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Από 1ης Ιουλίου 2021, τέθηκε σε ισχύ μια σειρά νομοθετικών 
αλλαγών στο κομμάτι του ΦΠΑ, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στις 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε καταναλωτές

Οι νέοι κανόνες ΦΠΑ
για το e-commerce σε εφαρµογή
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Οµιλήτριες 

Χαρά Στρατή
Indirect Tax Lead
T: 694 149 3492
E: hara.strati@pwc.com

Νικόλ Τσοπανίδη
Tax  Associate | Indirect Tax
T: 694 3073364
E: nicole.tsopanidi@pwc.com



Διάρκεια Θεματική ενότητα

15:35-15:45 Οι νέοι κανόνες ΦΠΑ για το e-commerce σε εφαρμογή – πού βρισκόμαστε σήμερα;
Χαρά Στρατή, Indirect Tax Lead

15:40-15:45 Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το “OSS” και “IOSS”  
Νικόλ Τσοπανίδη, Associate, Tax 

15:45-15:55 Η εφαρμογή των νέων κανόνων στην πράξη: Τι απομένει να ρυθμιστεί;
Χαρά Στρατή, Indirect Tax Lead,  Νικόλ Τσοπανίδη, Associate, Tax 

15:55-16:00 Ερωτήσεις

Θεµατικές ενότητες



1 Οι νέοι κανόνες ΦΠΑ για το e-commerce 
σε εφαρμογή – πού βρισκόμαστε σήμερα;
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Σύνοψη αλλαγών από 01.07.2021(1/3)

Ο
Με το Ν. 4818/2021, ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο σημαντικές αλλαγές στις πωλήσεις από απόσταση και τις 
παροχές υπηρεσιών (Β2C συναλλαγές) σε καταναλωτές εντός ΕΕ

● Νέο ενιαίο όριο συναλλαγών 10.000 ευρώ σε ετήσια βάση για πωλήσεις από απόσταση και τηλεπικοινωνιακές, 
ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς καταναλωτές σε όλη την ΕΕ

● Δυνατότητα εγγραφής στο “One Stop Shop” (“OSS”) για την δήλωση και απόδοση ΦΠΑ που οφείλεται σε άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της Ελλάδας

● Το OSS μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την δήλωση και απόδοση ΦΠΑ σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών προς 
καταναλωτές σε άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ

● Το όριο των 10.000 ευρώ δεν ισχύει για τις Β2C παροχές υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, πλην των 
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών
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Σύνοψη αλλαγών 01.07.2021(2/3)

Import One Stop Shop (“IOSS”)

● Καταβολή του ΦΠΑ από τον πελάτη στον προμηθευτή 
κατά τη στιγμή της πληρωμής για τα αγαθά

● Απαλλαγή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή στο Τελωνείο 
(αναγραφή του αριθμού μητρώου IOSS στην διασάφηση 
εισαγωγής)

● Δήλωση και καταβολή του ΦΠΑ μέσω μηνιαίας δήλωσης 
ΙΟSS για το σύνολο των εξ αποστάσεως πωλήσεων 
εισαγόμενων αγαθών σε όλα τα κ-μ της ΕΕ

● Δυνατότητα θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην 
Ελλάδα, αλλά εφαρμογή συντελεστή ΦΠΑ του κράτους 
μέλους αποστολής

Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και καταβολή ΦΠΑ 
εισαγωγής

● Καταβολή ΦΠΑ από τον πελάτη στο πρόσωπο που 
προσκομίζει τα αγαθά στο τελωνείο/διασαφιστή (δηλ. 
ταχυδρομικό μεταφορέα/ ταχυμεταφορέα/εκτελωνιστή)

● Εκτελωνισμός των αγαθών χωρίς καταβολή ΦΠΑ κατά το 
χρόνο υποβολής της διασάφησης 

● Δήλωση και καταβολή του ΦΠΑ από τον διασαφιστή σε μηνιαία 
βάση, μετά την είσπραξή του από τους πελάτες 

● Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στο κράτος μέλος αποστολής 
και εφαρμογή συντελεστή ΦΠΑ του κράτους αυτού 

Εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών:

1. Κατάργηση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για δέματα αξίας έως 22 ευρώ 

2. Απλουστεύσεις για την απόδοση του ΦΠΑ εισαγωγής αγαθών χαμηλής αξίας (μέχρι 150 ευρώ ανά αποστολή):
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Σύνοψη αλλαγών 01.07.2021(3/3)

Ο
Συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

● Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που διευκολύνουν τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών εντός ΕΕ καθίστανται υπόχρεες για τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις πωλήσεις αυτές όταν λειτουργούν 
ως «θεωρούμενοι προμηθευτές»

● Η πλατφόρμα θεωρείται ότι μεσολαβεί όταν η όλη διαδικασία της παραγγελίας, της πληρωμής και της παράδοσης 
των αγαθών ολοκληρώνεται μέσω της πλατφόρμας ή με τη βοήθεια της πλατφόρμας

● Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει ως θεωρούμενος προμηθευτής σε περιπτώσεις όπου 
μεσολαβεί για (i) την πώληση εισαγόμενων από τρίτες χώρες αγαθών με αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ 
ανά αποστολή ή (ii) την πώληση αγαθών που βρίσκονται εντός ΕΕ, αλλά ο πωλητής είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα 

● Όταν μια πλατφόρμα λειτουργεί ως θεωρούμενος προμηθευτής, η ελληνική επιχείρηση που πραγματοποιεί 
πωλήσεις μέσω πλατφόρμας δεν θα χρεώνει ΦΠΑ στον τελικό καταναλωτή, ούτε θα προχωρά στην απόδοση του 
ΦΠΑ στην αρμόδια αρχή

● Δυνατότητα χρήσης του “OSS” και του “IOSS” και από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες



2 Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
ΑΑΔΕ για το “OSS” και “IOSS”  
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Ηλεκτρονική πλατφόρµα για το “OSS”

Από τις 18 Ιουνίου είναι δυνατή η προεγγραφή σε ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το OSS (oss.aade.gov.gr)

1. Συναλλαγές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα
● Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών 
● Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως παροχές υπηρεσιών προς καταναλωτές 

(Β2C)
● Εγχώριες πωλήσεις αγαθών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν ο 

υποκείμενος πωλητής/προμηθευτής είναι εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε.  

2. Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο ΟSS
● Υποκείμενοι στο φόρο πωλητές εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
● Ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποκείμενες στο φόρο

Δυνατότητα προεγγραφής στο 
OSS για ελληνικές επιχειρήσεις 
και πλατφόρµες που 
διευκολύνουν εξ αποστάσεως 
πωλήσεις σε καταναλωτές που 
βρίσκονται σε άλλα κράτη 
µέλη της Ε.Ε.
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Ηλεκτρονική πλατφόρµα για το “IOSS”

Από τις 18 Ιουνίου είναι δυνατή η προεγγραφή σε ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το IOSS (oss.aade.gov.gr)

1. Συναλλαγές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα
● Εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών χαμηλής αξίας (μέχρι 150 

ευρώ ανά αποστολή) είτε απευθείας από τον προμηθευτή είτε μέσω 
πλατφόρμας

2. Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στο IΟSS
● Υποκείμενοι στο φόρο πωλητές/ηλεκτρονικές πλατφόρμες εγκατεστημένες 

στην Ελλάδα
● Υποκείμενοι στο φόρο πωλητές/ηλεκτρονικές πλατφόρμες εγκατεστημένοι 

εκτός Ε.Ε υποχρεωτικά μέσω μεσάζοντα
● Ο μεσάζων πρέπει να είναι πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα και 

λαμβάνει για λογαριασμό των υποκειμένων έναν αναγνωριστικό αριθμό 
(IOSS identification number), ο οποίος δεν είναι αριθμός φορολογικού 
μητρώου ΦΠΑ

Δυνατότητα προεγγραφής στο 
IOSS για ελληνικές 
επιχειρήσεις που 
εµπορεύονται εισαγόµενα 
αγαθά και για ηλεκτρονικές 
πλατφόρµες που διευκολύνουν 
τέτοιες συναλλαγές



3 Η εφαρμογή των νέων κανόνων στην 
πράξη: Τι απομένει να ρυθμιστεί;
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Ενσωµάτωση και εφαρµογή των νέων κανόνων (½)

Με το Ν. 4818/2021 μεταφέρεται στο εσωτερικό δίκαιο η σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διευκρινισθεί τα ακόλουθα: 

Σε σχέση με το OSS:

● Απαιτείται δήλωση έναρξης δραστηριοτήτων υπό το καθεστώς (χρήση του 
υπάρχοντος ΑΦΜ για ελληνικές επιχειρήσεις)

● Οι σχετικές δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται σε τριμηνιαία βάση 
(συμπεριλαμβανομένων μηδενικών) μέχρι το τέλος του μήνα που 
ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο - προβλέπεται σε γενικές γραμμές 
το περιεχόμενό τους

● Ο ΦΠΑ καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο μέχρι 
το πέρας της προθεσμίας υποβολής της

● Δεν προβλέπεται τροποποίηση δηλώσεων, αλλά τυχόν διορθώσεις και 
προσαρμογές γίνονται σε επόμενη δήλωση, εντός τριετίας

● Δεν προβλέπεται δυνατότητα συμψηφισμού ΦΠΑ που δέχθηκε η 
επιχείρηση στην Ελλάδα με τον ΦΠΑ που αποδίδεται μέσω του OSS

Ενσωµάτωση και εφαρµογή των νέων κανόνων (1/2)

Δήλωση έναρξης 
δραστηριοτήτων για το OSS 
και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ 
σε τριµηνιαία βάση, χωρίς 
δυνατότητα συµψηφισµού µε 
ελληνικό ΦΠΑ
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Ενσωµάτωση και εφαρµογή των νέων κανόνων (2/2)

Σε σχέση με το IOSS:

● Απαιτείται γνωστοποίηση της έναρξης δραστηριοποίησης και εγγραφή σε 
ειδικό μητρώο μέσω του gov.gr

● Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων μηδενικών) για το 
IOSS σε μηνιαία βάση (μέχρι το τέλος του επόμενου από την συναλλαγή 
μήνα)

● Ο ΦΠΑ καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο μέχρι 
το πέρας της προθεσμίας υποβολής της

● Δεν υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις εντός της οικείας 
φορολογικής περιόδου. Διορθώσεις γίνονται μέσω αναπροσαρμογών σε 
επόμενη δήλωση και μόνο εντός 3 ετών από την ημερομηνία υποβολής 
της αρχικής δήλωσης

● Δεν παρέχεται δυνατότητα συμψηφισμού του ΦΠΑ που δέχθηκε η 
επιχείρηση στην Ελλάδα με τον ΦΠΑ που αποδίδεται μέσω του IOSS 

● Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα έχει έναν αριθμό φορολογικού μητρώου 
ΦΠΑ IOSS ανεξαρτήτως του αριθμού των υποκείμενων προμηθευτών για 
τους οποίους διευκολύνει τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών χαμηλής 
αξίας σε πελάτες στην ΕΕ

Γνωστοποίηση  έναρξης 
δραστηριοποίησης  για το 
ΙOSS και υποβολή δηλώσεων 
ΦΠΑ σε µηνιαία βάση, χωρίς 
δυνατότητα έκπτωσης του 
ελληνικoύ ΦΠΑ



● Με την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής ειδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω του OSS θα είναι δυνατή η 
κατάργηση του ΑΦΜ/ΦΠΑ που έχει ληφθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

● Δεν παρέχεται δυνατότητα συμψηφισμού ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνονται ελληνικές επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ μέσω των ειδικών δηλώσεων που θα υποβάλλονται μέσω OSS για την απόδοση του ΦΠΑ σε άλλες χώρες της 
ΕΕ. Δυνατότητα επιστροφής του εν λόγω ΦΠΑ θα παρέχεται μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Επιστροφής ΦΠΑ 
(Οδηγία 2008/9/ΕΚ)
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Πρακτικά ζητήµατα εφαρµογής των νέων κανόνων 
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Τι αποµένει να ρυθµιστεί;

• Προς το παρόν η πλατφόρμα παρέχει μόνο δυνατότητα προεγγραφής των επιχειρήσεων που επιθυμούν να 
ενταχθούν στο OSS και/ή το IOSS. Αναμένονται περαιτέρω οδηγίες σε σχέση με το θέμα αυτό

• Δεν είναι ακόμη δυνατή η υποβολή ειδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω της πλατφόρμας OSS & IOSS. Αναμένονται 
σχετικές οδηγίες της Διοίκησης για τη μορφή και τη  συμπλήρωσή τους

• Τρόπος που θα γίνεται η αναπροσαρμογή ποσών στις ειδικές δηλώσεις OSS & IOSS σε περίπτωση λάθους, 
επιστροφής προϊόντων κλπ.
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