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Νέοι κανόνες ΦΠΑ στα e-shops επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην 
Ελλάδα που πωλούν αγαθά στην ΕΕ 

 

Με τις νέες τροποποιήσεις του ΦΠΑ που αφορά τις πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως σε μη 
υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα (π.χ. ιδιώτες) εντός ΕΕ, αλλάζει το καθεστώς επιβολής ΦΠΑ στις 
πωλήσεις αυτές. 

Ειδικά για επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα που ενεργούν πωλήσεις αγαθών σε ιδιώτες 
καταναλωτές μέσω e-shop, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ αλλά και εκτός ΕΕ, από 1.7.2021 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Παραδόσεις αγαθών (B2C) σε πελάτες μη υποκείμενους στο ΦΠΑ (π.χ. ιδιώτες) εντός 
Ελλάδας 

Για τις παραδόσεις αυτές δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς και συνεχίζει ο 
πωλητής να υπολογίζει ΦΠΑ επί του φορολογικού στοιχείου που εκδίδει (Απόδειξη Λιανικής) και 
το αποδίδει με την δήλωση ΦΠΑ στην ΑΑΔΕ μέσω taxisnet. 

 

2. Παραδόσεις αγαθών (B2C) σε πελάτες μη υποκείμενους στο ΦΠΑ (π.χ. ιδιώτες) εκτός ΕΕ 

Οι παραδόσεις αυτές απαλλάσσονται του ΦΠΑ στην Ελλάδα εφόσον ακολουθηθεί η τελωνειακή 
διαδικασία εξαγωγής από τον πωλητή. 

 

3. Παραδόσεις αγαθών (B2C) σε πελάτες μη υποκείμενους στο ΦΠΑ (π.χ. ιδιώτες) σε άλλα 
κράτη μέλη 

Από 1.7.2021 για παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται στη διάρκεια ενός έτους από 
εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις σε μη υποκείμενους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
συνολικά μέχρι 10 χιλ. ευρώ (αξία προ ΦΠΑ), τόπος παράδοσης θεωρείται η Ελλάδα και στις 
πωλήσεις αυτές επιβάλλεται Ελληνικό ΦΠΑ (παρ. 1 άρθρου 14Α Κώδικα ΦΠΑ). 

Για παραδόσεις αγαθών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την διάρκεια του έτους άνω των 10 χιλ. 
ευρώ, ο τόπος παράδοσης (ήτοι το κράτος στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ) είναι το κράτος μέλος 
στο οποίο τα αγαθά μεταφέρονται προς κατανάλωση (παρ. 5 άρθρου 13 Κώδικα ΦΠΑ). Ο 
κανόνας αυτός θα ισχύει και για το επόμενο έτος ανεξαρτήτως ορίου. Παρέχεται η δυνατότητα να 
εφαρμοστεί ο κανόνας αυτός και για πωλήσεις κάτω των 10 χιλ. ευρώ εφόσον γίνει επιλογή από 
την επιχείρηση ώστε ο τόπος παράδοσης να μην είναι η Ελλάδα. Η επιλογή αυτή δεν θα μπορεί 
να ανακληθεί για τουλάχιστον 2 έτη. 

 

4. Ειδικό καθεστώς για τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις εξ αποστάσεως (Μονοαπευθυντική 
Θυρίδα ΦΠΑ) 

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που πουλούν μέσω e-shop και αποστέλλουν τα 
αγαθά σε μη υποκείμενους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (κράτος κατανάλωσης) ώστε να μην 
υποχρεώνονται να λαμβάνουν ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κάθε ένα αυτά για να αποδίδουν το ΦΠΑ που 
οφείλεται, δημιουργήθηκε ένα ειδικό καθεστώς (το ενωσιακό καθεστώς του άρθρου 47γ του 
κώδικα ΦΠΑ). 

Για την εφαρμογή και την χρήση του καθεστώτος αυτού, ο πωλητής εγγράφεται στο ειδικό αυτό 
καθεστώς στο κράτος μέλος της έδρας του (στην Ελλάδα). Για την εγγραφή υποβάλει, με 
ηλεκτρονικά μέσα, δήλωση έναρξης και στο τέλος παύσης των δραστηριοτήτων του όταν 
γνωστοποιήσει ότι δεν πραγματοποιεί πλέον παραδόσεις αγαθών που υπάγονται στο παρόν 
ειδικό καθεστώς. Χρησιμοποιεί τον ΑΦΜ/ΦΠΑ, που του έχει ήδη χορηγηθεί για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του κανονικού καθεστώτος. Υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα, 
ειδική δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και ανεξάρτητα από το αν έχουν 
πραγματοποιηθεί πράξεις που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς ή όχι. Η ειδική δήλωση ΦΠΑ 
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αυτή, υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου που 
αφορά. 

Στη δήλωση ΦΠΑ του ειδικού αυτού καθεστώτος αναγράφεται 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 ανά φορολογική περίοδο. 

Σε περίπτωση που η παράδοση των αγαθών έχει πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα εκτός του 
ευρώ, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ισχύει την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου. Ο 
φόρος καταβάλλεται το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης σε 
τραπεζικό λογαριασμό, που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ. 

Για τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών 
που αφορούν το ειδικό αυτό καθεστώς ασκείται με την δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται για το 
κανονικό καθεστώς και όχι στην δήλωση ΦΠΑ του ειδικού αυτού καθεστώτος. 

Για την τεκμηρίωση των ενδοκοινοτικών πωλήσεων εξ αποστάσεως τηρούνται λογιστικά αρχεία 
με επαρκείς λεπτομέρειες και τα οποία διαφυλάσσονται για 10 έτη. 

Την κατανομή και απόδοση του ΦΠΑ στα άλλα κράτη μέλη κατανάλωσης αναλαμβάνει η ΑΑΔΕ. 

Επίσης το καθεστώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και για υπηρεσίες που παρέχονται από 
επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα σε ιδιώτες καταναλωτές σε άλλα κράτη μέλη εφόσον ο 
τόπος φορολογίας των υπηρεσιών αυτών είναι στο κράτος μέλος της κατανάλωσης (π.χ. 
διασυνοριακές παροχές ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών). 
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New VAT rules regarding the e-shops of companies established in 
Greece performing sales of goods within the EU 

 

The new VAT provisions regulating the distant sales of goods to non VAT subject persons (i.e. 
individuals) modify the framework regarding the imposition of VAT to such sales. 

Specifically, as of 1.7.2021 for companies seated in Greece, performing sales of goods through an e-
shop to individual consumers, both in Greece and within EU as well outside the EU, the following will 
apply: 

1. Delivery of goods (B2C) to clients who are not subject to VAT (e.g. individuals) located 
inside Greece 

For these deliveries no change will take place compared to the previous regime and the seller 
shall continue to calculate VAT on the tax record issued (receipt) and attribute it through a VAT 
return to the Public Revenue Independent Authority via taxisnet. 

 

2. Delivery of goods (B2C) to clients who are not subject to VAT (e.g. individuals) located 
outside the ΕU 

These deliveries are exempted from VAT in Greece provided that the seller complies with the 
applicable customs procedure for the export. 

 

3. Delivery of goods (B2C) to clients who are not subject to VAT (e.g. individuals) located in 
other EU member states 

As of 1.7.2021 for any deliveries of goods performed by companies seated in Greece to non-VAT 
subject persons located in other EU member states of a total value of up to 10.000 Euro (VAT 
excluded) annually, the place of delivery will be considered Greece and on these sales Greek 
VAT will be charged (par. 1 art. 14A VAT Code). 

For deliveries of goods to other EU member states of a value exceeding 10.000 Euro during the 
year, the place of delivery (i.e. the state where VAT will be due) is deemed to be the member 
state where the goods are transferred for consumption (art. 13 par. 5 VAT Code). This rule 
applies also for sales performed in the next year regardless of their value. The above rule is also 
applicable in the case of sales with a value under 10.000 Euro, if the company declares such 
option to tax authorities so that the place of delivery is not in Greece. This choice is irrevocable for 
at least 2 years. 

 

4. Special regime applicable to intra-community distant sales (One Stop Shop - OSS) 

A special regime of article 47c VAT Code was also introduced, in order to facilitate companies, 
performing sales through their e-shops and delivering the relevant goods to individual consumers 
in other EU member states (place of consumption). This regime discharges the above-mentioned 
companies from the obligation to receive a Tax Registration/ VAT number in each of these member 
states, in order to attribute the VAT due (Union regime). 

For the application and use of this regime, the seller should be registered accordingly at the 
member state of its legal seat (in Greece). The registration to this special regime entails the 
electronic submission of a statement for the commencement of these activities or a statement for 
the cease of these activities in case the seller no longer performs deliveries of goods subject to 
this special regime. He should use the tax / VAT registration number granted to him for the 
fulfillment of his obligations under the standard VAT regime. He should also file electronically a 
special VAT return for each quarter regardless of any transaction performed under the present 
special regime or not. This special VAT return is filed until the end of the month following the end 
of the tax period concerned. 
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The VAT return of this special regime includes for each member state of consumption, where VAT 
is due, the total value without VAT, the current in force VAT rates, the total amount of the relevant 
VAT per rate and the total amount of VAT due per tax period. 

If the delivery of goods took place in other currencies except of Euro the amounts of the VAT return 
are converted into Euro using the exchange rate of the European Central Bank as in force on the 
last day of the tax period. The VAT is paid to a bank account opened specifically for this purpose 
in the Bank of Greece the latest on the expiration date of the deadline of filing of the return with a 
note to the related VAT return. 

For companies established in Greece, the deduction right related to this special regime is 
exercised through the normal VAT return submitted under the standard procedure and not with 
the VAT return of this special regime. 

For the documentation of intra-community distant sales the accounting records should include 
sufficient details and must be kept for 10 years.  

The allocation and attribution of the VAT to other member states is undertaken by the Public 
Revenue Independent Authority. 

Finally, this regime may be implemented for services provided by companies seated in Greece to 
individuals – consumers living in other EU member-states, provided that the place of taxation for 
said services is the member state of consumption (e.g. intra-community provisions of electronically 
offered services). 
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