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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 

«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 
2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και 

σχετικές ρυθμίσεις»   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 
2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  

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)   

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)   

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 άρθρου 
13 Κώδικα ΦΠΑ   
(άρθρο 2 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, 
άρθρο 1 παρ. 2  της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910 και 
άρθρο 1  παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)   

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 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 άρθρων 16 και 22 
Κώδικα ΦΠΑ  
(άρθρο 1 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995) 

Άρθρο 6 
Απαλλαγή στην εισαγωγή αγαθών στο πλαίσιο 
εφαρμογής  ειδικού καθεστώτος  εισαγωγής και 
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση 
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ένταξης σε αντίστοιχα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ 
του Κώδικα ΦΠΑ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών 
μελών–  
 Συμπλήρωση άρθρου 23 και τροποποίηση άρθρου 
30 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)   

Άρθρο 7 

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

Άρθρο 8 

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

Άρθρο 9 

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

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 άρθρου 47γ  του 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)    

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) 2017/2455)   

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 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 
υποχρεώσεις κατά τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα  
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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 

Άρθρο 15 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

Άρθρο 16  

Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για 
εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα 47β, 47γ και 
47δ και τους υποκειμένους του άρθρου 5β του 
Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 8  ν. 
4308/2014 (Α΄251)  
(άρθρο 2, παρ. 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)  

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   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 18 Καταργούμενες διατάξεις 

Άρθρο 19  Έναρξη ισχύος 

  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 
2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  
 

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 εφαρμογής του Κώδικα, ισχύουν οι εξής ορισμοί: 
α) ως «ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών» νοούνται οι παραδόσεις αγαθών 
που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ο προμηθευτής παρεμβαίνει 
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έμμεσα στην αποστολή ή τη μεταφορά των αγαθών, από κράτος-μέλος άλλο από εκείνο της 
άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη, όταν πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι: 
αα) η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται για πρόσωπο 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 διατάξεις που ισχύουν σε άλλο κράτος – μέλος, ή 
για οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο και  
ββ) τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι καινούργια μεταφορικά μέσα ούτε αγαθά που 
παραδίδονται έπειτα από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, 
από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του.  
β) ως «εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες» 
νοούνται οι παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που 
ο προμηθευτής παρεμβαίνει έμμεσα στην αποστολή 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 πρόσωπο 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 διατάξεις που ισχύουν σε άλλο κράτος – μέλος, ή 
για οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο και  
ββ) τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι καινούργια μεταφορικά μέσα ούτε αγαθά που 
παραδίδονται έπειτα από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμή 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 ΦΠΑ προστίθεται 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 
αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, τις εξ αποστάσεως πωλήσεις 
αγαθών εισαγόμενων από τρίτα 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 διευκολύνει, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως 
αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, την παράδοση αγαθών, προς 
άλλο κράτος - μέλος ή εντός της Χώρας, από υποκείμενο στον φόρο μη εγκατεστημένο εντός 
της Ένωσης προς μη υποκείμενο στον φόρο, τότε θεωρείται ότι ο εν λόγω υποκείμενος στον 
φόρο έχει παραλάβει και παραδώσει αυτά τα αγαθά.». 
 

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 άρθρου 13 Κώδικα ΦΠΑ   

(άρθρο 2 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1910 και άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)   
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1. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. Ο τόπος παράδοσης στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως 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 εσωτερικό 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 εσωτερικό της χώρας.». 
 
2.  Η παρ. 6 του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται 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 διαφορετικό 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 της χώρας 
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 Φ.Π.Α. επί των εν λόγω αγαθών δηλώνεται δυνάμει του ειδικού 
καθεστώτος 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 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 άρθρου 14, ο τόπος παράδοσης των αγαθών και ο τόπος παροχής των υπηρεσιών 
είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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α) ο παρέχων τις υπηρεσίες ή παραδίδων τα αγαθά έχει την εγκατάστασή του ή, ελλείψει 
εγκατάστασης, τη μόνιμη 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 κατοικία 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 διάρκεια του εκάστοτε τρέχοντος ημερολογιακού έτους το ποσό των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ, ούτε υπερέβη το ποσό αυτό κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους. 
Αν οι πράξεις έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, για τον υπολογισμό του ποσού σε 
ευρώ λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία που έχει δημοσιευθεί από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 5 Δεκεμβρίου 2017. 
Αν κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, το συνολικό ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των 
ανωτέρω πράξεων υπερβεί 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 αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, τα οποία κατά τον χρόνο αναχώρησης της 
αποστολής ή της μεταφοράς βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας, ή οι οποίοι παρέχουν 
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, 
έχουν το δικαίωμα 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. 
Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) 
ημερολογιακά έτη, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει 
από το επόμενο ημερολογιακό έτος. 
3. Κατά παρέκκλιση της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 13 και της υποπερ. αα) της περ. α) της 
παρ. 13 του άρθρου 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 παρέχων τις υπηρεσίες ή παραδίδων τα αγαθά που είναι 
εγκατεστημένος ή, ελλείψει εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή 
του σε άλλο κράτος - 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 άρθρων 16 και 22 Κώδικα ΦΠΑ  
(άρθρο 1 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)   

  
1. Στο άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται παρ. 3α ως εξής: 
«3α. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 στις περιπτώσεις που υποκείμενος στον φόρο 
θεωρείται ότι έχει λάβει και παραδώσει αγαθά σύμφωνα με το άρθρο 5β, η φορολογική 
υποχρέωση γεννάται 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 
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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 λογαριασμό του, 
ανεξαρτήτως του χρόνου που πραγματοποιήθηκε η πραγματική καταβολή των χρημάτων, 
ανάλογα με το ποιο είναι προγενέστερο.». 
 
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται περ. λε) ως εξής: 
«λε) η θεωρούμενη ως παράδοση αγαθών στον υποκείμενο στον φόρο ο οποίος θεωρείται 
ότι έχει παραλάβει και παραδώσει αγαθά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β.». 
 

Άρθρο 6 
Απαλλαγή στην εισαγωγή αγαθών στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικού καθεστώτος 

εισαγωγής και δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση ένταξης σε αντίστοιχα των 
άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών–  

 Συμπλήρωση άρθρου 23 και τροποποίηση άρθρου 30 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 προστίθεται περ. στ) ως εξής: 
«στ) η εισαγωγή αγαθών, όταν εφαρμόζεται το ειδικό 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 λογαριασμό 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 τελωνειακή αρχή εισαγωγής.». 
 
2. Η παρ. 1α του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής: 
«1.α. Δικαίωμα έκπτωσης δεν παρέχεται για εισροές που αφορούν πράξεις που 
πραγματοποιούνται από υποκείμενους στον φόρο που εντάσσονται σε αντίστοιχα 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 επιστρέφεται σύμφωνα με 
την παρ. 8 του άρθρου 34 και χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του όρου περί αμοιβαιότητας 
που περιλαμβάνεται στην παράγραφο αυτή. Κατ’ εξαίρεση, εάν ο εν λόγω υποκείμενος 
απαιτείται να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο 
αντίστοιχο του άρθρου 47β ειδικό καθεστώς άλλου κράτους - μέλους, τότε παρέχεται σε 
αυτόν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα και αφορά τις 
φορολογητέες δραστηριότητές του που υπάγονται στο εν λόγω αντίστοιχο καθεστώς. Το 
δικαίωμα έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου ασκείται με τη δήλωση ΦΠΑ που 
υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38. 
β) Στην περίπτωση υποκειμένων που εντάσσονται στο αντίστοιχο του άρθρου 47γ ειδικό 
καθεστώς άλλου κράτους - μέλους, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών επιστρέφεται σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 34 και χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην 
παράγραφο αυτή. Κατ’ εξαίρεση, εάν ο εν λόγω υποκείμενος απαιτείται να διαθέτει 
ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο αντίστοιχο του άρθρου 47γ 
ειδικό καθεστώς άλλου κράτους - μέλους, τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα έκπτωσης του 
φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα και αφορά τις φορολογητέες δραστηριότητές του 
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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. 
γ) Στην περίπτωση υποκειμένων που εντάσσονται στο αντίστοιχο του άρθρου 47δ ειδικό 
καθεστώς σε άλλο κράτος-μέλος, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών επιστρέφεται σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 34 και χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην 
παράγραφο αυτή, καθώς και σύμφωνα με την παρ. 8 του ιδίου άρθρου και χωρίς να 
απαιτείται η πλήρωση του όρου περί αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 
αυτή. Κατ’ εξαίρεση, εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο απαιτείται να διαθέτει 
ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο αντίστοιχο του άρθρου 47δ 
ειδικό καθεστώς άλλου κράτους - μέλους, τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα έκπτωσης του 
φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα και αφορά τις φορολογητέες 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 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, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, την παράδοση αγαθών 
ή την παροχή υπηρεσιών σε μη υποκείμενο 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 καταχωρήσεις των εν λόγω 
πράξεων. Οι εν λόγω καταχωρήσεις είναι αρκετά λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν στις 
φορολογικές 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 (10) 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 άρθρου 47α 
Κώδικα ΦΠΑ  

(άρθρο 2 παρ. 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 ) 
 
 

 Το άρθρο 47α του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 47α 

Γενικός ορισμός για την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων  
σύμφωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και 47δ 
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Για τους σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 47β, 47γ και 47δ νοείται ως «δήλωση ΦΠΑ» η 
ενιαία δήλωση που περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό 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 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 εξής: 
 

«Άρθρο 47β 
Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο μη 

εγκατεστημένους εντός της Ένωσης 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος νοούνται ως: 
α) «μη εγκατεστημένος στην Ένωση υποκείμενος στον φόρο», ο υποκείμενος στον φόρο που 
δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση 

στο έδαφος της Ένωσης 
β) «κράτος - μέλος εγγραφής», 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος 
γ) «κράτος – μέλος κατανάλωσης», το κράτος – μέλος στο οποίο θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14. 
2. Επιτρέπεται σε κάθε μη εγκατεστημένο στην Ένωση υποκείμενο στον φόρο ο οποίος 
παρέχει υπηρεσίες σε 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 
κράτος - 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 τρόπο ώστε να μην πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για 
την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς.  
4. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο υποκείμενος στον φόρο της παρ. 2, κατά την 
έναρξη της δραστηριότητάς του, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του, 
β) την ταχυδρομική διεύθυνσή του, 
γ) τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστοσελίδες που διαθέτει στο διαδίκτυο, 
δ) τυχόν αριθμό φορολογικού μητρώου που του χορηγήθηκε στη χώρα του, 
ε) δήλωση ότι δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς 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 δραστηριότητας, χορηγείται στον υποκείμενο 
στον φόρο της παρ. 2 ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ΦΠΑ με το πρόθεμα 
EU, για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος, ο οποίος του γνωστοποιείται με 
ηλεκτρονικά 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 - 
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μέλη εγγραφής, 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 χρησιμοποιεί το παρόν καθεστώς διαγράφεται 
από το ειδικό μητρώο, εάν: 
α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν παρέχει πλέον υπηρεσίες που καλύπτονται από το 
καθεστώς, 
β) μπορεί με άλλο τρόπο να συναχθεί ότι η φορολογητέα του δραστηριότητα έχει 
τερματισθεί, 
γ) δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να χρησιμοποιεί το 
ειδικό καθεστώς και 
δ) συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς αυτό. 
7. Ο υποκείμενος στον φόρο της παρ. 2 που χρησιμοποιεί το παρόν καθεστώς υποβάλλει, με 
ηλεκτρονικά μέσα, δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, είτε έχουν 
πραγματοποιηθεί παροχές υπηρεσιών που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, είτε όχι. 
Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της 
φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση. 
Στη δήλωση αναγράφονται ο αριθμός φορολογικού μητρώου που του έχει χορηγηθεί για την 
εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος, και, για κάθε κράτος - μέλος κατανάλωσης στο οποίο 
οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς τον ΦΠΑ, των παροχών υπηρεσιών που καλύπτονται 
από το παρόν καθεστώς και πραγματοποιήθηκαν κατά τη φορολογική περίοδο, οι ισχύοντες 
συντελεστές ΦΠΑ, και το συνολικό, ανά συντελεστή, ποσό του αντίστοιχου φόρου. Επίσης, 
στη δήλωση αναγράφεται και το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται. 
Μετά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις των στοιχείων που 
έχουν δηλωθεί περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση ΦΠΑ, εντός τριών (3) ετών από τη λήξη 
της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου. Στην επόμενη δήλωση αναφέρονται το σχετικό κράτος 
– μέλος κατανάλωσης, η φορολογική περίοδος και το ποσό του ΦΠΑ, που οι απαιτούμενες 
τροποποιήσεις αφορούν. 
Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών έχει 
πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης λαμβάνεται υπόψη 
η συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου, 
σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή εάν δεν υπήρξε 
δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία την επόμενη ημέρα που υπάρχει 
δημοσίευση. 
8. Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως με την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο κατά την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της. Η καταβολή γίνεται σε ευρώ, σε τραπεζικό 
λογαριασμό που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ. 
9. Ο υποκείμενος στον φόρο της παρ. 2 που χρησιμοποιεί 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 παράγραφο 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 δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα 
και αφορά τις φορολογητέες δραστηριότητές 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 πραγματοποιούμενες 
συναλλαγές που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, ώστε να μπορούν οι 
φορολογικές αρχές της Ελλάδος και των λοιπών κρατών - μελών κατανάλωσης να 
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επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ. Οι καταχωρήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά, 
ύστερα από αίτηση, στην ελληνική Φορολογική Διοίκηση και στο κράτος − μέλος 
κατανάλωσης και διαφυλάσσονται για διάστημα δέκα (10) ετών, που αρχίζει από τις 31 
Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη. 
11. Η αρμόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος υπηρεσία 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/ΦΠΑ, 
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ, 
ε) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου, 
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 καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του φόρου, για την 
επαλήθευση της κατάστασης των υποκείμενων στον φόρο και της ακρίβειας των συναλλαγών 
που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, 
η) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη 
- μέλη τα οποία έχουν επιλέξει ως κράτος – μέλος εγγραφής οι μη εγκατεστημένοι 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 υποβολής της 
δήλωσης ΦΠΑ, καταβολής του οφειλόμενου φόρου και απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη – 
μέλη κατανάλωσης, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι πληροφορίες των 
τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη 
λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.» 

 
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 άρθρου 47γ του 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: 

 
«Άρθρο 47γ 

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, νοούνται 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 
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β) «κράτος - μέλος εγγραφής», το κράτος - μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της οικονομικής 
δραστηριότητας του υποκείμενου στον φόρο ή, εάν ο υποκείμενος στον φόρο δεν έχει την 
έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς 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 καθεστώτος. Ο υποκείμενος στον φόρο 
δεσμεύεται από την απόφασή 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 μόνιμη 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 
μεταφορά 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 ακόλουθα: 
(αα) στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, το κράτος - μέλος στο οποίο θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται η παροχή σύμφωνα με το άρθρο 14, 
(ββ) στην περίπτωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών, το κράτος - μέλος 
άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών στον αποκτώντα, 
(γγ) στην περίπτωση παράδοσης αγαθών από υποκείμενο 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 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 κράτος - μέλος κατανάλωσης, οι οποίοι 
παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενο στον φόρο. 
Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε κάθε υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος δεν διαθέτει 
έδρα εντός Ένωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας και σε 
περίπτωση που διαθέτει εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη − μέλη, εφόσον επιλέξει για την 
εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς την Ελλάδα. 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 καθεστώς. Ο υποκείμενος στον φόρο δεσμεύεται από την απόφασή του αυτή 
για το συγκεκριμένο ημερολογιακό 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. 
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Το παρόν ειδικό καθεστώς εφαρμόζεται για όλα τα αγαθά που παραδίδονται ή τις υπηρεσίες 
που παρέχονται εντός της Ένωσης από τον οικείο υποκείμενο στον φόρο εκτός των 
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός κράτους − μέλους, 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 τρόπο 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 καθεστώτος. 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 εγγραφής, εφόσον οφείλεται 
ΦΠΑ στην Ελλάδα. 
5. Ο υποκείμενος της παρ. 2 διαγράφεται από το ειδικό μητρώο, εάν: 
α) γνωστοποιήσει ότι δεν πραγματοποιεί πλέον παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών 
που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, 
β) μπορεί με άλλον τρόπο να συναχθεί ότι οι φορολογητέες του δραστηριότητες που 
υπάγονται στο ειδικό αυτό καθεστώς έχουν τερματισθεί, 
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς, 
δ) συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που αφορούν το ειδικό αυτό καθεστώς. 
6.Ο υποκείμενος της παρ. 2, που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, υποβάλλει με 
ηλεκτρονικά μέσα, δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, είτε έχουν 
πραγματοποιηθεί παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που υπάγονται στο παρόν 
ειδικό καθεστώς, είτε όχι. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα που 
ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου την 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 κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, οι 
ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ, το συνολικό ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ ανά συντελεστή και το 
συνολικό ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται όσον αφορά τις ακόλουθες παραδόσεις αγαθών ή 
παροχές υπηρεσιών που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς και πραγματοποιήθηκαν 
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. 
Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τυχόν τροποποιήσεις που αναφέρονται σε 
προηγούμενες φορολογικές περιόδους όπως προβλέπεται στην περ. δ). 
β) Όταν αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά από άλλα κράτη - μέλη, η δήλωση ΦΠΑ 
περιλαμβάνει επίσης τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ, τους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ, το 
συνολικό ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ ανά συντελεστή και το συνολικό ποσό ΦΠΑ που 
οφείλεται όσον αφορά τις ακόλουθες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που 
υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, για κάθε κράτος - μέλος από το οποίο αποστέλλονται 
ή μεταφέρονται τα εν λόγω αγαθά: 
αα) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών πλην αυτών που πραγματοποιούνται 
από υποκείμενο 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 κράτος μέλος, 
οι οποίες πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον φόρο σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 5β. 
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Όσον αφορά τις παραδόσεις που αναφέρονται στην υποπερ. αα), η δήλωση ΦΠΑ 
περιλαμβάνει επίσης τον ΑΦΜ/ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου που έχει χορηγηθεί 
από κάθε κράτος - μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα εν λόγω αγαθά. 
Όσον αφορά τις παραδόσεις που αναφέρονται στην υποπερ. ββ), η δήλωση ΦΠΑ 
περιλαμβάνει επίσης τον ΑΦΜ/ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου που έχει χορηγηθεί 
από κάθε κράτος - μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα εν λόγω αγαθά, αν 
υπάρχει. 
Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
κατά κράτος μέλος - κατανάλωσης. 
γ)  Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που παρέχει υπηρεσίες καλυπτόμενες από το παρόν ειδικό 
καθεστώς έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εκτός από εκείνη που έχει στο 
κράτος - μέλος εγγραφής από τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η δήλωση ΦΠΑ 
περιλαμβάνει επίσης τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ, τους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ, το 
συνολικό ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ ανά συντελεστή και το συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ 
αυτών των παροχών, για κάθε κράτος - μέλος στο οποίο ο υποκείμενος στον φόρο έχει 
εγκατάσταση, μαζί με τον ατομικό ΑΦΜ/ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου της 
εγκατάστασης αυτής και ανά κράτος μέλος κατανάλωσης. 
δ) Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις σε δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή της, οι εν λόγω 
τροποποιήσεις περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
στην οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση, σύμφωνα με την παρ.6. Αυτή η επόμενη 
δήλωση ΦΠΑ προσδιορίζει το σχετικό κράτος - μέλος κατανάλωσης, την περίοδο επιβολής 
του φόρου και το ποσό ΦΠΑ για το οποίο απαιτούνται τροποποιήσεις. 
8. Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών ή η παράδοση 
αγαθών έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης 
λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία ημέρα της 
φορολογικής περιόδου, σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, ή εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία της επόμενης 
ημέρας που υπάρχει δημοσίευση. 
9. Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως με την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο κατά την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της. Η καταβολή γίνεται σε ευρώ, σε τραπεζικό 
λογαριασμό που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ. 
10. Ο υποκείμενος της παρ. 2 που χρησιμοποιεί το παρόν καθεστώς δεν έχει δικαίωμα 
έκπτωσης του φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα. Ο φόρος αυτός επιστρέφεται 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ, και χωρίς την πλήρωση των 
προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 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 δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα 
και αφορά τις φορολογητέες δραστηριότητές 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. 
11. Ο υποκείμενος της παρ. 2 υποχρεούται να καταχωρεί με επαρκείς λεπτομέρειες στα 
λογιστικά αρχεία (βιβλία) τις πληροφορίες για τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές που 
καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, ώστε να μπορούν οι φορολογικές αρχές της 
Ελλάδας και των λοιπών κρατών-μελών κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της 
δήλωσης ΦΠΑ. Οι καταχωρήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση, στην ελληνική 
Φορολογική Διοίκηση και στο κράτος − μέλος κατανάλωσης και διαφυλάσσονται για 
διάστημα δέκα (10) ετών, που αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο 
πραγματοποιήθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών. 
12. Η αρμόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., υποχρεούται για: 



15 
 

α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων της παρ. 3, 
β) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ, 
γ) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου, 
δ) 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. 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 της κατάστασης των υποκείμενων στον φόρο και της ακρίβειας των συναλλαγών 
που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, 
στ) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη 
− μέλη για υποκείμενους στον φόρο που έχουν εγγράφει στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς, 
καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την ορθή απόδοση του φόρου. 
13. 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 υποβολής της 
δήλωσης ΦΠΑ, καταβολής του οφειλόμενου φόρου, και της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη 
– μέλη κατανάλωσης, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι πληροφορίες των 
τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη 
λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.». 
 

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) 2017/2455)    
 
 
Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 47δ ως εξής: 

«Άρθρο 47δ 
Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή 

τρίτα εδάφη  
1. Για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού καθεστώτος, οι εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών 
που εισάγονται 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) αριθ. 952/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, L 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) «μεσάζων»: 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 χώρες 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:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013R0952
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αα) όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης, το 

κράτος-μέλος στο μητρώο 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 εγκατάσταση 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 περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης, το κράτος - μέλος 
με μόνιμη εγκατάσταση στο οποίο ο μεσάζων δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του παρόντος 
ειδικού καθεστώτος.  
Για τους σκοπούς των υποπερ. ββ) και εε) όταν ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων 
έχει περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης, δεσμεύεται από την 
απόφαση να δηλώσει το κράτος-μέλος εγκατάστασης 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 άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς 
των αγαθών στον αποκτώντα πελάτη. 
3. Οι κάτωθι υποκείμενοι στον φόρο που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών 
που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν ειδικό 
καθεστώς:  
α) κάθε υποκείμενος στον φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στο 
εσωτερικό της χώρας 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) επόμενα ημερολογιακά έτη. 
β) κάθε υποκείμενος στον φόρο είτε της περ. α) είτε εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-μέλος, 
που εκπροσωπείται από μεσάζοντα ο οποίος έχει την έδρα της οικονομικής 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 εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη - μέλη, 
εφόσον επιλέξει την Ελλάδα για την εγγραφή του υποκείμενου στον φόρο που εκπροσωπεί 
στο παρόν ειδικό καθεστώς, δεσμεύεται από την απόφαση αυτή για το συγκεκριμένο 
ημερολογιακό 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 εγγραφή του στο παρόν ειδικό καθεστώς την Ελλάδα και 
εκπροσωπείται από μεσάζοντα. Ο μεσάζοντας έχει την 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 εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη-μέλη, 
εφόσον επιλέξει την Ελλάδα για την εγγραφή του υποκείμενου στον φόρο που εκπροσωπεί 
στο παρόν ειδικό καθεστώς, δεσμεύεται από την απόφαση αυτή για το συγκεκριμένο 
ημερολογιακό έτος και για τα δύο (2) επόμενα ημερολογιακά έτη. 
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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/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010 (L 84), 
όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 4072/2012 (Α΄86), και από τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 (L 268) και ο οποίος 
πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από την εν λόγω τρίτη χώρα δεν 
υποχρεούται σε εκπροσώπηση από μεσάζοντα.  
Οι ανωτέρω υποκείμενοι στον φόρο εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του παρόντος σε όλες 
τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών της παρ. 1 που εισάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες 
ή τρίτα εδάφη.  
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, 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 διαμέσου 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 παρόν ειδικό καθεστώς ή ο μεσάζων που 
ενεργεί για λογαριασμό του υποχρεούται να γνωστοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα την έναρξη ή 
την παύση της δραστηριότητάς του, δυνάμει του παρόντος ειδικού καθεστώτος, ή τη 
μεταβολή 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 καθεστώτος: 
α) Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο υποκείμενος στον φόρο που δεν χρησιμοποιεί 
μεσάζοντα, προτού αρχίσει να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία:  
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, 
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση, 
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του διαδικτύου, 
δδ) αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή εθνικό αριθμό φορολογικού μητρώου στην 
περίπτωση 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 καθεστώς, περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:  
αα) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, 
ββ) ταχυδρομική διεύθυνση, 
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του διαδικτύου, 
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 ανωτέρω 
παρασχεθείσες πληροφορίες. 
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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 IM, ο οποίος του κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.  
β) Στον μεσάζοντα χορηγείται μοναδικός ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου με το 
πρόθεμα IN, ο οποίος του κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.  
γ) Στον μεσάζοντα χορηγείται μοναδικός ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με 
το πρόθεμα IM για την εφαρμογή του παρόντος ειδικού καθεστώτος για κάθε υποκείμενο 
στον φόρο για τον οποίο έχει οριστεί.  
Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή αριθμός φορολογικού 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 χώρες,  
ββ) εάν μπορεί με άλλο τρόπο να συναχθεί ότι έχουν παύσει οι φορολογητέες 
δραστηριότητές των εξ αποστάσεως 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 καθεστώς,  
δδ) εάν συστηματικά δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν το παρόν ειδικό 
καθεστώς.  
β) Ο μεσάζοντας διαγράφεται από το μητρώο του παρόντος ειδικού καθεστώτος στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  
αα) εάν για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων ημερολογιακών τριμήνων δεν έχει 
ενεργήσει ως μεσάζων για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο που χρησιμοποιεί το 
παρόν ειδικό καθεστώς, 
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 το 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 υποκείμενος στον φόρο δεν πραγματοποιεί 
πλέον εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες 
χώρες, 
ββ) εάν μπορεί με άλλο τρόπο να συναχθεί ότι έχουν παύσει οι φορολογητέες 
δραστηριότητές του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις 
αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες, 
γγ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που είναι 
αναγκαίες για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς, 
δδ) εάν ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο συστηματικά 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 πραγματοποίησης της παράδοσης. Τα αγαθά 
θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί κατά τον χρόνο αποδοχής της πληρωμής. 
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως χρόνος αποδοχής της πληρωμής νοείται 
ο χρόνος κατά τον οποίο η επιβεβαίωση πληρωμής, το μήνυμα για έγκριση πληρωμής ή η 
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ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής από τον λήπτη λαμβάνεται από τον υποκείμενο στον φόρο 
που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, ή για λογαριασμό αυτού, ανεξαρτήτως του 
χρόνου που πραγματοποιήθηκε η πραγματική καταβολή των χρημάτων, ανάλογα με το ποιο 
είναι προγενέστερο. 
9. Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση του παρόντος 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 υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα που 
ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση.  
Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ της παρ. 6 και, για 
κάθε κράτος μέλος 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 φορολογική 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 περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση εντός τριών 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 τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου 
σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή, εάν δεν υπήρξε 
δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία την επόμενη ημέρα που υπάρχει 
δημοσίευση. 
11. Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ή ο μεσάζων του 
καταβάλλει τον ΦΠΑ, με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ, το αργότερο κατά την εκπνοή 
της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. Η καταβολή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό σε 
ευρώ που ορίζεται για τον σκοπό αυτό και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
12. Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να 
ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης ποσού ΦΠΑ που κατέβαλε στη χώρα μας στο πλαίσιο 
φορολογητέων δραστηριοτήτων του που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς. Ο φόρος 
αυτός επιστρέφεται 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 αφορά 
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 καταχωρήσεις αυτές είναι αρκετά λεπτομερείς, 
ώστε να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και των λοιπών κρατών- μελών 
κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ. Οι καταχωρήσεις διατίθενται 
ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση, στην ελληνική Φορολογική Διοίκηση και στο κράτος − 
μέλος κατανάλωσης και διαφυλάσσονται για διάστημα δέκα (10) 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: 



20 
 

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 αριθμού φορολογικού μητρώου στον μεσάζοντα, 
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ, 
ε) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου, 
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 κατάστασης των υποκείμενων στον φόρο και 
της ακρίβειας των συναλλαγών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, 
η) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη 
− μέλη για υποκείμενους 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 διαγραφής ή εξαίρεσης από το παρόν ειδικό καθεστώς, η διαδικασία υποβολής 
της δήλωσης ΦΠΑ καταβολής του οφειλόμενου φόρου, και της απόδοσης αυτού στα άλλα 
κράτη – μέλη κατανάλωσης, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι 
πληροφορίες των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα για τη λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.» 
 

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 παρ. 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1995)    
 
Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 47ε ως εξής: 
 

«Άρθρο 47ε 
Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πληρωμή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή 

1. Όταν, για την εισαγωγή αγαθών, εξαιρουμένων προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης, σε δέματα εσωτερικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ, δεν χρησιμοποιείται το ειδικό καθεστώς εισαγωγής του άρθρου 47δ ή αντίστοιχο 
ειδικό καθεστώς άλλου κράτους-μέλους, το πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα στο 
τελωνείο για λογαριασμό του προσώπου για το οποίο προορίζονται τα αγαθά δύναται 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 αγαθών ολοκληρώνεται 
στη χώρα μας. 
Ως «εσωτερική αξία» νοείται η τιμή των αγαθών καθαυτά όταν πωλούνται προς εξαγωγή στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Ενωσιακού 
Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, L 269). 
Για εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς κατά την εισαγωγή, 
τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. 
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  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013R0952
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(β) το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εισπράττει τον 
ΦΠΑ από το πρόσωπο 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 διασφαλίζεται 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 καταβάλλεται 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 χρονικό διάστημα δέκα (10) 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 διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή 
κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών.  
5. Οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος θεωρείται, με την επιφύλαξη των περί 
λαθρεμπορίας διατάξεων, 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 εμπίπτουν 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, εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις των πωλήσεων 
προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών αναπλήρωσης που προβλέπονται 
στην παρ. 7 του άρθρου 60 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, 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 χώρας, με την επιφύλαξη της παρ. 1, εφαρμόζεται το άρθρο 53Α του ν. 
2960/2001, για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. 
3. Για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης, 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 προστίθεται περ. κα΄ ως εξής: 
«κα) στις περιπτώσεις του άρθρου 5β, ο υποκείμενος στον φόρο που θεωρείται ότι έχει 
παραδώσει τα αγαθά στον υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος διευκολύνει την παράδοση 
αγαθών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, εφόσον ο υποκείμενος που έχει 
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διευκολύνει την παράδοση των αγαθών δεν είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ 
σύμφωνα με το άρθρο 5γ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 282/2011.». 

 
Άρθρο 15  

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

 
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του Κώδικα 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 απαλλάσσεται στο εσωτερικό 
της χώρας από τον φόρο, σύμφωνα με τις περ. α', β', γ', δ’, στ' και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
27.». 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

Άρθρο 16 
Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα 47β, 47γ και 
47δ και τους υποκειμένους του άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 8 

ν. 4308/2014 (Α΄251)  
(άρθρο 2, παρ. 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455) 

 
Η παρ. 1α του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄251) αντικαθίσταται ως εξής: 
«1α) Τιμολόγιο εκδίδουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 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 τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως 
πωλήσεις αγαθών. Τιμολόγιο 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 εγγεγραμμένες σε αντίστοιχα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ ειδικά 
καθεστώτα άλλων κρατών – μελών, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις περί 
παραστατικών πωλήσεων του παρόντος νόμου για σκοπούς Φ.Π.Α. 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. 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, 
ν. 4174/2013, Α΄170) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 
«1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος 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 προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τις δηλώσεις 
ΦΠΑ που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ». 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ Ι 
 

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

 
Τα άρθρα 20 και 21 του ν. 1684/1987 (Α΄18) καταργούνται.   

 
Άρθρο 19  

Έναρξη ισχύος 
(άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995) 

Τα άρθρα 1 έως και 18 ισχύουν από 1ης.7.2021.  
 


