστοιχο του άρθρου 47β ειδικό καθεστώς άλλου
κράτους μέλους, τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα έκ- '
πτωσης του φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα
και αφορά στις φορολογητέες δραστηριότητές του, που '
υπάγονται στο εν λόγω αντίστοιχο καθεστώς. Το δικαίω-
μα έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου ασκείται με τη
δήλωση ΦΠΑ,που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 38.
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β) Στην περίπτωση υποκειμένων που εντάσσονται στο
αντίστοιχο του άρθρου 47γ ειδικό καθεστώς άλλου κρά-
τους μέλους, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών επιστρέφεται,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 και χωρίς την πλή-
ρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα.
Κατ' εξαίρεση, εάν ο εν λόγω υποκείμενος απαιτείται να
διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για δραστηριότητες μη
υπαγόμενες στο αντίστοιχο του άρθρου 47γ ειδικό κα-
θεστώς άλλου κράτους μέλους, τότε παρέχεται σε αυτόν
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που κατέβαλε
στην Ελλάδα και αφορά στις φορολογητέες δραστηρι-
ότητές του που υπάγονται στο εν λόγω καθεστώς. Το δι-
καίωμα έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου ασκείται
με τη δήλωση ΦΠΑ, που υποβάλλεται σύμφωνα με την
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 επιστρέφε-
ται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 και χωρίς
την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην
παρούσα, καθώς και σύμφωνα με την παρ. 8 του ιδίου
άρθρου και χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του όρου
περί αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται στην παρούσα.
Κατ' εξαίρεση, εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο
απαιτείται να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για δρα-
στηριότητες μη υπαγόμενες στο αντίστοιχο του άρθρου
47δ ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους, τότε παρέ-
χεται σε αυτόν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών
που κατέβαλε στην Ελλάδα και αφορά στις φορολογη-
τέες δραστηριότητές του, που υπάγονται στο εν λόγω
καθεστώς. Το δικαίωμα έκπτωσης του προηγούμενου
εδαφίου ασκείται με τη δήλωση ΦΠΑ, που υποβάλλεται
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38.».
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 περ. λε) της παρ. 1 του άρθρου 22 και
τα άρθρα 24, 25, 26, 27 και 28.».

Άρθρο 7
Υποχρέωση καταχωρήσεων από υποκειμένους
που διευκολύνουν μέσω ηλεκτρονικής
διεπαφής ορισμένες παραδόσεις αγαθών
ή παροχές υπηρεσιών - Συμπλήρωση
άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 11
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Στο άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται παρ. 5δ.
ως εξής:
«5δ. Όταν υποκείμενος στον φόρο διευκολύνει, μέσω

της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγοράς, πλατ-
φόρμαι:;, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, την
παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε μη υπο-
κείμενο 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 καταχω-
ρήσεις των εν λόγω πράξεων. Οι εν λόγω Katoxwpr)OEIe;
είναι αρκετά λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν στις φο-

ρολογικές 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 (1Ο) ετών, το οποίο αρχίζει από τις 31
Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε
η πράξη.».

Άρθρο 8
Γενικός ορισμός για την εφαρμογή των ειδικών
καθεστώτων σύμφωνα με τα άρθρα 47β, 47γ
και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση
του άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2
παρ. 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Το άρθρο 47α του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως
εξήι:;:

«Άρθρ047α
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 πε-
ριλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσ-
διορισμό του ποσού του ΦΠΑ που οφείλεται σε κάθε
κράτος μέλος.».

Άρθρο 9
Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες
που παρέχονται από υποκείμενους
στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός
της Ένωσης - Τροποποίηση του άρθρου 47β
του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 14 έως και 20
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Το άρθρο 47β του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως
εξήι:;:

«Άρθρ047β
Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες
που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο
μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης

1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος νοού-
νταιως:
α) «μη εγκατεστημένος στην Ένωση υποκείμενος στον

φόρφ>, ο υποκείμενος στον φόρο που δεν έχει την έδρα
της οικονομικής δραστηριότητάς του, ούτε διαθέτει μό-
νιμη εγκατάσταση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) «κράτος μέλος εγγραφήρ>, το κράτος μέλος το οποίο

επιλέγει ο μη εγκατεστημένος υποκείμενος στον φόρο
για να δηλώσει την έναρξη της δραστηριότητάς του ως
υποκείμενου στον φόρο στο έδαφος της Ένωσης, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος,
γ) «κράτος μέλος κατανάλωσηζ», το κράτος μέλος στο

οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παροχή υπηρε-
σιών σύμφωνα με το άρθρο 14.
2. Επιτρέπεται σε κάθε μη εγκατεστημένο στην Ένωση

υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε
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μη υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι
ή έχουν τον τόπο της κατοικίας τους ή της συνήθους
διαμονής τους στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κρά-
τος μέλος, να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς
και να επιλέγει ως κράτος μέλος εγγραφής την Ελλάδα.
Το ειδικό καθεστώς ισχύει υποχρεωτικά για το σύνολο
των ανωτέρω υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός
της Ένωσης.
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 τρόπον
ώστε να μην πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για την υπα-
γωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς.
4. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο υποκεί-

μενος στον φόρο της παρ. 2, κατά την έναρξη της δρα-
στηριότητάς 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) αριθμό φορολογικού μητρώου που του χορηγήθηκε

στη χώρα του, εφόσον από τη νομοθεσία της χώρας του
προβλέπεται η έκδοση ΑΦΜ,
ε) δήλωση ότι δεν έχει την έδρα της οικονομικής δρα-

στηριότητάς 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 δραστη-

ριότητας, χορηγείται στον υποκείμενο στον φόρο της
παρ. 2 ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
ΦΠΑ με το πρόθεμα EU, για την εφαρμογή του παρό-
ντος καθεστώτος, ο οποίος του γνωστοποιείται με ηλε-
κτρονικά 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 εγ-
γραφής, 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 χρησι-

μοποιεί το παρόν καθεστώς διαγράφεται από το ειδικό
μητρώο, εάν:
α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν παρέχει πλέον υπη-

ρεσίες που καλύπτονται από το καθεστώς,
β) μπορεί με άλλον τρόπο να συναχθεί ότι η φορολο-

γητέα 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 χρησιμο-

ποιεί το παρόν καθεστώς, υποβάλλει, με ηλεκτρονικά
μέσα, δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο είτε
έχουν πραγματοποιηθεί παροχές υπηρεσιών που υπάγο-

νται στο παρόν ειδικό καθεστώς είτε όχι Η δήλωση ΦΠΑ
υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη
λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία KaMntEI η
δήλωση.
Στη δήλωση αναγράφονται ο αριθμός φορολογικού

μητρώου που του έχει χορηγηθεί για την εφαρμογή ,του
παρόντος καθεστώτος, και, για κάθε κράτος μέλος κα-
τανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία,
χωρίς τον ΦΠΑ, των παροχών υπηρεσιών που καλύπτο-
νται από το παρόν καθεστώς και πραγματοποιήθηκαν
κατά τη φορολογική περίοδο, οι ισχύοντες συντελεστές
ΦΠΑ, και το συνολικό, ανά συντελεστή, ποσό του αντί-
στοιχου φόρου. Επίσης, στη διΊλωση αναγράφεται και
το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται
Μετά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, απαιτούμενες

τροποποιήσεις των στοιχείων που έχουν δηλωθεί πε-
ριλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση ΦΠΑ, εντός τριών
(3) ετών από τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδα-
φίου. Στην επόμενη δήλωση αναφέρονται το σχετικό
κράτος μέλος κατανάλωσης, η φορολογική περίοδος και
το ποσό του ΦΠΑ, που οι απαιτούμενες τροποποιlΊσεις
αφορούν.
Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ. Εάν η πα-

ροχή των υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί σε άλλα
νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης λαμβα-
νεται 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 συγκεκρ,Ι-
μένη ημέρα, η ισοτιμία την επόμενη ημέρα που υπάρx~ι
δημοσίευση.
8. Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως με την υποβο-

λή 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 αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδο'),
με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ.
9. Ο υποκείμενος στον φόρο της παρ. 2, που χρησιμο-

ποιεί το παρόν καθεστώς, δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης
του φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα. Ο φόρος
αυτός επιστρέφεται, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου
34 του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να απαιτείται η πλήρωσή του
όρου περί αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται στην πα-'
ράγραφο 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 δlκαίω- '
μα έκπτωσης του φόρου εισροών που κατέβαλε στην ι
Ελλάδα και αφορά τις φορολογητέες δραστηριότητές ι

του που υπάγονται στο παρόν καθεστώς. Το δικαίωμα,
έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου ασκείται με τη
δήλωση ΦΠΑ, που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 38.
10. Ο υποκείμενος στον φόρο της παρ. 2 υποχρεούται

να καταχωρεί με επαρκείς λεπτομέρειες στα λογιστικά
αρχεία (βιβλία) τις πληροφορίες για τις πραγματοποιού-
μενες συναλλαγές που καλύπτονται από το παρόν ειδικό
καθεστώς, ώστε να μπορούν οι φορολογικές αρχές της
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Ελλάδος και των λοιπών κρατών μελών κατανάλωσης να
επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ. Οι κατα-
χωρήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση,
στην ελληνική Φορολογική Διοίκηση και στο κράτος
μέλος κατανάλωσης και διαφυλάσσονται για διάστημα
δέκα (1Ο) ετών, που αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου του
έτους, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη.
11. Η αρμόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος υπη-

ρεσία 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 Ι

ΦΠΑ,
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ,
ε) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόμενου φό-

ρου,
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 καθεστώ<;, την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή
του φόρου, για την επαλήθευση της κατάστασης των
υποκείμενων στον φόρο και της ακρίβειας των συναλ-
λαγών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώ<;,
η) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων

που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη μέλη τα οποία
έχουν επιλέξει ως κράτος μέλος εγγραφής οι μη εγκα-
τεστημένοι 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 υπο-
βολής της δήλωσης ΦΠΑ, καταβολής του οφειλόμενου
φόρου και απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη μέλη κα-
τανάλωσης, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, οι πληροφορίες των τηρούμενων λογιστικών κα-
ταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη
λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτοζ.».

Άρθρο 10
Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές
εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,
για παραδόσεις αγαθών εντός κράτους μέλους,
που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών
διεπαφών που διευκολύνουν τις παραδόσεις
αυτές και για υπηρεσίες που παρέχονται
από υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους
εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους
στο κράτος μέλος κατανάλωσης -
Τροποποίηση του άρθρου 47γτου Κώδικα
ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 21 έως και 29 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/2455 και άρθρο 1 παρ. 8 έως και 13
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)

Το άρθρο 47γ του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρ047γ
Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές
εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,
για παραδόσεις αγαθών εντός κράτους μέλους,
που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών
διεπαφών που διευκολύνουν τις παραδόσεις
αυτές και για υπηρεσίες που παρέχονται
από υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους
εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους
στο κράτος μέλος κατανάλωσης

1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος, νο-
ούνται ως:
α) «Υποκείμενος στον φόρο μη εγκατεστημένος στο

κράτος μέλος κατανάλωσης», ο υποκείμενος στον 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 δραστηριότη-
τας του υποκείμενου στον φόρο ή, εάν ο υποκείμενος
στον φόρο δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστη-
ριότητάς 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 καθεστώ-
τος. Ο υποκείμενος στον φόρο δεσμεύεται από την από-
φασή του αυτή για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος
και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη.
Όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν έχει την έδρα της

οικονομικής του δραστηριότητας στην Ένωση, ούτε μό-
νιμη 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 μετα-
φορά 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 (2) επόμενα ημερολογιακά έτη.
γ) «Κράτος μέλος κατανάλωσης», ένα από τα ακόλου-

θα:
(αα) στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, το κράτος

μέλος στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η πα-
ροχή σύμφωνα με το άρθρο 14,
(ββ) στην περίπτωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως

πωλήσεων αγαθών, το κράτος μέλος άφιξης της απο-
στολής ή της μεταφοράς των αγαθών στον αποκτώντα,
(γγ) στην περίπτωση παράδοσης αγαθών από υποκεί-

μενο 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
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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 κρά-
τος μέλος κατανάλωσηζ, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες
σε μη υποκείμενο στον φόρο.

Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε κάθε υποκεί-
μενο στον φόρο, ο οποίος δεν διαθέτει έδρα εντός Ένω-
σηζ, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό
της Χώρας και σε περίmωση που διαθέτει εγκαταστάσεις
και σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον επιλέξει για την εγγρα-
φή 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 (2)
επόμενα ημερολογιακά έτη.

Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται επίσης και σε κάθε
υποκείμενο στον 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 κα-
θεστώς. Ο υποκείμενος στον φόρο δεσμεύεται από την
απόφασή του αυτή για το συγκεκριμένο ημερολογια-
κό έτος και για τα δύο (2) 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 παρέχο-
νται εντός της Ένωσης από τον οικείο υποκείμενο στον
φόρο εκτός των υπηρεσιών που πραγματοποιούνται
εντός κράτους μέλουζ, 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 τρό-
πο 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 καθε-
στώτος. 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 εγγραφήζ,
εφόσον οφείλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα.

5. Ο υποκείμενος της παρ. 2 διαγράφεται από το ειδικό
μητρώο, εάν:

α) γνωστοποιήσει ότι δεν πραγματοποιεί πλέον πορα-
δόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που υπάγονται
στο παρόν ειδικό καθεστώς,

β)μπορεί με άλλον τρόπο να συναχθεί ότι οι φορολο-
γητέες 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 πα-
ρόν ειδικό καθεστώζ, υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα,
δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο είτε έχουν
πραγματοποιηθεί παραδόσεις αγαθών και παροχές υ'πη-
ρεσιών που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς είτε
όχι. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα
που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου 1ην
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. 4 και, για κάθε κράτος μέλος κα-
τανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία,
χωρίς ΦΠΑ, οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ, το συνολfκό
ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ ανά συντελεστή και το συ-
νολικό ποσό του ΦΠΑ, που οφείλεται όσον αφορά τις
ακόλουθες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών
που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς και πραγμα-
τοποιήθηκαν κατά τη φορολογική περίοδο:

αα) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,
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. i

Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τυχόν τροποποι-
ήσεις που αναφέρονται σε προηγούμενες φορολογικές
περιόδους, όπως προβλέπεται στην περ. δ). ι

β) Όταν αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά από
άλλα κράτη μέλη, η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης
τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ, τους ισχύοντες συντεΛε-
στές ΦΠΑ, το συνολικό ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ ανά
συντελεστή και το συνολικό ποσό ΦΠΑ που οφείλετρι
όσον αφορά τις ακόλουθες παραδόσεις αγαθών και
παροχές υπηρεσιών που υπάγονται στο παρόν ειδικό
καθεστώς, για κάθε κράτος μέλος, από το οποίο απο-
στέλλονται ή μεταφέρονται τα εν λόγω αγαθά:

αα) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
πλην αυτών που πραγματοποιούνται από υΠOKείμεν~
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 κρά-
τος μέλοζ, 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 το\'
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ΑΦΜ Ι ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου που
έχει χορηγηθεί από κάθε κράτοι:; μέλοζ, από το οποίο
αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα εν λόγω αγαθά.
Όσον αφορά τιι:; παραδόσειι:; που αναφέρονται στην

υποπερ. ββ), η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσηι:; τον
ΑΦΜ/ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου που
έχει χορηγηθεί από κάθε κράτοι:; μέλος, από το οποίο
αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα εν λόγω αγαθά, αν
υπάρχει
Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει τιι:; πληροφορίει:; που

αναφέρονται στην παρούσα κατά κράτοι:; μέλοι:; κατα-
νάλωσηζ.
γ) Εάν ο υποκείμενοι:; στον φόρο που παρέχει υπηρεσί-

ει:;καλυπτόμενες από το παρόν ειδικό καθεστώι:; έχει μία
ή περισσότερει:; μόνιμει:; εγκαταστάσειι:; εκτόι:; από εκεί-
νη που έχει στο κράτοι:; μέλοι:; εγγραφήι:; από τιι:; οποίει:;
παρέχονται οι υπηρεσίεζ, η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει
επίσηι:; τη συνολική αξία χωρίι:; ΦΠΑ, τουι:; ισχύοντει:;
συντελεστέι:; ΦΠΑ, το συνολικό ποσό του αντίστοιχου
ΦΠΑ ανά συντελεστή και το συνολικό οφειλόμενο ποσό
ΦΠΑ αυτών των παροχών, για κάθε κράτοι:; μέλοι:; στο
οποίο ο υποκείμενος στον φόρο έχει εγκατάσταση, μαζί
με τον ατομικό ΑΦΜ Ι ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικού
μητρώου τηι:; εγκατάστασηι:; αυτήι:; και ανά κράτοι:; μέλοι:;
κατανάλωσηζ.
δ) Όταν απαιτούνται τροποποιήσειι:; σε δήλωση ΦΠΑ

μετά την υποβολή τηζ, οι εν λόγω τροποποιήσειι:; περι-
λαμβάνονται σε επόμενη δήλωση εντόι:; τριών (3) ετών
από την ημερομηνία στην οποία έπρεπε να υποβληθεί η
αρχική δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 6. Αυτή η επόμε-
νη δήλωση ΦΠΑ προσδιορίζει το σχετικό κράτος μέλοι:;
κατανάλωσηζ, την περίοδο επιβολήι:; του φόρου και το
ποσό ΦΠΑ για το οποίο απαιτούνται τροποποιήσεΙζ.
8. Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ. Εάν η

παροχή των υπηρεσιών ή η παράδοση αγαθών έχουν
πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, κατά τη συμπλή-
ρωση τηι:; δήλωσηι:; λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγμα-
τική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία ημέρα τηι:; φορο-
λογικήι:; περιόδου, σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση
τηι:; Ευρωπαϊκήι:; Κεντρικήι:; Τράπεζαζ, ή εάν δεν υπήρξε
δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία τηι:; επό-
μενηι:; ημέραι:; που υπάρχει δημοσίευση.
9. Ο φόροι:; καταβάλλεται συγχρόνωι:; με την υποβο-

λή τηι:; δήλωσηι:; και το αργότερο κατά την εκπνοή τηι:;
προθεσμίαι:; υποβολήι:; τηζ. Η καταβολή γίνεται σε ευρώ,
σε τραπεζικό λογαριασμό, που ορίζεται ειδικά για τον
σκοπό αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα τηι:; ΕλλάδΟζ,
με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ.
10. Ο υποκείμενοι:; τηι:; παρ. 2 που χρησιμοποιεί το πα-

ρόν καθεστώι:; δεν έχει δικαίωμα έκπτωσηι:; του φόρου
εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα. Ο φόροι:; αυτόι:;
επιστρέφεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34
του Κώδικα ΦΠΑ, και χωρίι:; την πλήρωση των προϋπο-
θέσεων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή.
Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων εδαφίων, εάν

ο εν λόγω υποκείμενοι:; απαιτείται να διαθέτει ΑΦΜ Ι
ΦΠΑ στην Ελλάδα για δραστηριότητει:; μη υπαγόμενει:;
στο παρόν καθεστώζ, τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίω-

μα έκπτωσηι:; του φόρου εισροών που κατέβαλε στην
Ελλάδα και αφορά τιι:; φορολογητέει:; δραστηριότητέι:;
του που υπάγονται στο παρόν καθεστώς. Το δικαίωμα
έκπτωσηι:; του προηγούμενου εδαφίου ασκείται με τη
δήλωση ΦΠΑ, που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 38.
11. Ο υποκείμενοι:; της παρ. 2 υποχρεούται να κατα-

χωρεί με επαρκείι:; λεπτομέρειει:; στα λογιστικά αρχεία
(βιβλία) τιι:; πληροφορίει:; για τιι:; πραγματοποιούμενει:;
συναλλαγέι:; που καλύπτονται από το παρόν ειδικό κα-
θεστώζ, ώστε να μπορούν οι φορολογικέι:; αρχέι:; της
Ελλάδαι:; και των λοιπών κρατών μελών κατανάλωσηι:;
να επαληθεύουν την ακρίβεια τηι:; δήλωσηι:; ΦΠΑ. Οι κα-
ταχωρήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτη-
ση, στην ελληνική Φορολογική Διοίκηση και στο κράτοι:;
μέλοι:; κατανάλωσηι:; και διαφυλάσσονται για διάστημα
δέκα (1Ο) ετών, που αρχίζει από τιι:; 31 Δεκεμβρίου του
έτουζ, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση
αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.
12. Η αρμόδια για τη διαχείριση του καθεστώτοι:; Υπη-

ρεσία τηι:; Α.Α.Δ.Ε., υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων τηι:;

παρ. 3,
β) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ,
γ) την επιβεβαίωση καταβολήι:; του οφειλόμενου φό-

ρου,
δ) την κατανομή στα άλλα κράτη μέλη κατανάλωσηι:;

του φόρου που τουι:; 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 τηι:; κατάστασηι:; των
υποκείμενων στον φόρο και της ακρίβειαι:; των συναλ-
λαγών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώζ,
στ) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων

που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη μέλη για υποκεί-
μενουι:; στον φόρο που έχουν εγγράφει στο αντίστοιχο
ειδικό καθεστώς, καθώι:; και τον συντονισμό των ενεργει-
ών που απαιτούνται για την ορθή απόδοση του φόρου.
13. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται τα

αρμόδια όργανα, οι διαδικασίει:; εγγραφήι:; και διαγραφήι:;
ή εξαίρεσηι:; από το ειδικό καθεστώς, η διαδικασία υπο-
βολήι:; τηι:; δήλωσηι:; ΦΠΑ, καταβολήι:; του οφειλόμενου
φόρου, και τηι:; απόδοσηι:; αυτού στα άλλα κράτη μέλη
κατανάλωσηζ, επιστροφήι:; αχρεωστήτωι:; καταβληθέ-
ντων ποσών, οι πληροφορίει:; των τηρούμενων λογιστι-
κών καταχωρήσεων, καθώι:; και κάθε άλλο σχετικό θέμα
για τη λειτουργία του παρόVΤOζ ειδικού καθεστώΤΟζ.».

Άρθρο 11
Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες
ή τρίτα εδάφη - Προσθήκη άρθρου 47δ
στον Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 30
της Οδηγίας (ΕΕ) 201712455)

Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 47δ ωι:;εξήζ:
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«Άρθρο 47δ
Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών που εισάγονται
από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού καθεστώ-
τος, οι εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, που εισάγο-
νται 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 εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
«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)αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου
2013, Ι 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) <ψεσάζων»; 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 χώ-
ρες 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 εγκατε-

στημένος εντός της Ένωσης, το κράτος μέλος στο μη-
τρώο 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 εγκατά-
σταση 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 πε-
ρισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης,
το κράτος μέλος με μόνιμη εγκατάσταση στο οποίο ο
μεσάζων δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του παρόντος ει-
δικού καθεστώτος.
Για τους σκοπούς των υποπερ. ββ) και εε) όταν ο υπο-

κείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων έχει περισσότερες από

μία μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης, δεσμεύε-
ται από την απόφαση να δηλώσει το κράτος μέλος εγκα-
τάστασης όπου θα κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος
για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο
(2) επόμενα ημερολογιακά έτη,
δ) «κράτος μέλος κατανάλωσης»; το κράτος μέλος άφι-

ξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών στον
αποκτώντα πελάτη.
3. Οι κάτωθι υποκείμενοι στον φόρο που πραγματο-

ποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται
από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη δύνανται να χρησιμο-
ποιούν το παρόν ειδικό καθεστώς;
α) κάθε υποκείμενος στον φόρο που έχει την έδΡQ της

οικονομικής του δραστηριότητας στο εσωτερικό της Χώ-
ρας 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 στον φόρο διαθέτει

μόνιμες εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη μέλη, 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 (2) επό-
μενα ημερολογιακά έτη.
β) κάθε υποκείμενος στον φόρο είτε της περ. α) είτε

εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, που εκπροσω-
πείται από μεσάζοντα ο οποίος έχει την έδρα της οικο-
νομικής 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 εγκα-

ταστάσεις και σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον επιλέξει '[ην
Ελλάδα για την εγγραφή του υποκείμενου στον φόρο
που εκπροσωπεί στο παρόν ειδικό καθεστώι:;, δεσμεύεται
από την απόφαση αυτή για το συγκεκριμένο ημερολογι-
ακό έτος και για τα δύο (2) 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 εγ-
γραφή του στο παρόν ειδικό καθεστώς την Ελλάδα και
εκπροσωπείται από μεσάζοντα. Ο μεσάζοντας έχει '[ην
έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στη Χώρα
ή έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας
εκτός της Ένωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση
στη Χώρα.
Σε περίπτωση που ο μεσάζων διαθέτει μόνιμες εγκα-

ταστάσεις και σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον επιλέξει την
Ελλάδα για την εγγραφή του υποκείμενου στον φόρο
που εκπροσωπεί στο παρόν ειδικό καθεστώι:;, δεσμεύεται
από την απόφαση αυτή για το συγκεκριμένο ημερολογι-
ακό έτος και για τα δύο (2) 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/
ΕΕτου Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 201 Ο (Ι 84), όπως
έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 4072/2012
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(Α' 86) και από τον Κανονισμό (ΕΕ)αρ. 904/2010 του Συμ-
βουλίου τη<; 7ης Οκτωβρίου 201Ο (Ι 268) και ο οποίος
πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από
την εν λόγω τρίτη χώρα, δεν υποχρεούται σε εκπροσώ-
πηση από μεσάζοντα.
Οι ανωτέρω υποκείμενοι στον φόρο εφαρμόζουν το

ειδικό καθεστώς του παρόντος σε όλες τις εξ αποστά-
σεως πωλήσεις αγαθών της παρ. 1 που εισάγονται στην
Ένωση από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη.
Για τους σκοπούς της παρούσα<;, ουδείς υποκείμενος

στον φόρο μπορεί να ορίσει συγχρόνως περισσοτέρους
του ενός μεσάζοντες.
Δεν επιτρέπεται η εγγραφή στο ειδικό καθεστώς του

άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ είτε απευθείας είτε δια-
μέσου 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 πα-

ρόν ειδικό καθεστώς ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογα-
ριασμό του, υποχρεούται να γνωστοποιεί με ηλεκτρονικά
μέσα την έναρξη ή την παύση της δραστηριότητάς του,
δυνάμει του παρόντος ειδικού καθεστώτο<;, ή τη μετα-
βολή 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

καθεστώτο<;, που είναι προσβάσιμο μέσω του goV.gr.:
α) Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο υποκείμε-

νος στον φόρο που δεν χρησιμοποιεί μεσάζοντα, προ-
τού αρχίσει να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώ<;,
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση,
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του δια-

δικτύου,
δδ) αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή εθνικό αριθ-

μό φορολογικού μητρώου στην περίmωση υποκείμενου
στον 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 στον φόρο αρχίσει να
χρησιμοποιεί το εν λόγω ειδικό καθεστώ<;, περιέχουν τα
ακόλουθα στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση,
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του δια-

δικτύου,

δδ) ως 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 ανω-
τέρω παρασχεθείσες πληροφορίες.
6. α) Στον υποκείμενο στον φόρο που χρησιμοποιεί το

παρόν ειδικό καθεστώς χορηγείται μοναδικός ατομικός
αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ για την εφαρμογή
του ειδικού καθεστώτος με το πρόθεμα ΙΜ, ο οποίος του
κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
β) Στον μεσάζοντα χορηγείται μοναδικός ατομικός

αριθμός φορολογικού μητρώου με το πρόθεμα ΙΝ, ο
οποίος του κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
γ) Στον μεσάζοντα χορηγείται μοναδικός ατομικός

αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με το πρόθεμα ΙΜ
για την εφαρμογή του παρόντος ειδικού καθεστώτος για
κάθε υποκείμενο στον φόρο για τον οποίο έχει οριστεί.
Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή αριθμός φο-

ρολογικού μητρώου που χορηγείται δυνάμει των περ. α)
β) και γ) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς
του παρόντος ειδικού καθεστώτος.
7. α) Ο υποκείμενος στον 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 χώρε<;,
ββ) εάν μπορεί με άλλον τρόπο να συναχθεί ότι έχουν

παύσει οι φορολογητέες δραστηριότητές των εξ απο-
στάσεως πωλήσεων 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 καθεστώ<;,
δδ) εάν συστηματικά δεν συμμορφώνεται προς τους

κανόνες που αφορούν το παρόν ειδικό καθεστώς.
β) Ο μεσάζοντας διαγράφεται από το μητρώο του πα-

ρόντος ειδικού καθεστώτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) εάν για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων

ημερολογιακών τριμήνων δεν έχει ενεργήσει ως μεσά-
ζων για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώ<;,
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 στο παρόν ειδικό καθεστώς.
γ) Ο υποκείμενος στον 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 υπο-

κείμενος στον φόρο δεν πραγματοποιεί πλέον εξ απο-
στάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από
τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,
ββ) εάν μπορεί με άλλον τρόπο να συναχθεί ότι έχουν

παύσει οι φορολογητέες δραστηριότητές του εν λόγω
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υποκείμενου στον φόρο σχετικά με τις εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή
τρίτεc; χώρες,
γγ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο δεν πλη-

ροί πλέον τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την
υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς,
δδ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο συστηματι-

κά 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 πραγμα-
τοποίησης της παράδοσης. Τα αγαθά θεωρείται ότι έχουν
παραδοθεί κατά τον χρόνο αποδοχής της πληρωμής.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως χρό-

νος 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 λογαρια-
σμό αυτού, ανεξαρΤήτως του χρόνου που πραγματοποι-
ήθηκε η πραγματική καταβολή των χρημάτων, ανάλογα
με το ποιο είναι προγενέστερο.
9. Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση του πα-

ρόντος 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 υποβάλ-
λεται μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της
φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση.
Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται ο αριθμός φορολογι-

κού μητρώου ΦΠΑ της παρ. 6 και, για κάθε κράτος μέ-
λος 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 φορο-
λογική 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 περι-
λαμβάνονται σε επόμενη δήλωση εντός τριών (3) ετών
από την ημερομηνία στην οποία έπρεπε να υποβληθεί
η αρχική δήλωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 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 τε-
λευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου, σύμφωνα

με τη σχετική δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, ή, εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη συγκεκρι-
μένη ημέρα, η ισοτιμία την επόμενη ημέρα που υπάρχει
δημοσίευση.
11. Ο υποκείμενος στον φόρο που xρησιμoπoι~ί το

παρόν ειδικό καθεστώς ή ο μεσάζων του καταβάλλει
τον ΦΠΑ, με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ, το αρ-
γότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της
δήλωσης. Η καταβολή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό
σε ευρώ, που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν και τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
12. Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το

παρόν ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ασκήσει δικαίω-
μα έκπτωσης ποσού ΦΠΑ που κατέβαλε στη Χώρα μας
στο πλαίσιο φορολογητέων δραστηριοτήτων του, που
υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς. Ο φόρος αυτός
επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 34 και χωρίς την πλήρωση των προϋπο-
θέσεων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή, καθώς
και 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 αφο-
ρά 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 κα-
ταχωρήσεις αυτές είναι αρκετά λεπτομερείς, σύμφωνα
με το άρθρο 63γ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)αρ.
282/2011, ώστε να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές της
Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών κατανάλωσης να
επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ. Οι κατα-
χωρήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση,
στην Ελληνική Φορολογική Διοίκηση και στο κράτος
μέλος κατανάλωσης και διαφυλάσσονται για διάστημα
δέκα (1Ο) 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 στον φόρο και του αριθ- .
μού φορολογικού μητρώου στον μεσάζοντα,
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ,
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ι

ε) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόμενου φό-
ρου,
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. 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 κατά-
στασης των υποκείμενων στον φόρο και της ακρίβειας
των συναλλαγών που KaMmOVTOI από το παρόν ειδικό
καθεστώς,
η) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων

που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη μέλη για υποκεί-
μενους στον φόρο και μεσάζοντες που έχουν εγγραφεί
στο ειδικό καθεστώς, καθώς και τον 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 δια-
γραφής ή εξαίρεσης από το παρόν ειδικό καθεστώζ, η
διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ καταβολής του
οφειλόμενου φόρου, και της απόδοσης αυτού στα άλλα
κράτη μέλη κατανάλωσηζ, επιστροφής αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, οι πληροφορίες των τηρούμε-
νων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα για τη λειτουργία του παρόντος ειδικού
καθεστώτοζ.».

Άρθρο 12
Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση
και την πληρωμή του ΦΠΑ κατά
την εισαγωγή - Προσθήκη άρθρου 47ε
στον Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 31
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και άρθρο 1
της παρ. 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)

Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 47ε ως εξής

«Άρθρ047ε
Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση
και την πληρωμή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή

1.Όταν, για την εισαγωγή αγαθών, εξαιρουμένων προ-
ϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσηζ, σε
δέματα εσωτερικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα εκατόν
πενήντα (150) ευρώ, δεν χρησιμοποιείται το ειδικό κα-
θεστώς εισαγωγής του άρθρου 47δ ή αντίστοιχο ειδικό
καθεστώς άλλου κράτους μέλους, το πρόσωπο που προ-
σκομίζει τα εμπορεύματα στο τελωνείο για λογαριασμό
του προσώπου για το οποίο προορίζονται τα αγαθά δύ-
ναται 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 αγα-
θών ολοκληρώνεται στη Χώρα μας.
Ως «εσωτερική αξία» νοείται η τιμή των αγαθών καθαυ-

τά όταν πωλούνται προς εξαγωγή στο τελωνειακό έδα-
φος της Ένωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ενω-
σιακό Τελωνειακό Κώδικα (Κανονισμός (ΕΕ)αρ. 952/2013

του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
9ης Οκτωβρίου 2013, Ι 269).
Για εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και

περιορισμούς κατά την εισαγωγή, τυγχάνει εφαρμογής
η ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος, 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 αρμό-

δια τελωνειακή αρχή εισπράττει τον ΦΠΑ από το πρόσω-
πο 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 δι-
ασφαλίζεται ότι το πρόσωπο για το οποίο προορίζονται
τα αγαθά καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο.
3. Η είσπραξη του φόρου στο πλαίσιο του παρόντος

πραγματοποιείται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή με
ηλεκτρονικά μέσα σε μηνιαία βάση. Ο φόρος καταβάλ-
λεται εντός της προθεσμίας καταβολής που εφαρμόζεται
για την καταβολή των εισαγωγικών δασμών.
4. Τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το παρόν τηρούν

αρχείο των εισαγωγών που υπάγονται σε αυτό για χρο-
νικό διάστημα δέκα (1Ο) ετών. Η τήρηση του αρχείου
εισαγωγών είναι λεπτομερής, ώστε να επιτρέπει στις
τελωνειακές αρχές να επαληθεύουν την ακρίβεια του
δηλωθέντος ποσού ΦΠΑ. Το αρχείο εισαγωγών είναι δι-
αθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή κατόπιν αιτήματος των
τελωνειακών αρχών.
5. Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος θεωρείται,

με την επιφύλαξη της περί λαθρεμπορίας νομοθεσί-
ας, ως απλή τελωνειακή παράβαση, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 142 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(ν. 2960/2001, Α' 265) και τιμωρείται σύμφωνα με τον
ανωτέρω Κώδικα.».

Άρθρο 13
Ειδικές προβλέψεις για ορισμένα αγαθά
τα οποία υπάγονται σε Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης
και εμπίmουν σε ειδικές υποχρεώσεις
κατά τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα

Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 47στ ως εξής:

«Άρθρο 47 στ

1. Στις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, εφαρμόζο-
νται οι απαγορεύσεις των πωλήσεων προϊόντων καπνού,
ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών αναπλήρωσης
που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 60 του Εθνι-
κού Τελωνειακού Κώδικα, του ν. 2960/2001 (Α' 265) και
το άρθρο 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 χώραζ, με την επιφύλαξη της παρ. 1,
εφαρμόζεται το άρθρο 53Α του ν. 296012001, για τη βε-
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βαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης και του
ΦΠΑ.
3. Για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις

αγαθών, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανά-
λωσης. όταν η άφιξη της αποστολής ή μεταφοράς στον
αποκτώντα πελάτη, είναι το εσωτερικό της Χώρας. με
την επιφύλαξη της παρ. 1, εφαρμόζονται το άρθρο 60
και η παρ. 5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001, για τη
βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης
και του ΦΠΑ.».

Άρθρο 14
Ευθύνη υποκειμένων στον φόρο
που παραδίδουν αγαθά σε υποκειμένους
στον φόρο οι οποίοι διευκολύνουν
μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής ορισμένες
παραδόσεις αγαθών - Προσθήκη
στο άρθρο 35 του Κώδικα ΦΠΑ

Στην .παρ. 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ προστί-
θεται περ. κα' ως εξής:
«κα) στις περιπτώσεις του άρθρου 5β, ο υποκείμενος

στον φόρο, που θεωρείται ότι έχει παραδώσει τα αγα-
θά 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 Εκτε-
λεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 282/2011.».

Άρθρο 15
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή
των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β,
47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση
του άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του Κώ-
δικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επίσης, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν θεωρείται

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η κατά το άρθρο 2
απόκτηση αγαθών των οποίων η παράδοση απαλλάσσε-
ται στο εσωτερικό της χώρας από τον φόρο, σύμφωνα με
τιςπερ. α', βΊ γΊ δΊ στ' και ζ' τηςπαρ, 1 του άρθρου 27.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ'
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 16
Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου
για εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα
47β,47γ και47δ και τους υποκειμένους
του άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ -
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4308/2014
(άρθρο 2, παρ, 1Ο της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Η παρ. 1α του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α' 251) αντι-
καθίσταται ως εξής
,,1α) Τιμολόγιο εκδίδουν, σύμφωνα με το παρόν 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 σκοπούς ΦΠΑ αναφορικά με
τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών. Τι-
μολόγιο εκδίδουν και οι υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι
θεωρείται ότι παραδίδουν σε άλλους υποκείμενους στον
φόρο αγαθά 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 εγ-
γεγραμμένες σε αντίστοιχα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ
ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών, δεν καταλαμβά-
νονται από τις διατάξεις περί παραστατικών πωλήσεων
του παρόντος νόμου για σκοπούς ΦΠΑ για τις πράξεις
που καλύπτονται από τα ως άνω ειδικά καθεστώτα.».

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις δήλωσης στο πλαίσιο των ειδικών
καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ
του Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 7
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1του άρθρου 7του Κώ-
δικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, του ν. 4174/2013,
Α' 170) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται
ως εξής:
«1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαι-

ώματος 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, Το πρώτο εδάφιο δεν
εφαρμόζεται για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται
σύμφωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και 476 του Κώδικα
ΦΠΑ.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Καταργούμενες διατάξεις του ν, 1684/1987

(άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)

Τα άρθρα 20 και 21 του ν. 1684/1987 (Α' 18) καταρ-
γούνται.

ΜΕΡΟΣΒ'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥν. 4649/2019
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΕ Τ/ΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤ/ΚΩΝ IΔPYMAΤΩN)~,
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ C (2021) 2545/09.04,2021 (2021/Ν)
ΕΓΚΡΙΤ/ΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩπΑίΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΡΑΚΛΗΣ»

Άρθρο 19
Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4649/2019

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4649/20 19 (Α' 206) αντι-
καθίσταται ως εξής:
«1, Με τον παρόντα νόμο καθορίζονται οι προϋποθέ-

σεις και οι όροι υπό τους οποίους δύναται να παρέχεται
,
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«3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 για
την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρω-
γής, οι αρμοδιότητες που μνημονεύονται στον παρόντα,
σχετικά με την επιχορήγηση και την προκαταβολή των
άρθρων 4,7,8, 11 και 12 ασκούνται από το Γ' Τμήμα της
Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021 τροπο-

ποιείται ως προς το αρμόδιο όργανο και διαμορφώνεται
ως εξής
«5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής

Πολιτικής συστήνονται ομάδες έργου αποτελούμενες
από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 (Α' 133),
με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών για την ομαλή
και ασφαλή μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεων, της
σχετικής αλληλογραφίας και του λοιπού αρχείου για
την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α' 17)
στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οι-
κονομικών. Αποστολή των ομάδων έργου είναι η εκτέ-
λεση ενεργειών για την ομαδοποίηση, ταξινόμηση και
καταγραφή των υποθέσεων του πρώτου εδαφίου και
ενεργειών που εκκρεμούν σε υπηρεσίες των Υπουργείων
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών,
κατά περίmωση και Υποδομών και Μεταφορών και της
εισερχόμενης αλληλογραφίας με αποδέκτες τις υπη-
ρεσίες αυτές, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος.».
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021 προστί-

θενται, από τότε που ίσχυσε, δεύτερο και τρίτο εδάφιο
και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από

τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, πριν από τη
δημοσίευση του παρόντος κατ' εξουσιοδότηση του
άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α' 17) παραμένουν σε
ισχύ. Οι προβλεπόμενες στις αποφάσεις του πρώτου
εδαφίου ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους
από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών και βαρύνουν τον Προϋπο-
λογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οι-
κονομικών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 και
την παρ. 5 του άρθρου 8. Η παρούσα ισχύει και για τις
υπό στοιχεία 45824ΕΞ2021 /15.04.2021 (Β' 1660) και
48766ΕΞ2021/21.04.2021 (Β' 1739) κοινές αποφάσεις
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υποδομών και Μεταφορών.».

Άρθρο 44
Συμπερίληψη των απαιτήσεων από σύμβαση
έμμισθης εντολής στα προαφαιρούμενα έξοδα
της ειδικής διαχείρισης - Τροποποίηση του
άρθρου 40 του ν. 4772/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4772/2021 (Α' 17),
μετά τις λέξεις «των συμβάσεων εργασίας» προστίθενται
οι λέξεις «ή έμμισθης εντολής» και μετά τις λέξεις «από τη
σύμβαση εργασίας» πρoστίθεvται οι λέξεις «ή έμμισθης
εντολής» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής

«1. Κατά την αληθή έννοια της παρ. 2 του άρθρου 77
του ν. 4307/2014 (Α' 246), στις δαπάνες της λειτουργίας
της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση, περιλαμβά-
νονται και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται μεtά τη
θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης,
για την καταβολή οφειλομένων μισθών, επιδομ6των
αδείας και εορτών, αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας,
καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας των
συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, και όλες εν
γένει αδιακρίτως φύσεως και αιτίας οι απαιτήσεις και
αποζημιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργα-
σίας 11 έμμισθης εντολής.».

Άρθρο 45
Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος
επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση
της παρ. 1Οτου άρθρου δεύτερου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν.4683/2020

Η παρ. 1Οτου δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης ΝομοθετικΟύ Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) τροπο-
ποιείται ως προς την προσθήκη του μηνός Ιουλίου του
έτους 2021 και διαμορφώνεται ως εξής
«1Ο, Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο,

Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και lούλιο του έτους 2021,
ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάστα-
ση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς
λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνο'ίό cονΙΟ-19 ή
η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του
κορωνοϊού cονΙΟ-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους
κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις
αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της
περ. α' της παρ. 8, απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση
των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων,
σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από

εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες
επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά
μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόvτoς.
Η ως άνω απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις, οι οποίες

δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ'
εξουσιοδότηση της περ. α' της παρ. 8.».

Άρθρο 46
Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.
στις ψηφιακές δημοσιεύσεις επί υλικού
υποθέματος και στις ηλεκτρονικές
δημοσιεύσεις - Τροποποιήσεις του
Παραρτήματος 111και του άρθρου 21 του
Κώδικα Φ.Π.Α.

1. Η παρ. 40 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτή-
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ματος 111του Κώδικα Φ.ΠΛ (ν. 2859/2000, Α' 248), αντι-
καθίσταται ως εξι'Jζ:
«40. Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ4903),

εκδόσεις αυτών, οπτικές ή ακουστικές, εγγεγραμμένες
σε υλικό υπόθεμα των Δ.Κ. ΕΧ8523 και Δ.Κ. ΕΧ8543 και
σε συσκευές της Δ.Κ. ΕΧ8519. Εφημερίδες και περιοδικές
εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με
διαφημίσεις (Δ.Κ.4902). Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμέ-
νη, εικονογραφημένη ή μη έστω και δεμένη (Δ.Κ. 4904).
Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας
ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».
2. Στο Κεφάλαιο Β.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος 111

του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις οπτι-

κών και ακουστικών βιβλίων, εκτός από τις δημοσιεύ-
σεις που προορίζονται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο
για διαφημιστικούς σκοπούς και τις δημοσιεύσεις που
συνίστανται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο σε περι-
εχόμενο βίντεο ή ακουστικό μουσικό περιεχόμενο. Ο
συντελεστιiς του φόρου για την παροχή υπηρεσιών της
παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του

Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και

τις υπηρεσίες του Παραρτήματος 111δεν εφαρμόζεται
στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, με την εξαί-
ρεση εκείνων που εμπίπτουν στην παρ. 8 του Κεφαλαίου
Β.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος 111.».

Άρθρο 47
Ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
ληγμένων προϊόντων μπύρας που μετά τη
διάθεσή τους στην αγορά επεστράφησαν στον
πωλητή εξαιτίας των περιορισμών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που βεβαιώθηκε
και εισπράχθηκε στα τελωνεία για προϊόντα μπύρας τα
οποία, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, επεστράφη-
σαν στον πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από την
1η.11.2020 έως και την 31η.5.2021, περίοδος κατά την
οποία βρίσκονταν οι επιχειρήσεις σε αναστολή λόγω
των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
επιστρέφεται ή συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές
από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης μπύρας, αν η ημερομη-
νία ανάλωσης των προϊόντων αυτών έχει λήξει έως και
τη 15η.5.2021.
2. Δικαιούχος της επιστροφής ή του συμψηφισμού

είναι το πρόσωπο που κατέβαλε τον Ειδικό Φόρο Κα-
τανάλωσης, με την υποβολή του προβλεπόμενου, κατά
περίπτωση, τελωνειακού παραστατικού. Το δικαίωμα
της επιστροφής ή του συμψηφισμού παρέχεται με την
υποβολή αίτησης, κατόπιν έγκρισης του τελωνείου, υπο-
βολής του τελωνειακού παραστατικού και καταστροφής
των προϊόντων υπό τελωνειακή εποπτεία.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του

Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο τύπος της αίτησης, η
διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της, η διαδι-
κασία καταστροφής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 48
Καταστροφή αποθεμάτων ενσήμων ταινιών
καπνικών παλαιού τύπου - Τροποποίηση του
άρθρου εικοστού ένατου του Μέρους
Δεύτερου του ν. 4411/2016

Στο άρθρο εικοστό ένατο του Μέρους Δεύτερου του
ν. 4411/2016 (Α' 142) προστίθεται παρ. 4 ως εξής
«4. Τα αποθέματα ενσήμων ταινιών του άρθρου 106

του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265)
που δεν διατέθηκαν έως την 20ή.5.2019, όπως ορίζεται
στην παρ. 2 του άρθρου 106Β του ν. 2960/2001 και τα
οποία δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του
ιδίου άρθρου του ως άνω Κώδικα και της Εκτελεστικής
Απόφασης (ΕΕ) 2018/576 της Επιτροπής της 15ης Δε-
κεμβρίου 2017 «για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτη-
ριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προϊόντα
καπνού» (Ι 96), καταστρέφονται με έξοδα του Δημοσίου,
εντός ενός (Ί) έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
της παρούσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία καταστροφής των
αποθεμάτων των ως άνω ενσήμων ταινιών, συγκρότη-
σης των επιτροπών καταστροφής αυτών και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.».

Άρθρο 49
Διαχείριση κατασχεμένων ενεργειακών
προϊόντων και εύφλεκτων ή επικινδύνων
υλικών - Τροποποίηση του άρθρου 171 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

1.Στο άρθρο 171 του ν. 296012001 (Α' 265) προστίθε-
ται παρ. 1Α, ως εξής
«1Α. Κατ' εξαίρεση της παρ. 1, ειδικά τα κατασχεμένα

από τις τελωνειακές αρχές ενεργειακά προίόντα του άρ-
θρου 72, πλην των προϊόντων της περ. α' της παρ. 1 και
της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καθώς και τα εύφλεκτα ή
επικίνδυνα χημικά υλικά, σε περίπτωση που αυτά δεν
εκποιηθούν κατά την πρώτη μονοήμερη δημοπρασία,
καταστρέφονται για λόγους δημόσιας υγείας, ασφάλειας
και προστασίας του περιβάλλοντος, υπό την προϋπό-
θεση εξακρίβωσης της χημικής ταυτότητας αυτών από
τη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους της
Α.Α.Δ.Ε., κατά περίπτωση, είτε με τη λήψη και εξέταση
δειγμάτων είτε βάσει σχετικών εγγράφων. Η καταστροφή
διενεργείται σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ή αδειοδο-
τημένων φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
Για την καταστροφή συγκροτείται τριμελής επιτροπή,
αποτελούμενη από τον προϊστάμενο του τελωνείου,
στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου καταστρέφονται
τα προϊόντα αυτά ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, έναν (1)
υπάλληλο με ελεγκτικά καθήκοντα του ίδιου τελωνείου,
καθώς και έναν (1) υπάλληλο της κατά τόπον αρμόδιας
στον χώρο καταστροφής των προϊόντων αυτών χη μικής
υπηρεσίας. Για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής
εκδίδεται απόφαση του ως άνω προϊσταμένου του τε-
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ΜΕΡΟΣΕ'
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 66
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του Μέρους Β' αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του Μέρους Α' και του Μέρους Γ' αρχίζει από την 1η.7.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επι-

μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.

Αθήνα, 1710υλίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΤΑϊΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓιΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΑναπληρωτιΙς Υπουργός
Εσωτερικών

ΙΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΟιΥπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣοχοϊΔΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓιΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1710υλίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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