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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΙΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛ0Γ0ΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ!

«α) Ενσωμάτωση ατην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ)
2018/1910 όσον αψορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ψόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές
υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις β) Τροποποιήσεις τον ν.
4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων>) (Α206), βάσει της
ς(2021) 2545/09.04.2021 (2021/Ν) εγκριτικής απόψασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του
προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οψειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας
Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις»
—

—

—

ΜΕΡΟΣ Α’: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995
και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ψόρο προοτιθέμενης αξίας για
παροχες υπηρεσιων και πωλησεις αγαθων εξ αποοτασεως και σχετικες ρυθμισεις»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας γιατο ΜΕΡΟΣ Α’:
Γραψείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3332621, 210 3332647, ηλ.
τπϊ.Εη) /
ταχ.: ιηΓ εεείίε
Γραψείο Υψυπουργού Οικονομικών (οδός Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.101 84, τηλ. 210 3375718, ηλ. ταχ.:
νΫγρ.1ρρ·ΓηΊπι9π,ς)
Εττιλέξατε από τον παρακάτω κατάλομο τον Τομέα ή τους τομείς νομοδέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξέολογούμενηςρύιμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ’
--

—

-

-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ2
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΊΤΊΗ

Κ

-

—

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Ζ—
2

/

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΠΞΗ

—

-

Χ

Ξ

Ξι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ6
ΕΠΕΝΔΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΗ
—

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η ((Ταυτότητα)) της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με το παρόν νομοσχέδιο ενσωματώνεται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις
της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 του
Συμβουλίου των οποίων η εψαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ιη.7.2021.

2.

Γιατίαποτελείπρόβλημα;
Η ενσωμάτωση των διατάξεων είναι αναγκαία, ποσκειμένου η εθνική

μας

νομοθεσία να είναι εναρμονισμένη με ιο ενωσιακό δίκαιο.
Οι οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 και 2019/1995 του Συμβουλίου τροποποιούν την
οδηγία 2006/112/Εκ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του Φόρου
προοτιθεμένης αξίας και την οδηγία 2009/132/Εκ του Συμβουλίου σχετικά με την
απαλλαγή από τον ψόρο ττροοτιθεμένης αξίας ορισμένων εισαγωγών αγαθών,
προκειμένου

να εισαχθούν στο εσωτερικό

μας δίκαιο νέοι κανόνες και

υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Φόρο προστιθεμένης αξίας για τις εξ
αποοτάσεως πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις των προαναψερομένων οδηγιών επέρχεται αψενός
επέκταση του μη ενωσιακού καθεστώτος (ποπ-υποπ 5εΙισΓτιθ) σε όλες τις
υπηρεσίες Β2 (13υ5πθ53 Το ςυ5οπιθΓ”), πέραν των τηλεπικοινωνιακών,
ραδιοψωνικών, τηλεοπτικών υπηρεσιών

ή

ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών

(ΤΒΕ), αψετέρου επέκταση του ενωσιακού καθεστώτος (υποπ 5εθπθ) σε: (α)
υπηρεσίες Β2 πέραν των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΤΒΕ), (β)

ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, καθώς και (γ) εγχώριες
παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται με τη διαμεσολάβηση των
ηλεκτρονικών διεπαψών, εψόσον ο αρχικός προμηθευτής αυτών δεν είναι
εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση.
Για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής

σε δέματα αξίας έως του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, οι διατάξεις
της οδηγίας αποσκοπούν αψενός στην απλούστευση των διαδικασιών για
επιχειρήσεις και καταναλωτές, αφετέρου στην αποψυγή ψαινομένων
ψοροδιαψυγής και ψοροαποψυγής κατά την εισαγωγή μικροδεμάτων
3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυομιακές ομάδες αψορά;

Η ρύθμιση αψορά σε υποκειμένους στον ΦΠΑ (επιχειρήσεις), εγκατεοτημένους ή
μη στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, οι οποίοι πραγματοποιούν εξ αποοτάοεως πωλήσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών καθώς και εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα
οποία αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής από χώρες εκτός Ε.Ε.) καθώς και τους
ιδιώτες καταναλωτές

-

παραλήπτες των δεμάτων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ

4
Εάν ΝΑΙ,

5.

Π

Οχι

ποιο είναι Το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμεΤωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

ϊ) με αλλαγή

προεδρικού

διατάγματος,
υπουργικής
απόψασης

ή

άλλης

Η τροποποίηση επιβάλλεται από Την υποχρέωση
ενσωματωσης ενωσιακης νομοθεσίας (Οδηγίες (ΕΕ)
2017/2455 και 2019/1995 του Συμβουλίου νια την
τροποποιηση των οδηγιών 2006/112/Εκ του Συμβουλίου

κανονιστικής
και 2009/132/Εκ).
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή
διοικητικής

Οι

πρακτικής

εισαχθούν

συμπεριλαμβανομ

συμπεριλαμβανομένης

ένης της

ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας,

δυνατότητας

νέας

ερμηνευτικής

προτεινόμενες

καθώς

ρυθμίσεις

με

αψορούν

αλλαγή

σε

δεν

θα

μπορούσαν

διοικητικής

της

πρακτικής,

δυνατότητας

ψορολογικές

και

να

νέας

συναψείς

υποχρεώσεις που απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη.

προσέγγισης της

υψιστάμενης

νομοθεσίας;

11) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινωνκαι

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων
δεν δύναται να θεραπεύοει την ανάγκη ρύθμισης των
θεμάτων των άρθρων Ι έως 18.

υλικών πόρων;

7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται μετην αξιολογούμενη ρύθμιση

πμιή
ΟΗ

ΠΗπ

9,

Π

Π.ηΠ

Ί±ΠΕ1
Ποιοι Είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην
εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με
την αντίστοιχη ενωσιακή και αποφεύγεται το
ενδεχομενο προσψυγης σε βαρος της χωρας
μας λόγω μη ορθής ενσωμάτωσης των
οικείων ενωσιακών διατάξεων.

ι) βραχυπροθεσμοι:

1) μακροπρόθεσμοι:

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΕΜΜΕΣΗ 13
ή/και
ΑΜΕΣΗΠ

Οι

υποκείμενων

)

Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

εγγραφής

διαδικασίες

δηλώσεων
ψόρου,

στον

Φόρου,

καθώς

και

φόρο

προσώπων,

διαγραψής
υποβολής

και

επιστροφών

τελωνειακές

διαδικασίες

πληρωμών
οι

και

εισανωγής πραγματοποιούνται με μηχανογραψικά
μέσα.

: 1) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό ούστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηψιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
Οχι Π
ΝΑΙΟ

Εξηγήοτε:

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα;
ΝΑΙ 1]
ΟΧΙ Π

12
·

Προσαρμογές οτα υψιστάμενα πληροφοριακά
Αναψέρατε ποια είναι
:

Έχει

13
.

συστήματα ΤΑΧΙ5πθ και 1ς15π81 της Α.Α.Δ.Ε

αυτά τα συστήματα:

προηγηθεί

συστήματος;

μελέτη

βιωσιμότητας

του

προβλεπόμενου

ΝΑΙ

Οχι

3

Π

πληροφοριακού

Εξηγήστε:
-_______________________

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης

14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρϋρο

1

Στόχος
Α. Γενικά
Με τα άρθρα

Ι έως Και

16 ενσωματώνονται στο εσωτερικό

μας δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/2455 του Συμβουλίου, του άρθρου Ι της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1995 του Συμβουλίου, αναψορικά με τους κανόνες ΦΠΑ
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η εψαρμογή των οποίων είναι
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
την Ιη.7.2021, καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 36α της

Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, το οποίο προστέθηκε μετην παρ. 2 του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910.
διατάξεις τροποποιούνται
Με τις προτεινόμενες
Ιης.7.2021

διατάξεις

του

Κώδικα

ΦΠΑ

(ν.

από

2859/2000)

ρυθμίζοντας τα εξής βασικά θέματα:
Πρώτον, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την
εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θεοπίζονται
δύο νέες ψορολογητέες πράξεις, οι «ενδοκοινοτικές εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών» και οι «εξ αποοτάσεως
πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάΦη ή τρίτες
χώρες».
Δεύτερον, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις βάσει των οποίων, σε
ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση που διευκολύνει την
παράδοση αγαθών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαψής
θεωρείται, για την επίτευξη σκοπών ΦΠΑ, ότι έχει παραλάβει
και εν συνεχεία παραδώσει η ίδια τα αγαθά (ιιθεωρούμενος
προμηθευτής») προς τον πελάτη.
υψιοτάμενο όριο από

τριάντα πέντε χιλιάδες
(35.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ αναλόγως προς το

Τρίτον, το

κράτος μέλος προορισμού, για τις «πωλήσεις από απόοταση»
καταργείται Και αντικαθίοταται από νέο Ενιαίο όριο ύψους
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για ολόκληρη την ΕΕ Κάτω από
το οποίο η παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοψωνικών,
τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς
και οι ενδοκοινοτικές εξ αποοτάσεως πωλήσεις αγαθών Θα
μπορούν να συνεχίσουν να υπόκεινται σε ΦΠΑ στο κράτος
μέλος στο οποίο Είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον
ψόρο πάροχος των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοψωνικών,
τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών ή στο
Κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο
αναχώρησης της αποστολής ή της μεταψοράς (κράτος μέλος
προέλευσης). Το μέτρο αυτό αφορά σε επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες μόνο σε ένα κράτος μέλος και αποσκοπεί στη
μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις αυτές.
Ωστόσο, οι ανωτέρω επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να
επιλέγουν τον τόπο παράδοσης Των αγαθών και παροχής των
υπηρεσιών τους, σύμψωνα με τον τόπο άψιξης των αγαθών
στον πελάτη και τον τόπο εγκατάστασης ή μόνιμης κατοικίας ή
συνήθους διαμονής του μη υποκείμενου στον φόρο λήπτη
(αρχή του τόπου προοριομού).

Τέταρτον, θεσπίζονται νέες απαιτήσεις όσον αψορά στην
καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία για τις επιχειρήσεις που
διευκολύνουν την παράδοση αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαψής,
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία η
ηλεκτρονική διεπαψή δεν θεωρείται ότι έχει παραλάβει από
άλλον υποκείμενο στον Φόρο και έχει παραδώσει η Ιδια τα
αγαθά προς τον πελάτη (αθεωρούμενος προμηθευτής»).
Πέμπτον, μετά την επιτυχία της Μικρής Μονοαπευθυντικής
Θυρίδας ΦΠΑ (“Μίπ Οπα 5ορ 5ίιορ” “Μ055”) τα δύο ειδικά
τηλεπικοινωνιακές,
καθεστώτα
σε
αψορούν
που
ραδιοτηλεοπτικές ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες Θα
ενωσιακό καθεστώς θα
διευρυνθούν ως εξής: (α) το μη
καλύπτει όλες τις Β2 υπηρεσίες από επιχειρήσεις που δεν
είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. και (β) το ενωσιακό καθεστώς
θα καλύπτει όλες τις Β2 υπηρεσίες που φορολογούνται σε
κράτος μέλος στο οποίο ο ενωσιακός πάροχος δεν είναι
εγκατεστημένος, τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών, καθώς και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών
μια
δημιουργώντας
διεπαψών
ηλεκτρονικών
μέσω
μεγαλύτερη Μονοαπευθυντική Θυρίδα (“σπα ΞΙορ 5ιορ”—
“055”).
—

—

Έκτον, η απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή των

δεμάτων χαμηλής αξίας έως είκοσι δύο (22) ευρώ θα
καταργηθεί και θεσπίζεται νέο ειδικό καθεστώς για τις εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα
εδάψη ή τρίτες χώρες με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει
τα 150 ευρώ, η Μονοαπευθυντική Θυρίδα για τις εισαγωγές
(καθεστώς εισαγωγής, 1πιροΓ Οπα5ΤσρΞΕισρ 1055).
Ειδικότερα με ιο άρθρο Ι ενσωματώνεται στο εσωτερικό μας
δίκαιο η παρ. Ι του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 με
-

_________

Ζ

την προσθήκη νέου άρθρου 5°, μετά το άρθρο 5 του Κώδικα
ΦΠΑ.
Με το νέο άρθρο 5α του Κώδικα ΦΠΑ εισάγονται στο εθνικό
μας δίκαιο οι έννοιες των «ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως
πωλήσεων αγαθών)) και των «εξ αποστάσεως πωλήσεων
αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάψη ή τρίτες χώρες». Η
έννοια των «ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων
αγαθών» αφορά σε παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή
μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που
ενεργεί για λογαριασμό του από κράτος-μέλος άλλο από
εκείνο της άψιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον
αποκτώντα πελάτη. Η έννοια των ιιεξ αποστάσεως πωλήσεων
αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες»
αφορά σε παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή
μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που
ενεργεί για λογαριασμό του από τρίτη χώρα ή τρίτο έδαφος σε
οποιοδήποτε Κράτος μέλος.
Ως προς αμΦότερες τις ανωτέρω ψορολογητέες πράξεις
γίνονται οι εξής επισημάνσεις:
Πρώτον, καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις όπου ο
προμηθευτής παρεμβαίνει έμμεσα στην αποστολή ή τη
μεταφορά των αγαθών προς τον πελάτη, με σκοπό την
πρόληψη και καταπολέμηση καταχρηστικών πρακτικών.
Δεύτερον, η παράδοση των αγαθών πραγματοποιείται είτε (α)
προς πρόσωπο υποκείμενο στον ψόρο ή νομικό πρόσωπο μη
υποκείμενο στον ψόρο, τα οποία δεν Θεωρείται ότι
πραγματοποιούν
ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις
αγαθών
σύμψωνα είτε μετην παρ. 2 και του πρώτου εδαψίου της παρ.
3 του άρθρου 11 είτε με αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν σε
άλλο κράτος μέλος, είτε (β) προς οποιοδήποτε άλλο μη
υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο.
Τρίτον, τα παραδιδόμενα αγαθά δεν μπορεί να είναι ούτε
καινούργια μεταφορικά μέσα ούτε αγαθά που παραδίδονται
έπειτα από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμή
λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται στο εσωτερικό δίκαιο η
παρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 με την
προσθήκη άρθρου 5β στον Κώδικα ΦΠΑ. Με το νέο άρθρο 5β
προβλέπεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υποκείμενος
στον φόρο, ο οποίος διευκολύνει μέσω της χρήσης
ηλεκτρονικής διεπαψής, όπως αγοράς, πλατψόρμας,
διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, Θεωρείται ότι έχει
παραλάβει και παραδώσει ο ίδιος τα εν λόγω αγαθά (ο
λεγόμενος «θεωρούμενος προμηθευτής») προς τον πελάτη. Οι
περιπτώσεις αυτές αφορούν σε: (α) αγαθά σε δέματα με
εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ τα οποία
παραδίδονται σε πελάτη εντός της ΕΕ και εισάγονται στην ΕΕ,
ανεξαρτήτως του εάν ο υποκείμενος στον ψόρο προμηθευτής
πωλητής Είναι εγκατεστημένος εντός της ΕΕ ή εκτός της ΕΕ, (β)
αγαθά που έχουν ήδη τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ
και αγαθά που βρίσκονται στην ΕΕ τα οποία παραδίδονται σε
πελάτες εντός της ΕΕ, ανεξαρτήτως της αξίας τους, όταν ο
-

4Ο

υποκείμενσς στον Φόρο προμηθευτής πωλητής δεν είναι
εγκατεστημένος εντός Της ΕΕ. Με άλλα λόγια στις ανωτέρω
-
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περιπτώσεις θεωρείται ότι η πώληση αγαθών μέσω
ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως ιστοτόπου, προς τον πελάτη Και,
συνήθως, τελικό καταναλωτή, διαχωρίζεται σε δύο πράξεις για
την εξυπηρέτηση σκοπών ΦΠΑ: (α) μια θεωρούμενη ως 82Β
παράδοση αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ από τον υποκείμενο
στον φόρο προμηθευτή προς την ηλεκτρονική διεπαψή και (β)
μια θεωρούμενη ως Β2 παράδοση αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ
από την ηλεκτρονική διεπαφή προς τον πελάτη.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι
παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, η παρ.
2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910 και η παρ. 1 του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ). Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου
αυτού ενσωματώνονται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 με την αντικατάσταση των παρ. 5 και
6, αντίστοιχα, του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα, με
την παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα
ΦΠΑ. Με την αντικατάσταση αψενός καταργείται το από
Ιης.1.1993 καθεστώς των «πωλήσεων από απόσταση» ως
προς το σκέλος που αψορά σε πωλήσεις από άλλα κράτη μέλη
προς τη χώρα μας αφετέρου ρυθμίζεται ο τόπος παράδοσης

(ψορολόγησης) στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών.

Με

τις

νέες

διατάξεις

ο

τόπος

παράδοσης

(φορολόγησης), στις ενδοκσινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών προσδιορίζεται σύμφωνα με την αρχή του τόπου
προορισμού και τη φύση του ΦΠΑ ως γενικού έμμεσου ψόρου
κατανάλωσης. Ο τόπος παράδοσης (φορολόγησης) είναι το

εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά τον χρόνο άψιξης της
αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη, τα
αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας. Κατ ανάλογη
εΦαρμογή, ο τόπος παράδσσης και ψορολόγησης δεν είναι το
εσωτερικό της χώρας, εψόσον κατά τον χρόνο άψιξης της

αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη, τα
αγαθά δεν βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας.
Με την παρ. 2 αντικαθίσταται η παρ. ό του άρθρου 13 του
Κώδικα ΦΠΑ. Με την αντικατάσταση, αφενός καταργείται το
από Ιης.1.1993 καθεστώς των «πωλήσεων από απόσταση)> ως
προς το σκέλος που αφορά πωλήσεις από τη Χώρα μας προς
άλλα κράτη-μέλη, αψετέρου, ρυθμίζεται ο τόπος παράδοσης
και φορολόγησης στις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες. Με τις νέες
διατάξεις ο τόπος παράδοσης και ψορολόγησης, στις εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα
εδάφη ή τρίτες χώρες προσδιορίζεται σύμφωνα με την αρχή
του τόπου προορισμού και τη φύση του ΦΠΑ ως γενικού
έμμεσου ψόρου κατανάλωσης. Ειδικότερα, ο τόπος
παράδοσης και ψορολόγησης 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 άψιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον
-

Η______________

-

_________

αποκτώντα πελάτη, τα αγαθά βρίσκονται στο Εσωτερικό της
χώρας. Στην περίπτωση Κατά την οποία τα αγαθά εισάγονται
στη χώρα μας και ο τόπος άφιξης της αποστολής ή της
μεταψοράς στον αποκτώντα πελάτη είναι σε διαφορετικό
κράτος μέλος, τότε ο τόπος παράδοσης και ψορολόγησης δεν
είναι το εσωτερικό της Χώρας. Τέλος, ο τόπος παράδοσης και
ψορολόγησης Είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση
κατά την οποία τόσο ο τόπος εισαγωγής όσο και ο τόπος
άψιξης της αποοτολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα
πελάτη βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας και ο ΦΠΑ επί
των εν λόγω αγαθών δηλώνεται μέσω του καθεστώτος
εισαγωγής (1055) σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.
Με την παρ. 3 ενσωματώνεται η παρ. 4 του άρθρου 36α της
Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, το οποίο προστέθηκε μετην παρ. 2 του
άρθρου Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910. Η παρ. 4 του άρθρου
36α της Οδηγίας 2006/112/Εκ αναφέρεται κατ’ ουσίαν στην
παρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455.
Με την παρ. 4 ενσωματώνεται η παρ. 1 του άρθρου Ι της
-

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 με την προσθήκη νέας παρ. &β στο
άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τη νέα διάταξη ρυθμίζεται ένα
σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις περιπτώσεις όπου ο
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υποκείμενος στον ψόρο, ο οποίος διευκολύνει μέσω της
χρήσης ηλεκτρονικής διεπαψής, όπως αγοράς, πλατψόρμας,
διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, θεωρείται ότι έχει
παραλάβει και παραδώσει ο ίδιος τα εν λόγω αγαθά [(ο
λεγόμενος «θεωρούμενος προμηθευτής»), βλ. προτεινόμενο
με το παρόν νέο άρθρο 5β του Κώδικα ΦΠΑ]. Δεδομένου ότι
στις παραπάνω περιπτώσεις μια πώληση διαχωρίζεται σε δύο
παραδόσεις αγαθών, μια θεωρούμενη ως Β2Β παράδοση
αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ προς την ηλεκτρονική διεπαψή και
μια θεωρούμενη ως Β2 παράδοση αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ
από την ηλεκτρονική διεπαψή, είναι. απαραίτητο να
καθοριστεί σε ποια εκ των δύο αυτών παραδόσεων
αποδίδεται η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών. Σύμφωνα
με τη νέα διάταξη η αποστολή ή η μεταψορά των αγαθών
αποδίδεται στη θεωρούμενη ως Β2 παράδοση αγαθών νια
σκοπούς ΦΠΑ που πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική
διεπαψή προς τον πελάτη, συνήθως τον τελικό καταναλωτή. Η
πρακτική σημασία όλων των παραπάνω συνίσταται στο ότι,
σύμφωνα με τη νέα διάταξη, η θεωρούμενη ως Β2 παράδοση
αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ μπορεί να είναι είτε ενδοκοινοτική
εξ αποστάσεως πώληση αγαθών είτε εξ αποστάσεως πώληση
αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες.
Ταυτόχρονα, η θεωρούμενη ως Β2Β παράδοση αγαθών για
σκοπούς ΦΠΑ είναι πράξη χωρίς μεταφορά που
πραγματοποιείται είτε εντός Ε.Ε. είτε εκτός Ε.Ε. αντίστοιχα,
αναλόγως με το πού βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο
αναχώρησης της αποστολής ή μεταψοράς.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι
παρ. ό και 7 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455.
Ειδικότερα:
Με την παρ. Ι καταργούνται οι περ. β’, γ και δ’ της παρ. 13
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του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ και ενσωματώνεται κατά τον
τρόπο αυτό η παρ. 6 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/2455, με την οποία απαλείψονται από Ιης.7.2021 οι
παρ. 2 έως και ότου άρθρου 58 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Οι
καταργούμενες διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ από Ιης.1.2019
αψορούν στον τόπο ψορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών,
ραδιοψωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικά παρεχόμενων
υπηρεοιών που παρέχονται από πολύ μικρές επιχειρήσεις σε
μη υποκείμενους οτον ψόρο, όπως ιδιώτες, μη υποκείμενα
στον Φόρο νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένοι σε
άλλα κράτη μέλη θέτοντας όριο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ
σε ενωσιακό επίπεδο, μέχρι το οποίο οι παροχές των εν λόγω
υπηρεσιών υπόκεινται σε Φ.Π.Α. στο κράτος μέλος
εγκατάστασης των παρόχων αντί να ψορολογούνται στον τόπο
εγκατάστασης του μη υποκειμένου στον φόρο λήπτη. Πλέον
από Ιης.7.2021 το όριο αυτό καλύπτει και τις ενδοκοινοτικές
εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών.
Με την παρ. 2 προστίθεται νέο άρθρο 14α του Κώδικα ΦΠΑ
και ενσωματώνεται Κατά τον τρόπο αυτό η παρ. 7 του άρθρου
2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455. Με τις νέες διατάξεις το
κατώτατο όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ το οποίο από
παροχές
τις
διασυνοριακές
Ιης.1.2019
καλύπτει
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοψωνικών και τηλεοπτικών ή
ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχονται από
πολύ μικρές επιχειρήσεις επεκτείνεται και καλύπτει πλέον και
Τις ενδοκοινοτικές εξ απσοτάσεως πωλήσεις αγαθών. Το μέτρο
αυτό αφορά σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες μόνο
σε ένα κράτος μέλος και αποσκοπεί στη μείωση των
διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις αυτές. Ωστόσο, σι
ανωτέρω επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να επιλέγουν
τον τόπο παράδοσης των αγαθών και παροχής των υπηρεσιών
τους σύμψωνα με τον τόπο άψιξης των αγαθών στον πελάτη
και του τόπου εγκατάστασης ή μόνιμης κατοικίας ή συνήθους
διαμονής του μη υποκείμενου στον ψόρο λήπτη (αρχή του
τόπου προοριομού). Τέλος, επισημαίνεται ότι η παρ. 3 του
νέου άρθρου 14α αποσκοπεί στην αποτροπή φαινομένων
διπλής ψορολόγησης.
Με τσ άρθρο αυτό ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο σι
παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995, με την
προσθήκη νέας παρ. 3α στο άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ και
νέας περ. λε) στο άρθρο 22 του ίδιου Κώδικα, αντίστοιχα.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα παρ 3α στο
άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ και πρσβλέπεται ότι στις
περιπτώσεις όπου ο υπσκείμενος στον φόρο σ οποίος
διευκολύνει μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαψής, όπως
αγοράς, πλατψόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων
μέσων, θεωρείται ότι έχει παραλάβει και παραδώσει σ ίδιος
«θεωρούμενος
λεγόμενος
(ο
λόγω
αγαθά
τα
εν
προμηθευτήρ), τότε τόσο ο χρόνος γένεσης ψορολσγικής
υποχρέωσης όσο και το απαιτητό του ψόρου επέρχονται την
ίδια χρονική στιγμή και για τις δύο πράξεις (θεωρούμενη ως

ς

__________

ό

Β2Β παράδοση αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ προς την Ι
ηλεκτρονική διεπαψή και θεωρούμενη ως Β20 παράδοση
αγαθών νια σκοπούς ΦΠΑ από την ηλεκτρονική διεπαψή). Η
χρονική αυτή στιγμή είναι ο χρόνος αποδοχής της πληρωμής.
Με την παρ. 2 προστίθεται νέα περ. λε) στην παρ. 1 του
άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τη νέα διάταξη προβλέπεται
ότι η θεωρούμενη ως Β2Β παράδοση αγαθών για σκοπούς
ΦΠΑ από τον υποκείμενο στον ψόρο προμηθευτή προς την
ηλεκτρονική διεπαψή απαλλάσσεται από τον ψόρο. Στόχος
είναι να αποψευχθεί ο κίνδυνος υποκείμενοι μη
εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση να μην καταβάλλουν
στις ψορολογικές αρχές τον ΦΠΑ που θα έχουν εισπράξει από
τις ηλεκτρονικές διεπαψές.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι
παρ. 9, 20, 28 και μέρος της παρ. 30 του άρθρου 2 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/2455, καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1995.
Ειδικότερα, μετην παρ. 1 του άρθρου αυτού ενσωματώνεται η
παρ. 9 του άρθρου 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455. Με την
προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται νέα απαλλαγή κατά την
εισαγωγή αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως
πωλήσεων για τις οποίες η απόδοση του Φόρου
πραγματοποιείται μέσω του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής. Η
απαλλαγή κατά την εισαγωγή χορηγείται υπό την προϋπόθεση
ότι κατά τη στιγμή της υποβολής διασάψησης εισαγωγής
δηλώνεται έγκυρος ΑΦΜ/ΦΠΑ του υποκείμενου στον Φόρο ή
του μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του. Η εγκυρότητα
του ΑΦΜ/ΦΠΑ επιβεβαιώνεται με αυτοματοποιημένες
διαδικασίες μέσω εθνικής βάσης δεδομένων που αποτελεί
αντίγραψο της κεντρικής βάσης δεδομένων στην οποία είναι
καταχωρημένοι ΑΦΜ/ΦΠΑ που έχουν αποδοθεί από όλα τα
κράτη μέλη.
Με την παρ. 2 ενσωματώνονται οι παρ. 20) 28 και μέρος της
παρ. 30 (νέο άρθρο 3&9κγ της Οδηγίας ΦΠΑ) του άρθρου 2 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 με την αντικατάσταση της παρ. 1.α
του άρϋρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, ως προς το μέρος που αφορά
σε υποκείμενους στον ψόρο που εντάσσονται στο ενωσιακό
καθεστώς και στο καθεστώς εισαγωγής άλλων κρατών μελών.
Με τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το
δικαίωμα επιστροψής του ΦΠΑ των εισροών που
πραγματοποιούν στη χώρα μας οι υποκείμενοι στον ψόρο που
εντάσσονται στα ειδικά αυτά καθεστώτα άλλων κρατών
μελών.
Με την παρ. 3 ενσωματώνεται η παρ. 4 του άρθρου 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995, με την αντικατάσταση της περ. γ της
παρ. Ι του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τη νέα διάταξη
προβλέπεται ότι παρέχεται στον υποκείμενο που παραδίδει
αγαθά προς την ηλεκτρονική διεπαψή στο πλαίσιο του νέου
άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ, δικαίωμα έκπτωσης του ψόρου
των εισροών κατά το μέρος που οι εισροές (αγαθά ή
υπηρεσίες) χρησιμοποιούνται για τις ως άνω θεωρούμενες ως
Β2Β παραδόσεις για σκοπούς ΦΠΑ.

ςί{

_________
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Μετα άρθρο αυτό ενσωματώνεται οτο εσωτερικό μας δίκαιο η
παρ. 11 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, με την
προσθήκη νέας παρ. 55 στο άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τις
τήρησης
υποχρέωση
νέες
διατάξεις προβλέπεται
η
καταχωρήσεων των παραδόσεων αγαθών ή των παροχών
υπηρεσιών τις οποίες υποκείμενοι στον Φόρο διευκολύνουν
μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαψής, προς μη υποκείμενα
στον φόρο πρόοωπα στον φόρο εντός της ‘Ενωσης. Η τήρηση
καταχωρήσεων για χρονικό διάστημα δέκα ετών, Είναι
απαραίτητη για διασψάλιση της ψορολογικής συμμόρψωοης.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω γενική υποχρέωση η οποία
εξειδικεύεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 282/2011, όπως θα
ισχύει από Ιης.7.2021, καταλαμβάνει τόσο τις ηλεκτρονικές

διεπαψές που θεωρούνται ότι λαμβάνουν και παραδίδουν τα
αγαθά δυνάμει του νέου άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ ή τις
υπηρεσίες όσο και τις ηλεκτρονικές διεπαψές που
διευκολύνουν τις εν λόγω πράξεις, χωρίς ωστόσο να
τεκμαίρεται ότι παραδίδουν οι ίδιες τα αγαθά ή παρέχουν οι
ίδιες τις υπηρεσίες προς τον πελάτη.
8
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Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται στο εσωτερικό μας δίκαιο η
παρ. 13 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, με την
αντικατάσταση τσυ άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ. Το άρθρο
47α, το οποίο περιείχε ορισμούς εννοιών σχετικών με τα
ειδικά καθεστώτα 47β και 47γ, μετά την αντικατάσταση των
άρθρων αυτών μετην προτεινόμενη παρ. 13 και την προσθήκη
του άρθρου 47δ για το νέο καθεστώς εισαγωγής, διατηρεί
πλέον μόνον τον ορισμό της δήλωσης ΦΠΑ που αψορά στα
ειδικά καθεοτώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα
ΦΠΑ και η οποία διακρίνεται από τις δηλώσεις ΦΠΑ του
άρθρου 38 του ίδιου Κώδικα.
Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 47β του Κώδικα
ΦΠΑ ενσωματώνοντας στο εσωτερικό μας δίκαιο τα άρθρα
358α έως και 369 της Οδηγίας (ΕΚ) 112/2006 του Συμβουλίου
(στο εξής Οδηγία ΦΠΑ), όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν
από τις παρ. 14 έως και 20 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/2455 του Συμβουλίου. Με τα άρθρα 358α έως και 369
της Οδηγίας ΦΠΑ, ως έχουν, πριν την τροποποίησή τους με
την Οδηγία 2017/2455, ρυθμίζεται το ειδικό καθεστώς για την
επιβολή ΦΠΑ σε μη εγκατεστημένους στην ‘Ενωση
υποκειμένσυς στον φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες, ραδιοψωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες ή
ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκειμένσυς στον
ψόρο. Με την Οδηγία 2017/2455 διευρύνεται το πεδίο
εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος στις υπηρεσίες πέραν
των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοψωνικών και τηλεοπτικών και
ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
οι μη εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκης ‘Ενωσης
υποκείμενοι στον ψόρο, σι οποίοι παρέχουν κάθε είδους
υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον ψόρο εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εψόσον επιλέξουντην υπαγωγή τους στο
ειδικό καθεστώς, δεν χρειάζεται να διαθέτουν αριθμό

_________
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ψορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος οτο οποίο
οι παρεχόμενες υπηρεσίες υπόκεινται σε ΦΠΑ. Οι εν λόγω
υτιοκείμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για την
εγγραψή στο καθεστώς και την υποβολή δήλωοης ΦΠΑ για τις
υπηρεσίες που παρέχουν. Η δήλωση υποβάλλεται και ο ψόρος
καταβάλλεται στο κράτος μέλος εγγραψής για όλες τις
παρεχόμενες στην Ένωση υπηρεσίες που υπάγονται στο
καθεστώς.
Ειδικότερα,
·
με την παρ. Ι του άρθρου 47β, όπως αντικαθίσταται,
δίνονται αναγκαίοι ορισμοί για τις ανάγκες εψαρμογής του
ειδικού καθεστώτος του εν λόγω άρθρου
με την παρ. 2 καθορίζονται οι υποκείμενοι στον Φόρο,
σι οποίοι μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς·
·
με τις παρ. 3 και 4 τιροσδιορίζονται οι υποχρεώσεις
των υποκειμένων που εγγράφονται στο καθεστώς ως προς την
υποβολή δηλώσεων έναρξης και μεταβολών για την εγγραφή
και τη διαγραφή από το καθεστώς·
ο
με την παρ. 5 ορίζεται η από μέρους της Φορολογικής
Διοίκησης διαδικασία για την εγγραφή στο καθεστώς·
·
με την παρ. 6 ορίζονται οι λόγοι διαγραψής
υποκειμένου από το καθεστώς·
·
με την παρ. 7 ορίζονται οι σχετικές με την υποβολή
από τον υποκείμενο στον ψόρο δήλωσης ΦΠΑ για όλες τις
παρεχόμενες στην Ενωση υπηρεσίες που υπάγονται στο
καθεστώς (χρόνος και τρόπος υποβολής της δήλωσης,
περιεχόμενο, τροποποιήσεις στοιχείων της δήλωσης και
νόμισμα)·
·
με την παρ. 8 ορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του ψόρου·
ο
με την παρ. 9 ορίζονται τα σχετικά με την άσκηση
δικαιώματος έκπτωσης
μετην παρ. 10 ορίζεται η υποχρέωση του υποκειμένου
για λεπτομερείς καταχωρίσεις των πληροφοριών των σχετικών
με το καθεστώς συναλλαγών στα λογιστικά του αρχεία·
ο
με τις παρ. 11 και 12 ρυθμίζονται θέματα
αρμοδιοτήτων και εσωτερικής οργάνωσης της Φορολογικής
Διοίκησης για τη λειτουργία του ειδικού καθεστώτος και
παρέχεται εξουσισδότηση στον Διοικητή της ΑΜΕ να
καθορίζει με αποψάσεις του κάθε λεπτομέρεια και τεχνικό
ζήτημα για την εφαρμογή του καθεστώτος.
Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 47γ του Κώδικα
ΦΠΑ ενοωματώνοντας στο εσωτερικό μας δίκαιο τα άρθρα
369α έως και 369ια της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου
ΦΠΑ»),
(εψεξής «Οδηγία
όπως τα
άρθρα
αυτά
τροποποιήθηκαν από τις παρ. 21 έως και 29 του άρθρου 2 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου) καθώς και από τις
παρ. 8 έως και 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995
του Συμβουλίου.
Με τα άρθρα 369α έως και 3&9ια της Οδηγίας ΦΠΑ, ως έχουν,
πριν από την τροποποίησή τους με τις Οδηγίες 2017/2455 και
2019/1995 ρυθμίζεται το ειδικό καθεστώς για την επιβολή

ΦΠΑ σε υποκειμένους στον ψόρο εγκατεστημένους εντός της

-

Ι

ι

‘Ενωσης, αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος
κατανάλωσης, οι ΟΠΟΙΟΙ παρέχουν τηλεπικοινωνιακές,
ραδιοψωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικά παρεχόμενες
υπηρεσίες σε μη υποκειμένους στον ψόρο.
Με τις Οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 και 2019/1995 διευρύνεται το
Πεδίο εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος. Πιο συγκεκριμένα, ι
το νέο ειδικό καθεστώς του 47γ εψαρμόζεται για:
(α) ενδοκοινοτικές εξ αποοτάσεως πωλήσεις αγαθών·
(β) παραδόσεις αγαθών εντός κράτους μέλους που
πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διεπαψών που
διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές·
(γ) υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον ψόρο
εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά μη
εγκατεστημένους στο κράτος μέλος κατανάλωσης.
Οι υποκείμενοι στον ψόρο, εφόσον επιλέξουν την υπαγωγή
τους στο εν λόγω ειδικό καθεστώς, δεν χρειάζεται να
διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κάθε κράτος-μέλος στο οποίο οι
προαναψερθείσες πράξεις υπόκεινται σε ΦΠΑ.
Οι εν λόγω υποκείμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για
την εγγραψή στο καθεστώς και την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για
τις πράξεις που πραγματοποιούν. Η δήλωση υποβάλλεται και
ο ψόρος καταβάλλεται στο κράτος μέλος εγγραψής για όλες τις
παρεχόμενες στην ‘Ενωση υπηρεσίες ή για όλα τα
παραδοθέντα αγαθά, που υπάγονται στο συγκεκριμένο
καθεστώς.
Ειδικότερα:
μετην παρ. Ι δίνονται αναγκαίοι ορισμοί
ο
με την παρ. 2 καθορίζονται σι υποκείμενοι οι οποίοι
μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς·
με την παρ. 3 προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των
υποκειμένων που εντάσσονται στο καθεστώς ως προς την
υποβολή δηλώοεων έναρξης και μεταβολών για την εγγραφή
και την εξαίρεση από το καθεστώς·
με την παρ. 4 ορίζεται η από μέρους της Φορολογικής
Διοίκησης διαδικασία για την εγγραψή στο καθεστώς·
με την παρ. 5 ορίζονται οι λόγοι διαγραψής
υποκειμένου από το καθεστώς·
με την παρ. ό ορίζονται οι διαδικασίες για την
ο
υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ από τον υποκείμενο στον ψόρο,
καθώς και η προθεσμία υποβολής αυτής
με την παρ. 7 ορίζεται το περιεχόμενο της δήλωσης
ΦΠΑ, καθώς και τα περί τροποποίησης αυτής
με την παρ. 8 ορίζονται το νόμισμα υποβολής της
δήλωσης·
με την παρ. 9 ορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του φόρου·
με την παρ. 10 ορίζονται τα σχετικά με την άσκηση
ο
δικαιώματος έκπτωσης
με την παρ. ΙΙ ορίζεται η υποχρέωση του υποκειμένου
ο
καταχωρίσεις των πληροψοριών
λεπτομερείς
για
συναλλαγών, οι οποίες σχετίζονται με το ειδικό καΟεστώς, οτα
-

Ιι’

_________
______
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____________________________

λογιστικά του αρχεία
ο
με τις παρ. 12 και 13 ρυθμίζονται Θέματα
αρμοδιοτήτων και εσωτερικής Οργάνωσης της Φορολογικής
Διοίκησης για τη λειτουργία του ειδικού καθεστώτος και
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή της ΛΑΔΕ να
καθορίζει με αποψάσεις του κάθε λεπτομέρεια και τεχνικό
ζήτημα για την_εφαρμογή_του_καθεστώτος.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται στο εσωτερικό δίκαιο η
παρ. 30 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και
προστίθεται άρθρο 47δ στον Κώδικα ΦΠΑ. Με το νέο άρθρο
476 εισάγεται στο εσωτερικό δίκαιο το ειδικό καθεστώς
εισαγωγής και ρυθμίζονται το Πεδίο εφαρμογής του ειδικού
καθεστώτος δηλ. εισαγωγές αγαθών σε δέματα αξίας έως του
ποσού των 150 ευρώ, οι υποκείμενοι στον Φόρο που δύναται
να χρησιμοποιούντο ειδικό καθεστώς εισαγωγής, οι όροι και
σι διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο του ειδικού καθεστώτος
εισαγωγής και η απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου, οι
διαδικασίες διαγραψής ή εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς
εισαγωγής, η γενεσιουργός αιτία καιτο απαιτητό του φόρου, ο
τρόπος, ο χρόνος και το περιεχόμενο της δήλωσης, η
διαδικασία υποβολής τροποποιήσεων στη δήλωση, ο τρόπος
πληρωμής του φόρου, θέματα επιστροφής ή έκπτωσης του
φόρου, καθώς και η υποχρέωση τήρησης λογιστικών
καταχωρήσεων από τους υποκείμενους στον ψόρο και
διάθεσης αυτών στις αρμόδιες αρχές της χώρας μας.
Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται στο εσωτερικό δίκαιο η
παρ. 31 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1995. Με το νέο άρθρο 47ε ρυθμίζονται το πεδίο
εφαρμογής των ειδικών ρυθμίσεων (5ροΊ2Ι 2ΓΓΒπεπιθπΤ5) για
τη δήλωση και πληρωμή ΦΠΑ εισαγωγής στις τελωνειακές
αρχές, δηλαδή, εξ αποοτάσεως πωλήσεις αγαθών που
αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής οε δέματα αξίας έως του
ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ όταν δεν τυγχάνει
εφαρμογής το ειδικό καθεστώς εισαγωγής. Ο φόρος
καταβάλλεται από το πρόσωπο που προσκομίζει τα
εμπορεύματα στις τελωνειακές αρχές και αποδίδει τον φόρο
για λογαριασμό του τελικού παραλήπτη του δέματος.
Υπόχρεος για την καταβολή του ψόρου είναι το πρόσωπο για
το οποίο προορίζονται τα αγαθά (παραλήπτης του δέματος). Ο
φόρος καταβάλλεται σε μηνιαία βάση με αναβολή πληρωμής
έως την 16η ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εισαγωγή των
αγαθών χωρίς άδεια αναβολής πληρωμής και σύσταση
εγγυήσεων.
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Με το άρθρο αυτό προστίθεται άρθρο 47στ στον Κώδικα ΦΠΑ,
προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα εφαρμογής ορισμένων
διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα λόγω της
εψαρμογής των διατάξεων για το μη ενωσιακό και το
ενωσιακό καΟεστώς, καθώς και το καθεστώς εισαγωγής.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 προβλέπεται ότι στο πλαίσιο των εξ
αποστάσεως
αγαθών
πωλήσεων
εψαρμόζονται
οι
απαγορεύσεις των διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων

_________

Προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών
αναπλήρωσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 60 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265) και του
άρθρου Ιό του ν. 4419/2016 (Α’174). Επιπλέον, με την παρ. 2
προβλέπεται ότι, όσον αφορά στα προϊόντα που υπόκεινται σε
ψάρο κατανάλωσης, εφαρμογής τυγχάνει το άρθρο 53Α του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) για τη βεβαίωση
και είσπραξη του Φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, όταν η
άψιξη της αποστολής ή μεταψοράς στον αποκτώντα πελάτη
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είναι το εσωτερικό της χώρας.
Περαιτέρω, με την παρ. 3 προβλέπεται ότι στο πλαίσιο των εξ
αποοτάσεως πωλήσεων αγαθών για τα προϊόντα που
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, όταν η άψιξη της
αποστολής ή μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη είναι το
εσωτερικό της χώρας, εφαρμογής τυγχάνει το άρθρο 60 του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) σε συνδυασμό με
την παρ. 5 του άρθρου 109 για τη βεβαίωση και είσπραξη του
ειδικού φόρου κατανάλωσης καιτου ΦΠΑ, αντίστοιχα.
Με το άρθρο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις επεξηγηματικές
σημειώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κανόνες του
ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Σεπτέμβριος 2020) και το
άρθρο 205 της Οδηγίας ΦΠΑ, προστίθεται περίπτωση στην
παρ. Ι του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ, σύμψωνα με την
οποία προβλέπεται ότι, εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο που
διευκολύνει την παράδοση αγαθών, σύμφωνα με το νέο
άρθρο 5β του Κώδικα δεν είναι υπόχρεος νια την καταβολή
του ψόρου, υπόχρεος είναι στις περιπτώσεις του ως άνω
άρθρου 5β ο υποκείμενος στον φόρο που Θεωρείται ότι του
έχει παραδώσει τα αγαθά.
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Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το πρώτο εδάψιο της παρ. 3
του άρθρου ΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ με σκοπό την πλήρη
εναρμόνιση μετην παρ. Ι του άρθρου 3 της Οδηγίας ΦΠΑ.
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Με το άρθρο αυτό αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. Ια
του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (ΕΔΠ), προκειμένου να
ρυθμιστούν οι περιπτώσεις έκδοσης

ή

μη τιμολογίου για τις

συναλλαγές των ειδικών καθεοτώτων των άρθρων 47β, 47γ
και

47δ

του

Κώδικα

ΦΠΑ.

Με

τις

διατάξεις

αυτές

ενσωματώνονται και οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455.
17

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας, αναφορικά με τις προθεσμίες υποβολής της
δήλωσης ΦΠΑ που υποβάλλεται στο Πλαίσιο των ειδικών
καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 475 του Κώδικα ΦΠΑ.

18

Με το άρθρο αυτό ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο το
άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455. Με την προτεινόμενη
διάταξη καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για τις εισαγωγές
αγαθών αξίας έως του ποσού των 22 ευρώ, ώστε όλες οι

_________

εισαγωγές αγαθών από χώρες εκτός

Ε.Ε να υπόκεινται σε

ψόρο ανεξαρτήτως αξίας.

Με ιο άρθρα αυτό ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων 1
έως και 18 (ενσωμάτωση άρθρου 4 οδηγίας 2017/2455 και
άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/1995, όπως τροποποιήθηκαν από
την απόψαση 2020/1109 του Συμβουλίου
παράταση
ημερομηνίας εψαρμογής λόγω πανδημίας του κορωνοϊού
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—

0νιΒ-ι9).

Δ. ΐκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗνΙΟΣ Α
Δ Ο ΚΕΣΗ,
Δ ΑΟΑΝΕΑ

Αύξηση Εσόδων

ΑΓΟΡΑ,
Οι<ΟΝΟΜ1Α,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝ Α &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
Ο’νΙΑΔΕΣ

ΦΥΣΚΟ, Α5Τ1<Ο
ΚΑ:
ΠΟΛ:’ΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΛ0Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Μείωση δαπανών

,

ΑΜΕΣΑ

Εξσικονό4ηοη χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτιιότητα/
αποτελεσ ,ιατικότ ητα

Ξ

Άλλο
ΟΦΕΑΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμΕνων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαψάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με την καθιέρωση από Ιης.7.2021 νέων κανόνων ΦΠΑ στον τομέα των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών
που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάΦη αναμένεται αύξηση των εσόδων ΦΠΑ εισαγωγής λόγω της

κατάργησης της ισχύουσας απαλλαγής Κατά την εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας και της επιβολής ψόρου στις
εισαγωγές ανεξαρτήτως αξίας, ενώ, παράλληλα λόγω της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης της διαδικασίας
υποβολής δηλώσεων Και καταβολής ψόρου (για το ειδικό καθεστώς εισαγωγής) και υποβολής νέου υπερ
απλουστευμένου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής και καταβολής Φόρου σε μηνιαία βάση στις
τελωνειακές αρχές (για τις ειδικές ρυθμίσεις) αναβαθμίζονται σημαντικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του
Δημοσίου προς τους οικονομικούς ψορείς που συναλλάσσονται με τη Διοίκηση (οικονομικοί ψορείς που
πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή μεσάζοντες που ενεργούν για λογαριασμό τους, εταιρείες
διεθνούς ταχυμεταψοράς, Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΤΑ, τελωνειακοί αντιπρόσωποι κλπ.).
Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του άρθρου 47στ διαοψαλίζεται, αψενός, η απαγόρευση των διασυνοριακών
εξ αποστάσεως πωλήσεων προϊόντων καπνού, αψετέρου, η είσπραξη ειδικών φόρων κατανάλωσης και
φόρων κατανάλωσης, εψόσον ο τόπος προορισμού των προς κατανάλωση προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ
ή ΦΚ είναι η χώρα μας.

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης
Διαβούλευση Κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαοτικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραψή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς

Π

Συνεργασία με άλλα
υπουργεια

/ υπηρεσιες

ρύθμισης
αξιολογούμενης
Η
της
κατάρτιση
πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή των αρμόδιων
ψορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.ΔΕ).

Συνεργασία με
κοινωνικούς ψορείς

Για την οριστικοποίηση του περιεχομένου της
αξιολογούμενης ρύθμισης ζητήθηκαν οιαπόψεις των
συναρμόδιων υπουργείων. Εκ των συναρμόδιων
υπουργείων εστάλησαν παρατηρήσεις από το
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες
Υπουργείο
εληψθησαν υποψη.

/

Ανεξάρτητες Αρχές

Διεθνής διαβούλευση

Δεν πραγματοποιήθηκε διεθνής διαβούλευση καθώς
πρόκειται για ενσωμάτωση Οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης.
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Σχόλια

στο

πλαίσιο

της

διαβούλευσης

μέσω

της

ηλεκτρονικής

πλατψόρμαςν*.ορεποντ (ηλεκτρονική εττισύναψη της έκδεσης)

Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί Των γενικών
αρχών (ιεπί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Επίτωνάρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Αριθμός
συμμετασχόντων

Κατά τη δημόσια διαβούλευση η
οποία διήρκεσε από την 24η
Ιουνίου 2021 έως την 0Γ1 Ιουλίου
2021, υποβλήθηκε ένα (1) σχόλιο.

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Το
μοναδικό
σχόλιο
που
υποβλήθηκε αψορά στο άρθρο 1
του σχεδίου νόμου και εξαίρει τη
χρησιμότητα της αξιολογούμενης
ρύθμισης.

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Ουδέν

_____________________________________

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας
Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

24.

Άρθρο 78 του Συντάγματος.
Ενωσιακό δ[καιο

25.

.

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

άρθρο 113 ΣΛΕΕ

(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμος

06 ηγ ία

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 και Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του
Συμβουλίου.

,

Π

Απόψαση 2020/1109 του Συμβουλίου.

,

Αποψαση

Ζ. Πίνακας τροποτιοιούμενων
29.

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριΟ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

2017/2459 του Συμβουλίου,
2019/2026 του Συμβουλίου,
2020/1112 του Συμβουλίου,
2017/2454 του Συμβουλίου,
2020/194 της Επιτροπης,
2020/1108 του Συμβουλίου,
2019 /1143 της Επιτροπής,
2019/1394 της Επιτροπής.

Καν.
Καν.
Καν.
Καν.
Καν.
Καν.
Καν.
Καν.

Ί

ή

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση —συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύι9μισης
Άρθρο 1
Μετά το άρθρο 5 του Κώδικα Φόρου
(Κώδικας
Αξίας
Προοτιθέμενης
ΦΠΑ), ο οποίος κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α’
248), προστίθεται άρθρο 5α, ως
εξής:
«Αρθρο 5α
Ενδοκσινοτικές εξ αποστάσεως

Υφιστάμενες διατάξεις
Νέα διάταξη

πωλήσεις αγαθών και εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτα εδάψη ή τρίτες
χώρες
1. Για τους σκοπούς εψαρμογής του
Κώδικα, ισχύουν οι εξής ορισμοί:
α)
ως
«ενδοκοινοτικές
εξ
αποοτάσεως πωλήσεις αγαθών>)
νοούνται οι παραδόσεις αγαθών
που αποστέλλονται ή μεταψέρονται
από τον προμηθευτή ή από
πρόσωπο
που
ενεργεί
για
λογαριασμό
του,
συμπεριλαμβανομένης
της
περίπτωσης που ο προμηθευτής
παρεμβαίνει έμμεσα στην αποστολή
ή τη μεταψορά των αγαθών, από
κράτος-μέλος άλλο από εκείνο της
άψιξης της αποστολής ή της
μεταψοράς στον αποκτώντα πελάτη,
όταν πληρούνται σι ακόλουθοι όροι:
αα)
παράδοση
αγαθών
η
πραγματοποιείται για πρόσωπο
υποκείμενο στον ψόρο ή νομικό
πρόσωπο μη υποκείμενο στον ψόρο,
τα οποία δεν Θεωρείται ότι
πραγματοποιούν
ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις αγαθών σύμψωνα είτε
με την παρ. 2 και το πρώτο εδάψιο
Της παρ. 3 του άρθρου 11 είτε με
αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν
σε άλλο κράτος
μέλος, ή νια
οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο
στον ψόρο πρόσωπο και,
ββ) τα παραδιδόμενα αγαθά δεν
είναι καινούργια μεταψορικά 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
εδάψη ή τρίτες χώρες» νοούνται οι
παραδόσεις
αγαθών
που
αποστέλλονται ή μεταψέρονται από
τον προμηθευτή ή από πρόσωπο
που ενεργεί για λογαριασμό του,
συμπεριλαμβανομένης
της
περίπτωσης που ο προμηθευτής
παρεμβαίνει έμμεσα στην αποστολή
ή τη μεταψορά των αγαθών, από
—

__________

Τρίτο έδαψος ή τρίτη χώρα, προς
μέλος, όταν
πελάτη σε Κράτος
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
αγαθών
αα)
παράδοση
η
πραγματοποιείται νια πρόσωπο
υποκείμενο στον ψόρο ή νομικό
πρόσωπο μη υποκείμενο στον ψόρο,
τα οποία δεν Θεωρείται ότι
πραγματοποιούν
ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις αγαθών σύμψωνα είτε
με την παρ. 2 και το πρώτο εδάψιο
της παρ. 3 του άρΘρου 11 είτε με
αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν
σε άλλο Κράτος
μέλος, ή για
οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο
στον ψόρο πρόσωπο Και,
ββ) τα παραδιδόμενα αγαθά δεν
είναι καινούργια μεταψορικά μέσα
ούτε αγαθά που παραδίδονται
έπειτα από συναρμολόγηση ή
εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμή
λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή
για λογαριασμό του)).
-

—

Άρθρο 2
Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται
άρθρο 5β, ως εξής:
«Αρθρο 5β

Νέα Διάταξη

Υποκείμενοι στον ψόρο που

διευκολύνουν ορισμένες
παραδόσεις αγαθών
μέσω ηλεκτρονικής διεπαψής
1. Οταν υποκείμενος στον ψόρο
διευκολύνει, μέσω της χρήσης
όπως
ηλεκτρονικής
διεπαψής,
αγοράς, πλατψόρμας, διαδικτυακής
πύλης

ή

παρόμοιων μέσων, τις εξ

αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
εισαγόμενων από τρίτα εδάψη ή
τρίτες χώρες σε δέματα με
εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει
τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ, τότε
λόγω
εν
θεωρείται
σ
ότι
έχει
υποκείμενος
ψόρο
στον
παραλάβει και παραδώσει αυτά τα
αγαθά.
2. ‘Οταν υποκείμενος στον ψόρο
διευκολύνει, μέσω της χρήσης
ηλεκτρονικής
όπως
διεπαψής,
αγοράς, πλατψόρμας, διαδικτυακής
πύλης

ή

παράδοση

παρόμοιων

αγαθών,

μέσων,

προς

την

άλλο
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κράτος μέλος ή εντός της χώρας,
από υποκείμενο στον ψόρο μη
εγκατεστημένο
εντός
της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης προς μη
υποκείμενο
στον
ψόρο,
Τότε
Θεωρείται
ότι
ο
εν
λόγω
υποκείμενος
στον
ψόρο
έχει
παραλάβει και παραδώσει αυτά τα
αγαθά.».
Άρθρο 3, παρ. 1
1. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του
Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως
εξής:
-

«5. 0 τόπος παράδοσης στις
ενδοκοινοτικές
εξ
αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών:
α) είναι το εσωτερικό της χώρας,
εψόσον κατά τον χρόνο άψιξης της
αποστολής ή της μεταψοράς στον
αποκτώντα πελάτη, τα αγαθά
βρίσκονται στο εσωτερικό της
χώρας,
β) δεν είναι το εσωτερικό της χώρας,
εψόσον κατά τον χρόνο άψιξης της
αποστολής ή της μεταψοράς στον
αποκτώντα πελάτη, τα αγαθά δεν
βρίσκονται στο εσωτερικό της
χώρας.».

Άρθρο 3, παρ. 2
2. Η παρ. ό του άρθρου 13 του

Η παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα
ΦΠΑ έχει ως εξής:
«5.Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω
διατάξεων, η παράδοση αγαθών
θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο
εσωτερικό
της
χώρας,
εψόσον
πρόκειται για αγαθά, τα οποία
αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον
προμηθευτή ή από άλλον που ενεργεί
για λογαριασμό του από άλλο κράτος
μέλος στο εσωτερικό της χώρας και
πληρούνται
σωρευτικά
οι
εξής
προϋποθέσεις:
α) η παράδοση των αγαθών γίνεται
προς υποκείμενο στον ψόρο ή προς
νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον
φόρο, που καλύπτονται από την
παρέκκλιση της παραγράψου 2 του
άρθρου 11 ή προς οποιοδήποτε άλλο
μη υποκείμενο στον ψόρο πρόσωπο και
β) δεν πρόκειται για καινούργια
μεταφορικά μέσα, ούτε για αγαθά, που
παραδίδονται μετά από εγκατάσταση ή
συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή
λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για
λογαριασμό
του.
Εν
τούτοις,
οι
διατάξεις
της
παραγράψου
αυτής
δεν
έχουν
εψαρμογή
προκειμένου
για
παραδόσεις
αγαθών
που
δεν
υπόκεινται
σε
ειδικό
ψόρο
κατανάλωσης, εψόσον το ύψος των
συναλλαγών, χωρίς Φ.Π.Α.,
που
πραγματοποιούνται
από
τον
προμηθευτή προς το εσωτερικό της
χώρας δεν υπερβαίνει κατά τη διάρκεια
της
προηγούμενης
διαχειριστικής
περιόδου το ποσό των 35.000 ευρώ και
κατά την τρέχουσα διαχειριστική
περίοδο δεν υπερβαίνειτο ποσό αυτό.»
-

Η παρ. ό του άρθρου 13 του Κώδικα

Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. 0 τόπος παράδοσης στις εξ
αποοτάσεως 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
διαψορετικό από ιο Κράτος μέλος
άψιξης της αποστολής ή της
μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη,
εφόσον κατά τον χρόνο άψιξης 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 άψιξης της αποστολής ή της
μεταψοράς στον αποκτώντα πελάτη
είναι σε διαψορετικό κράτος
μέλος,
γ) είναι τσ εσωτερικό της χώρας,
στην περίπτωση κατά την οποία ο
τόπος εισαγωγής και ο τόπος άψιξης
της αποστολής ή της μεταψοράς
στον απσκτώντα πελάτη βρίσκονται
στσ εσωτερικό της χώρας και ο
ΦΠΑ. επί των εν λόγω αγαθών
δηλώνεται δυνάμει του ειδικού
καθεστώτος τσυ άρθρσυ 47δ ή
καθεστώτος
που
αντίστοιχου
εψαρμόζεται σε άλλο κράτος
μέλσς.».
-

-

—

—

ΦΠΑ έχει ως εξής:
«6.Κατά
την
παρέκκλιση
από
περίπτωση α’ της παραγράψου 1 και
την παράγραψο 2) η παράδοση αγαθών
δεν Θεωρείται ότι πραγματοποιείται
στο εσωτερικό της χώρας στην
περίπτωση
που
αγαθά
τα
αποστέλλονται ή μεταψέρονται από τον
πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που
ενεργεί για λογαριασμό του, από ιο
εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος
μέλσς και πληρσύνται σωρευτικά οι
εξής
προϋποθέσεις:
α) η παράδοση των αγαθών γίνεται
προς υποκείμενο στο ψόρο ή προς
νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο
ψόρο, τα οποία δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για τη ψορολόγηση της
παράδοσης αυτής ως ενδοκοινοτικής
απόκτησης στη χώρα τους ή προς
οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο
ψόρο πρόσωπο εγκαταστημένο σε άλλο
κράτος-μέλος
και
β) δεν πρόκειται για καινούργια
μεταφορικά μέσα, ούτε για αγαθά που
παραδίδονται μετά από εγκατάσταση ή
συναρμολόγηση με ή χωρίς δοκιμή
λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για
λογαριασμό
του.
Εν
οι
της
τούτοις,
διατάξεις
παραγράψου
αυτής
έχουν
δεν
προκειμένου
για
εψαρμογή
δεν
που
παραδόσεις
αγαθών
υπόκεινται
ειδικό
σε
Φόρο
κατανάλωσης, εφόσον το ύψος των
συναλλαγών,
χωρίς
που
Φ.Π.Α.,
πραγματοποιούνται προς το αυτό
κράτος μέλος δεν υπερβαίνει κατά Τη
διάρκεια
της
προηγούμενης
διαχειριστικής περιόδου το ποσό των
100.000 ευρώ και κατά την τρέχουσα
διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει
το
ποσό
αυτό.
Το όριο αυτό περιορίζεται στο ποσό
των 35,000 ευρώ προκειμένου για
παραδόσεις αγαθών προς τα κράτη
μέλη που εφαρμόζουν το όριο αυτό.
Οι υποκείμενοι στο ψόρο που
υπάγονται στις διατάξεις των δύο
προηγούμενων εδαψίων μπορούν να
επιλέγουν την υπαγωγή των πράξεων
-

-

-

4

τους στις διατάξεις του πρώτου
εδαψίου της παρούσας παραγράψου. Η
επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή
δήλωσης, η οποία ισχύει τουλάχιστον
πλήρεις
για
δύο
διαχειριστικές
περιόδους, μετά την πάροδο των
οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η
ανάκληση Θα ισχύει από την επόμενη
διαχειριστική
περίοδο.
Οι διατάξεις της παραγράψου αυτής
εψαρμόζονται και στην περίπτωση κατά
την οποία τα αποστελλόμενα ή
μεταψερόμενα αγαθά εισάγονται από
τον προμηθευτή σε κράτος
μέλος
διαφορετικό από το Κράτος
μέλος
άψιξης της αποστολής ή της μεταφοράς
προς τον αγοραστή.»
Νέα Διάταξη
-

-

ΆρΘρο 3, παρ. 3
3. Στο τέλος της παρ. δα του
άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ
προστίθεται εδάψιο ως εξής:
«Η παρούσα δεν εψαρμόζεται στις
περιπτώσεις που καλύπτονται από
τοάρθρο5β.»

:

:

Άρθρο 3, παρ. 4
4. Στο άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ
προστίθεται παρ. &β ως εξής:
ιώβ. ‘Οταν υποκείμενος στον ψόρο
θεωρείται ότι έχει παραλάβει και
παραδώσει αγαθά σύμψωνα με το
άρθρο 5β, η αποστολή ή η
μεταφορά των αγαθών αποδίδεται
στην
παράδοση
που
πραγματοποιείται από τον εν λόγω
υποκείμενο στον ψόρο.».
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Άρθρο 4, παρ. 2
2. Μετά το άρθρο 14 του Κώδικα
ΦΠΑ προστίθεται άρθρο 14α ως
εξής:
«Αρθρο 14α
Όριο για υποκειμένους στον ψόρο
που πραγματοποιούν
ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών και
διασυνοριακές παροχές
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοψωνικών
και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά
παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη
υποκείμενα_στον ψόρο_πρόσωπα
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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, εψόσον πληρούνται
ακόλουθες
οι
σωρευτικά
προϋποθέσεις:
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
οε οποιοδήποτε άλλο κράτος
μέλος ή τα αγαθά αποστέλλονται ή
μεταψέρονται προς οποιοδήποτε
άλλο κράτος μέλος,
γ) το συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ,
των πράξεων που αναψέρσνται 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
προηγούμενου
του
διάρκεια
ημερολογιακού έτους.
έχουν
πράξεις
σι
Αν
άλλα
πραγματοποιηθεί
σε
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.
ενός
διάρκεια
τη
κατά
Αν
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 εψαρμόζονται
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 ψόρσ που
καλύπτονται από την παρ. 1, σι
-

—

—

οποίοι διενεργούν ενδοκοινοτικές εξ
αποοτάσεως πωλήσεις αγαθών, τα
οποία κατά τον χρόνο αναχώρησης
της αποστολής ή της μεταψοράς
βρίσκονται στο εσωτερικό της
χώρας, ή οι οποίοι παρέχουν
τηλεπικοινωνιακές,
ραδιοψωνικές
και τηλεοπτικές Και ηλεκτρονικά
παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν το
δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο
παράδοσης
των
αγαθών
και
παροχής των υπηρεοιών τους
σύμψωνα 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,
οποία
η
ιοχύει
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,
ραδιοψωνικών και τηλεοπτικών και
ηλεκτρονικά
παρεχόμενων
υπηρεσιών, δεν είναι το εσωτερικό
της χώρας, εψόσον ο υποκείμενος
στον ψόρο παρέχων τις υπηρεσίες ή
παραδίδων τα αγαθά που είναι
εγκατεστημένος
ελλείι[ει
ή,
εγκατάοτασης, 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 ψόρο
επιλέξει τον καθορισμό του τόπου
παράδοσης των
αγαθών
και
παροχής των υπηρεσιών του
σύμψωνα 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 απόψαση του Διοικητή της

Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζονται η διαδικασία
αναγκαία
άλλη
κάθε
και
λεπτομέρεια νια την εψαρμογή του
παρόντος.».
Άρθρο 5, παρ. Ι
Ι. Στο άρθρο Ιό του Κώδικα ΦΠΑ
προστίθεται παρ. 3α ως εξής:
«3α. Κατά παρέκκλιση των παρ. Ι
που
στις περιπτώσεις
και
2
υποκείμενος στον ψόρο Θεωρείται
ότι έχει λάβει και παραδώσει αγαθά
σύμψωνα με το άρθρο Εβ, η
ψορολογική υποχρέωση γεννάται
και ο ψόρος γίνεται απαιτητός, τόσο
νια την παράδοση των αγαθών στον
εν λόγω υποκείμενο στον ψόρο, όσο
και για την παράδοση των αγαθών
από τον εν λόγω υποκείμενο στον
ψόρο, κατά τον χρόνο αποδοχής της
πληρωμής. Ως χρόνος αποδοχής της
πληρωμής νοείται ο χρόνος κατά τον
οποίο η επιβεβαίωση πληρωμής, το
μήνυμα νια έγκριση πληρωμής ή η
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ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής
από τον λήπτη λαμβάνεται από τον
προμηθευτή που παραδίδει αγαθά
μέσω της ηλεκτρονικής διεπαψής ή
για λογαριασμό του, ανεξαρτήτως
του χρόνου που πραγματοποιήθηκε
καταβολή
των
πραγματική
η
χρημάτων, ανάλογα με το ποιο είναι
προγενέοτερο.».
Άρθρο 5, παρ. 2
2. Στην παρ. Ι του άρθρου 22 του
Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται περ. λε)
ως εξής:
«λε) η θεωρούμενη ως παράδοση
αγαθών στον υποκείμενο στον ψόρο
ο οποίος θεωρείται ότι έχει
παραλάβει και παραδώσει αγαθά
σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου
5 β.».

Νέα διάταξη

Άρθρο ό, παρ. Ι
Ι. Στην παρ. Ι του άρθρου 23 του
Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται περ. στ)
ως εξής:
<ιστ) η εισαγωγή αγαθών, όταν
εψαρμόζεται το ειδικό καθεστώς
εισαγωγής του άρθρου 476 ή
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Ι

αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου
κράτους-μέλους. Η απαλλαγή Κατά
την εισαγωγή χορηγείται υπό την
προϋπόθεση ότι έγκυρος ατομικός
αριθμός ψορολογικού μητρώου
ΦΠΑ του προμηθευτή ή του
μεσάζοντος
ενεργεί
που
για
λογαριασμό
του,
όπως
έχει
χορηγηθεί για την εψαρμογή του
ειδικού καθεστώτος δυνάμει των
περ. α ή γ της παρ. ό του άρθρου
476 ή αντίστοιχων διατάξεων που
ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη, έχει
δηλωθεί το αργότερο κατά την
υποβολή
της
διασάψησης
εισαγωγής
στην
αρμόδια
τελωνειακή αρχή εισαγωγής.».
Άρθρο ό, παρ. 2
2. Η παρ. Ια του άρθρου 30 του
Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως
εξής:
ιιί.α. Δικαίωμα έκπτωσης δεν
παρέχεται για εισροές που αΦορούν
σε πράξεις που πραγματοποιούνται
από υποκείμενους στον ψόρο 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
επιστρέψεται
σύμψωνα με την παρ. 8 του άρθρου
34 και χωρίς να απαιτείται η
πλήρωση
του
όρου
περί
αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται
στην παρούσα. Κατ’ εξαίρεση, εάν ο
εν λόγω υποκείμενος απαιτείται να
διαθέτει ΑΦΜ/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 αψορά στις ψορολογητέες
δραστηριότητές του που υπάγονται
στο εν λόγω αντίστοιχο καθεστώς.
-

-

-

Οι διατάξεις της παρ. Ια του άρθρου 30
του Κώδικα ΦΠΑ έχουν ως εξής:
«1.α.
Δικαίωμα
έκπτωσης
δεν
παρέχεται νια εισροές που αφορούν
πράξεις που πραγματοποιούνται από
υποκείμενους
στο
ψόρο
που
εντάσσονται οε ανάλογα των άρθρων
47β και 47γ ειδικά καθεστώτα των
άλλων
κρατών-μελών.
Ειδικότερα:
α) Στην περίπτωση υποκειμένων που
εντάσσονται σε ανάλογο του άρθρου
47β ειδικό καθεστώς άλλου κράτουςμέλους, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών
επιστρέψεται σύμψωνα με τις διατάξεις
της παραγράψου 8 του άρθρου 34 και
χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του
όρου
περί
αμοιβαιότητας
που
περιλαμβάνεται στην παράγραψο αυτή.
β) Στην περίπτωση υπσκειμένων που
εντάσσσνται σε ανάλογο του άρθρου
47γ ειδικό καθεστώς άλλου κράτουςμέλους, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών
επιστρέψεται σύμψωνα με τις διατάξεις
της παραγράψου 2 του άρθρου 34 και
χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων
που ορίζονται στην παράγραφο αυτή.
Στην περίπτωση που ο υπσκείμενος στο
φόρο,

εκτός

από

τις

πράξεις

που

πραγματοποιεί
σύμψωνα
με
το
καθεστώς αυτό διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ
στην Ελλάδα για άλλες πράξεις που δεν
εντάσσονται στο καθεστώς, η έκπτωση
του φόρου των εν λόγω εισροών

Το
δικαίωμα
έκπτωσης
του πραγματοποιείται με Τη δήλωση ΦΠΑ
προηγούμενου εδαψίου ασκείται με που υποβάλλεται για τις άλλες
τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται πράξεις.»
σύμψωνα με την παρ. Ι 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
επιστρέψεται
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
34 και χωρίς την πλήρωση των
προϋποθέσεων που ορίζονται στην
παρούσα. Κατ’ εξαίρεση, εάν ο εν
λόγω υποκείμενος απαιτείται να
διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα
για δραστηριότητες μη υπαγόμενες
στο αντίστοιχο του άρθρου 47γ
ειδικό καθεστώς άλλου κράτους
μέλους, τότε παρέχεται σε αυτόν
δικαίωμα έκπτωσης του ψόρου
εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα
και αφορά στις ψορολογητέες
δραστηριότητές του που υπάγονται
στο εν λόγω καθεστώς. Το δικαίωμα
έκπτωσης
του
προηγούμενου
εδαψίου ασκείται με τη δήλωση
ΦΠΑ που υποβάλλεται σύμψωνα με
την παρ. Ι 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
επιστρέψεται
σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου
34 και χωρίς την πλήρωση των
προϋποθέσεων που ορίζονται στην
παρούσα, καθώς Και σύμψωνα με
την παρ. 8 του ιδίου άρθρου και
χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του
όρου περί αμοιβαιότητας που
περιλαμβάνεται στην παρούσα. Κατ’
εξαίρεση,
εάν
ο
εν
λόγω
υποκείμενος στον ψόρο 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 ψόρου
εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα
και αφορά στις ψορολογητέες
-

-

-

δραστηριότητές του που υπάγονται
στο εν λόγω καθεστώς. Το δικαίωμα
έκπτωσης
του
προηγούμενου
εδαίου ασκείται με τη δήλωση
ΦΠΑ που υποβάλλεται σύμψωνα με
την παρ. Ι του άρθρου 38.».
Άρθρο 6, παρ. 3
3. Η περ. γ της παρ. 2 του άρθρου
30 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ)
για
τις
πράξεις
που
απαλλάσσονται από τον ψόρο,
σύμψωνα με την περ. λε) Της παρ. Ι
του άρθρου 22 και τα άρθρα 24, 25,
26,27 και 28».

Άρθρο 7
Στο άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ
προστίθεται παρ. 5δ. ως εξής:
«5δ. Όταν υποκείμενος στον ψόρο
διευκολύνει, μέσω της χρήσης
ηλεκτρονικής
διεπαψής,
όπως
αγοράς, πλατψόρμας, διαδικτυακής
πύλης ή παρόμοιων μεσων, την
παράδοση αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών σε μη υποκείμενο στον
ψόρο εντός της ‘Ενωσης, σύμψωνα
με τις διατάξεις του Κεψαλαίου Γ, ο
υποκείμενος στον ψόρο, ο οποίος
διευκολύνει την παράδοση των
αγαθών
ή την παροχή των
υπηρεσιών υποχρεούται νιτ τηρεί
καταχωρήσεις
των
εν
λόγω
πράξεων. Οι εν λόγω καταχωρήσεις
είναι αρκετά λεπτομερείς, ώστε να
επιτρέπουν στις ψορολογικές αρχές
του κράτους
μέλους όπου οι εν
λόγω πράξεις ψορολογούνται να
επαληθεύουν την ακρίβεια του
υπολογισμού του ΦΠΑ.
καταχωρήσεις
Οι
των
προηγούμενων εδαψίων πρέπει να
διατίθενται, κατόπιν αιτήματος, με
ηλεκτρονικά
στο
μέσα
ενδιαψερόμενο Κράτος μέλος και
διαψυλάσσονται για διάστημα δέκα
(10) ετών, το οποίο αρχίζει από τις
31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το
πραγματοποιήθηκε
οποίο
η
πράξη.»
—

Ι

—

Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του
Κώδικα ΦΠΑ έχουν ως εξής:
«γ) για τις πράξεις που απαλλάσσονται
από το ψορο, σύμψωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 24, 25, 26,27 και 28,»

ΝέαΔιάταξη

Άρθρο Β
Το άρθρο 47α του Κώδικα ΦΠΑ Το άρθρο 47α του Κώδικα ΦΠΑ έχει ως
εξής:
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 47α
«Αρθρο 47α
Γενικοί ορισμοί για την εψαρμογή των
Γενικός ορισμός για την εψαρμογή
των ειδικών καθεστώτων
ειδικών καθεστώτων ψορολόγησης των
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοψωνικών και
σύμψωνα μετα άρθρα 47β, 47γ και
τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών
47δ
Για τους σκοπούς εψαρμογής των υπηρεσιών σύμψωνα με τα άρθρα 47β
και 47γ
άρθρων 47β, 47γ και 47δ νοείται ως
«δήλωση ΦΠΑ» η ενιαία δήλωση Για τους σκοπούς εψαρμογής των
που περιλαμβάνει τις απαραίτητες άρθρων 47β και 47γ νοούνται ως:
πληροΦορίες για τον προσδιορισμό α) ιιτηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες»,
τηλεοπτικές
και
του ποσού του ΦΠΑ που οψείλεται «ραδισψωνικές
που
υπηρεσίες»,
σι
υπηρεσίες
σε κάθε κράτος-μέλος.»
προβλέπονται στην παράγραφο 13 του
14,
άρθρου
και
β) «ηλεκτρονικές υπηρεσίες»
παρεχόμενες
«ηλεκτρονικά
που
υπηρεσίες
οι
υπηρεσίες»,
προβλέπονται στην παράγραψο 13 του
άρθρου 14, ιδίως του Παραρτήματος
Κώδικα
ΦΠΑ,
του
νιι,
γ) «κράτος-μέλος κατανάλωσης», το
κράτος-μέλος στο οποίο θεωρείται ότι
πραγματοποιείται η παροχή των
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοψωνικών και
ηλεκτρονικών
τηλεοπτικών
ή
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράψου 13 του άρθρου 14,
6) «δήλωση ΦΠΑ», η ενιαία δήλωση
που περιλαμβάνει τις απαραίτητες
πληροφορίες για τον προσδιορισμό του
ποσού του ΦΠΑ που οψείλεται σε κάθε
κράτος-μέλος.
Άρθρο 9
Το άρθρο 47β του Κώδικα ΦΠΑ Το άρθρο 47β του Κώδικα ΦΠΑ έχει ως
εξής:
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 47β
Ειδικό καθεστώς για
«Αρθρο 47β
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοψωνικές και
Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που
τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες
παρέχονται από υττοκείμενους στον
ψόρο μη εγκατεστημένους εντός της που παρέχονται από υποκείμενους στο
ψόρο μη εγκατεστημένους εντός της
‘Ενωσης
‘Ενωσης
1. Για τους σκοπούς του παρόντος
καθεστώτος νοούνται ως:
α) «μη εγκατεστημένος στην ‘Ενωση 1. Για τους σκοπούς του παρόντος
ως:
νοούνται
ο καθεστώτος
φόρο»,
στον
υποκείμενος
στην
εγκατεστημένος
υποκείμενος στον φόρο που δεν έχει α)
«μη
οικονομικής Ευρωπαϊκή Ένωση υποκείμενος στον
έδρα
την
της
δραστηριότητάς του ούτε διαθέτει ψόρο», ο υποκείμενος στον ψόρο που
Ι

μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος
της ΕυρωπαΙκής’Ενωσης
β) «κράτος
μέλος εγγραψής», Το
-

κράτος μέλος Το οποίο επιλέγει ο
μη εγκατεστημένος υπσκείμενος
στον ψόρο για να δηλώσει την
έναρξη της δραστηριότητάς Του ως
υποκείμενου στον Φόρο στο έδαψος
της ‘Ενωσης, σύμψωνα με τις
διατάξεις του παρόντος καθεστώτος
γ) «κράτος μέλος κατανάλωσης»,
το κράτος
μέλος στο οποίο
Θεωρείται ότι πραγματοποιείται η
παροχή υπηρεσιών σύμψωνα με το
άρθρο 14.
2.
Επιτρέπεται σε
κάθε
μη
εγκατεστημένο
Ένωση
στην
υποκείμενο στον ψόρο ο οποίος
παρέχει
υπηρεσίες
σε
μη
υποκείμενους στον ψόρο 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 τηςΐνωσης.
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 πληροψορίες που πρέπει να
παρέχει ο υποκείμενος στον φόρο
της παρ. 2, κατά την έναρξη της
δραστηριότητάς
του,
περιλαμβάνουν
ακόλουθα
τα
στοιχεία:
α) το ονοματεπώνυμο ή την
επωνυμία του,
β) την ταχυδρομική διεύθυνσή του,
γ) τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και
ιστοσελίδες που διαθέτει στο
διαδίκτυο,
-

—

—

-

-

δεν έχει την έδρα της οικονομικής
δραστηριότητας του ούτε διαθέτει
μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος της
Ευρωπαϊκής

Ενωσης,

β) «κράτος-μέλος εγγραψής)>, το
κράτος-μέλος το οποίο επιλέγει ο μη
εγκατεστημένος υποκείμενος στο ψόρο
για να δηλώσει την έναρξη της
δραστηριότητάς του ως υποκείμενου
στο φόρο στο έδαφος της Ενωσης,
σύμψωνα με τις διατάξεις του
παρόντος καθεστώτος.
2.
Επιτρέπεται
σε
κάθε
μη
εγκατεστημένο στηνΕνωση υποκείμενο
στο
φόρο
που
παρέχει
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοψωνικές και
τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες
σε μη υποκείμενους στο 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
χρησιμοποιείτο παρόν ειδικό καθεστώς
και να επιλέγει ως κράτος εγγραφής την
Ελλάδα. Το ειδικό καθεστώς ισχύει
υποχρεωτικά για το σύνολο των
ανωτέρω
υπηρεσιών
που
πραγματοποιούνται εντός της ‘Ενωσης.
3. 0 υποκείμενος της παραγράψου 2
υποχρεούται
να
υποβάλει
με
ηλεκτρονικά μέσα δηλώσεις έναρξης
της
δραστηριότητάς
του,
ως
υποκείμενου στο φόρο, μεταβολής ή
παύσης όταν δεν πληροί πλέον τις
προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο
ειδικό αυτό καθεστώς σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης α της
παραγράψου 1.
4. Οι πληροψορίες που πρέπει να
παρέχει ο υποκείμενος στο φόρο 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
στο
διαθέτει
διαδίκτυο,
δ) τυχόν αριθμό ψορολογικού μητρώου
που του χορηγήθηκε στη χώρα του,
ε) δήλωση ότι δεν έχει την έδρα της
οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε

δ) αριθμό ψορολογικού μητρώου
που του χορηγήθηκε στη χώρα του,
εψόσον από τη νομοθεσία της
χώρας του προβλέπεται η έκδοση
ΑΦΜ,
Ι

ε) δήλωση ότι δεν έχει Την έδρα της
οικονομικής δραστηριότητάς του
ούτε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση
στο έδαψος της Ένωσης.
ο εν λόγω υπσκείμενος στον ψόρο
υποχρεούται να δηλώνει κάθε
αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.
5. Μετά την υποβολή της δήλωσης
έναρξης δραστηριότητας, χορηγείται
στον υποκείμενο στον ψόρο της
ατομικός
αριθμός
2
παρ.
ψσρολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ΦΠΑ
με το πρόθεμα Ευ, για την
παρόντος
εψαρμογή
του
του
οποίος
καθεστώτος,
ο
γνωστοποιείται με ηλεκτρονικά
μέσα.

Τα

εν

λόγω

πρόσωπα

καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο
που τηρείται για το παρόν
οποίο
καθεστώς,
στο
καταχωρούνται και σι υποκείμενοι
στον ψόρο στους οποίους έχει
χορηγηθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ από τα άλλα

κράτη
μέλη, τα οποία έχουν
επιλεγεί ως κράτη μέλη εγγραψής,
στην
εψόσον οψείλεται ΦΠΑ
Ελλάδα. Οι εν λόγω υποκείμενσι
στον ψόρο δεν έχουν υποχρέωση
ψορολογικού
ορισμού
αντιπροσώπου.
6. 0 υποκείμενος στον ψόρο της
παρ. 2 που χρησιμοποιεί το παρόν
καθεστώς διαγράψεται από το
ειδικό μητρώο, εάν:
α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν
παρέχει πλέον υπηρεοίες που
καλύπτονται από το καθεστώς,
β) μπορεί με άλλο τρόπσ να
συναχθεί ότι η ψορολογητέα του
δραστηριότητα έχει τερματισθεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες
προϋποθέσεις που του επιτρέπουν
να χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς
και
δ) συστηματικά δεν συμμορψώνεται
-

-

με τους κανόνες που διέπουν το

καθεστώς αυτό.

διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο
έδαψος της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
Ο εν λόγω υποκείμενος υποχρεούται να
δηλώνει κάθε αλλαγή των ανωτέρω
στοιχείων.
5. Μετά την υποβολή της δήλωσης
έναρξης δραστηριότητας, χορηγείται
στο εν λόγω υποκείμενο στο ψόρο
φορολογικού
αριθμός
ατομικός
μητρώου ΦΠΑ με το πρόθεμα Ευ, ο
κοινοποιείται
με
οποίος
του
ηλεκτρονικά μέσα. Τα εν λόγω
πρόσωπα καταχωρούνται σε ειδικό
μητρώο που τηρείται για το παρόν
καθεστώς, στο οποίο καταχωρούνται
και οι αντίστοιχοι ΑΦΜ που έχουν
χορηγηθεί από τα άλλα κράτη-μέλη, τα
οποία έχουν επιλεγεί ως κράτη
εγγραψής. Οι εν λόγω υποκείμενοι στο
ψόρο δεν έχουν υποχρέωση ορισμού
ψορολογικού αντιπροσώπου, ούτε στην
Ελλάδα, ούτε οτα λοιπά κράτη-μέλη
στα οποία παρέχουν τις συγκεκριμένες
υπηρεσίες.
6. 0 υποκείμενος της τταραγράψου 2
διαγράψεται από το ειδικό μητρώο,
εάν:
α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν
που
υπηρεσίες
πλέον
παρέχει
καθεστώς,
το
από
καλύπτονται
β) μπορεί με άλλο τρόπο να συναχθεί
ότι η ψορολογητέα του δραστηριότητα
τερματισθεί,
έχει
γ) δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες
προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να
χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς και
δ) συστηματικά δεν συμμορψώνεται με
τους κανόνες που διέπσυν το καθεστώς
αυτό.
7. Ο υποκείμενος της παραγράψου 2
υποβάλλει, με ηλεκτρονικό τρόπο,
δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό
τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του
μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, είτε
έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες που
καλύπτονται από τσ καθεστώς είτε όχι.
Στη δήλωση αναγράψεται σ αριθμός
ψορολογικού μητρώου που του έχει
χορηγηθεί και, για κάθε κράτος-μέλος
κατανάλωσης στο οποίο οψείλεται
ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς το ΦΠΑ,
που
υπηρεσιών
λόγω
εν
των

7. 0 υποκείμενος στον ψόρο 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
δήλωοη ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι το
τέλος του μήνα που ακολουθεί τη
λήξη της ψορσλογικής περιόδου την
οποία καλύπτει η δήλωση.
Στη δήλωση αναγράψονται ο
αριθμός φορολογικού μητρώου που
του έχει χορηγηθεί για την
εψαρμογή
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
οψείλεται.
Μετά την υποβολή της δήλωσης
ΦΠΑ, 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
ψορολογική 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
-

—

κατά
πραγματοποιήθηκαν
τη
φορολογική περίοδο, ανά συντελεστή
ΦΠΑ που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος,
και το ποσό του αντίστοιχου φόρου,
καθώς και το συνολικό ποσό του ψόρου
οψείλεται.
που
Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε
ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών
πραγματοποιηθεί
σε
άλλα
έχει
νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της
λαμβάνεται
υπόψη
δήλωσης
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
δημοσιεύεται
την
ισοτιμία
που
επόμενη ημέρα.
8. Ο ψόρος 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 το
σκοπό αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος, με αναψορά στη σχετική
δήλωση ΦΠΑ.
9. Ο υποκείμενος της παραγράψου 2
δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα. 0
ψόρος αυτός επιστρέψεται σύμψωνα
με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου
34 του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να
απαιτείται η πλήρωσή του όρου περί
αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται
στην παράγραφο αυτή.
10. Ο υποκείμενος της παραγράψου 2
καταχωρίζει
υποχρεούται να
με
επαρκείς λεπτομέρειες στα λογιστικά
στοιχεία
βιβλία
τα
των
πραγματοποιούμενων συναλλαγών που
καλύπτονται από το παρόν ειδικό
καθεοτώς, ώστε να μπορούν οι
φορολογικές αρχές της Ελλάδος και των
λοιπών κρατών-μελών κατανάλωσης να
ακρίβεια
της
επαληθεύουν
την
δήλωσης ΦΠΑ.
11. Η αρμόδια για τη διαχείριση του
καθεστώτος Υπηρεοία της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούται

εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη
συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία την
επόμενη
ημέρα που
υπάρχει
δημοσίευση.
8.
Ο
ψόρος
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 ατην Τράπεζα της Ελλάδος,
με αναψορά στη σχετική δήλωση
ΦΠΑ.
9. Ο υποκείμενος στον ψόρο της
παρ. 2 που χρησιμοποιεί το παρόν
καθεστώς
δεν
έχει δικαίωμα
έκπτωσης του ψόρου εισροών που
κατέβαλε στην Ελλάδα. Ο Φόρος
αυτός επιοτρέψεται σύμφωνα με
την παρ. 8 του άρθρου 34 του
Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να απαιτείται η
του
όρου
περί
πλήρωσή
αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται
στην παράγραφο αυτή.
Κατά
παρέκκλιση
των
προηγουμένων εδαψίων, 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 ψόρου εισροών που
κατέβαλε ατην Ελλάδα και αφορά
τις ψορολογητέες δραστηριότητές
του που υπάγονται στο παρόν
καθεστώς. Το δικαίωμα έκπτωσης
προηγούμενου
του
εδαψίου
ασκείται με τη δήλωση ΦΠΑ που
υποβάλλεται σύμψωνα με την παρ.
Ι του άρθρου 38.
10. 0 υποκείμενος στον ψόρο της
παρ. 2 υποχρεούται να καταχωρεί
με επαρκείς λεπτομέρειες στα
λογιοτικά αρχεία (βιβλία) τις
πληροψορίες
για
τις
πραγματοποιούμενες
συναλλαγές
που καλύπτονται από το παρόν
ειδικό καθεστώς, ώστε να μπορούν
οι ψορολογικές αρχές της Ελλάδος
μελών
και των λοιπών κρατών
κατανάλωσης να επαληθεύουν την
-

για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των
παραγράψου
δηλώσεων
της
3,
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας
δηλούντος,
των
στοιχείων
του
γ) τη χορήγηση και Κοινοποίηση του
ατομικού
αριθμού
ψορολογικού
μητρώου ΦΠΑ, δ) την ηλεκτρονική
παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ, ε) την
επιβεβαίωση
καταβολής
του
οψειλόμενου
φόρου,
στ) την κατανομή στα άλλα κράτη-μέλη
του ψόρου που τους αναλογεί, με βάση
τα στοιχεία των δηλώσεων και του
λογαριασμού που προβλέπεται στην
παράγραψο
8,
ζ) την παροχή στα άλλα κράτη-μέλη
πληροψοριών που
αφορούν την
εγγραψή, διαγραψή/εξαίρεση από το
καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και
την καταβολή του φόρου, για την
επαλήθευση της κατάστασης των
υποκείμενων στο 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
εγγραφής οι μη εγκατεστημένοι στην
Ένωση υποκείμενοι στο φόρο, καθώς
και το συντονισμό των ενεργειών που
απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής
απόδοσης του φόρου.
12.
Με
απόφαση
του
Γενικού
Δημοσίων
Εσόδων
Γραμματέα
ορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής και
διαγραφής ή εξαίρεσης από το ειδικό
καθεστώς, ο τρόπος υποβολής της
δήλωσης ΦΠΑ και το περιεχόμενό της,
ο τρόπος καταβολής του οψειλόμενου
ψόρου καθώς και της απόδοσης αυτού
στα άλλα κράτη-μέλη, οι πληροψορίες
των
τηρούμενων
λογιστικών
καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα για τη λειτουργία του
παρόντος ειδικού καθεστώτος.
13. Με απόφαση του Υπουργού
δημιουργούνται
Οικονομικών
οι
αντίστοιχοι κωδικοί του Κρατικού
Προϋπολογισμού και οι λογαριασμοί
καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος

έ

ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ. Οι
καταχωρήσεις
διατίθενται
ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση,
στην ελληνική Φορολογική Διοίκηση
στο
κράτος
και
μέλος
κατανάλωσης και διαψυλάσσονται
για διάστημα δέκα (10) ετών, που
αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου του
έτους,
οποίο
κατά
το
πραγματοποιήθηκε η πράξη.
11. Η αρμόδια για τη διαχείριση του
καθεστώτος υπηρεσία της ΑΑ.ΔΕ.
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
οψειλόμενου ψόρου,
στ) την Κατανομή στα άλλα κράτη
μέλη κατανάλωσης του ψόρου 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 αψορούν
την εγγραψή, διαγραψή ή εξαίρεοη
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
των
και
που
δηλώσεων
διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη
μέλη τα οποία έχουν επιλέξει ως
κράτος
μέλος εγγραφής οι μη
εγκατεστημένοι
στην
‘Ενωση
υπσκείμενοι στον ψόρο, καθώς και
τον συντονισμό των ενεργειών που
απαιτούνται για την ορθή απόδοση
του φόρου.
12. Με απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.ΔΕ. ορίζονται τα αρμόδια
όργανα, οι διαδικασίες εγγραψής
και διαγραψής ή εξαίρεσης από το
—

-

-

—

και ορίζεται κάθε άλλο σχετικό με τη
διαχείριση πληρωμών θέμα, τόσο για
υποκείμενους στσ ψόρο που επιλέγουν
ως κράτος εγγραψής την Ελλάδα, όσο
και γι αυτούς που εγγράφονται σε
άλλο κράτος-μέλος.>)

ειδικό καθεστώς, η διαδικασία
υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ,
καταβολής του οψειλόμενου ψόρου
και απόδοσης αυτού στα άλλα
κατανάλωσης
κράτη
μέλη
αχρεωστήτως
επιστροΦής
οι
ποσών,
καταβληθέντων
ς
τηρούμενων
πληροψορίε
των
λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό Θέμα για τη
λειτουργία του παρόντος ειδικού
καθεστώτος»
—

Ι

Άρθρο 10
Το άρθρο 47γ του Κώδικα ΦΠΑ
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 47γ
Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές
εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,
για παραδόσεις αγαθών εντός
κράτους μέλους που
πραγματοποιούνται μέσω
ηλεκτρονικών διεπαψών που
διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές
και για υπηρεσίες που παρέχονται
από υποκείμενους στον ψόρο
εγκατεστημένους εντός της’Ενωσης
αλλά μη εγκατεστημένους στο
κράτος μέλος κατανάλωσης
Για
τους σκοπούς του παρόντος
1.
καθεστώτος, νοούνται ως:
α) «υποκείμενος στον ψόρο μη
εγκατεστημένος στο κράτος μέλος
κατανάλωσης», ο υποκείμενος στον
ψόρο που έχει την έδρα της
οικονομικής δραστηριότητάς του ή
μόνιμη εγκατάσταση εντός της
Ενωσης, αλλά δεν έχει την έδρα της
οικονομικής δραστηριότητάς του
ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο
κράτους-μέλους
έδαψος
του
κατανάλωσης
β) «κράτος μέλος εγγραψής», το
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται
οικονομικής
έδρα
της
η
δραστηριότητας του υποκείμενου
στον ψόρο ή, εάν ο υποκείμενος
στον ψόρο δεν έχει την έδρα της
οικονομικής δραστηριότητάς του
εντός της ‘Ενωσης, το κράτος μέλος
στο οποίο έχει μόνιμη εγκατάσταση.
-

-

-

-

-

-

Ι

Το άρθρο 47γ του Κώδικα ΦΠΑ έχει ως
εξής:
«Αρθρο 47γ
Ειδικό καθεστώς για
τηλεπικοινωνιακές, ραδιοψωνικές και
τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που παρέχονται από υποκείμενους στο
ψόρο εγκατεστημένους εντός της
‘Ενωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο
κράτος- μέλος κατανάλωσης
1. Για τους σκοπούς του παρόντος
ως:
νοούνται
καθεστώτος,
α) «υποκείμενος στο ψόρο μη
κράτος-μέλος
στο
εγκατεστημένος
κατανάλωσης», ο υποκείμενος στο
ψόρο που έχει την έδρα της
οικονομικής δραστηριότητάς του ή
μόνιμη εγκατάσταση εντός της ‘Ενωσης,
αλλά δεν έχει την έδρα της οικονομικής
δραστηριότητάς του ούτε μόνιμη
εγκατάσταση στο έδαφος του κράτουςκατανάλωσης,
μέλους
β)
«κράτος-μέλος εγγραψής», το
κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται η
έδρα της οικονομικής δραστηριότητας
του υποκείμενου στο ψόρο και, εάν ο
υποκείμενος στο φόρο δεν έχει την
έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς
του εντός της ‘Ενωσης, το κράτος-μέλος
στο οποίο έχει μόνιμη εγκατάσταση.
Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο
ψόρο δεν έχει την έδρα της οικονομικής
δραστηριότητάς του στην ‘Ενωση, αλλά
διαθέτει περισσότερες από μία μόνιμες
εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης,
κράτος-μέλος εγγραψής είναι Το
κράτος-μέλος με μόνιμη εγκατάσταση,
στο οποίο ο υποκείμενος στο φόρο

Όταν ο υποκείμενσς στον ψόρο δεν
έχει την έδρα της Οικονομικής
δραστηριότητάς του στην ‘Ενωση,
αλλά έχει περισσότερες από μία
μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της
‘Ενωσης, κράτος
μέλος εγγραψής
είναι το κράτος
μέλος με μόνιμη
εγκατάσταση,
στο
οποίο
ο
υιτοκείμενος στον ψόρο δηλώνει ότι
Θα Κάνει χρήση Του ειδικού
καθεστώτος. Ο υποκείμενος στον
ψόρο δεσμεύεται από την απόψασή
του αυτή για το συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος και για τα δύο
(2> επόμενα ημερολογιακά έτη.
Όταν ο υποκείμενος στον ψόρο δεν
έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας στην Ένωση ούτε
μόνιμη εγκατάσταση στην ‘Ενωση,
κράτος
μέλος εγγραψής είναι το
κράτος μέλος από το οποίο εκκινεί
η αποστολή ή η μεταψορά των
αγαθών. Όταν η αποστολή ή η
μεταψορά των αγαθών εκκινεί από
περισσότερα του ενός κράτη μέλη,
ο υποκείμενος στον ψόρο δηλώνει
ποιο από αυτά τα κράτη μέλη είναι
το κράτος
μέλος εγγραψής. Ο
υποκείμενος στον ψόρο δεσμεύεται
από την εν λόγω απόψαση 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
παροχή
η
σύμψωνα με το άρθρο 14,
(ββ)
στην
περίπτωση
ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως
πωλήσεων αγαθών, το κράτος
μέλος άψιξης της αποστολής ή της
μεταψοράς των αγαθών στον
αποκτώντα,
(γγ) στην περίπτωση παράδοσης
αγαθών από υποκείμενο στον ψόρο
που διευκολύνει τις παραδόσεις
αυτές σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 5β, όταν η αποστολή ή η
μεταψορά των παραδιδόμενων
—

—

-

-

-

—

-

-

-

-

δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του ειδικού
καθεστώτος. Ο υποκείμενος στο Φόρο
δεσμεύεται από την απόφασή του αυτή
γιατο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος
και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά
έτη
2. Κάθε υποκείμενος στο ψόρο που έχει
την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας στο εσωτερικό της
χώρας,
οποίος
παρέχει
ο
ραδιοψωνικές
και
τηλεπικοινωνιακές,
τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες
σε μη υποκείμενους στο ψόρο που
είναι εγκατεστημένοι ή έχουν τον τόπο
κατοικίας τους ή της συνήθους
διαμονής τους σε άλλο κράτος-μέλος
εντός του οποίου δεν διαθέτει
εγκατάσταση, μπορεί να χρησιμοποιεί
το παρόν ειδικό καθεστώς, που ισχύει
για
το
σύνολο
των
ανωτέρω
υπηρεσιών. Η ανωτέρω δυνατότητα
παρέχεται και σε κάθε υποκείμενο, ο
οποίος δεν διαθέτει έδρα εντός
διαθέτει
μόνιμη
Ένωσης)
αλλά
εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας
και σε περίπτωση που διαθέτει
εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη-μέλη,
εψόσον επιλέξει για την εγγραψή του
στο ειδικό καθεστώς την Ελλάδα. Το
ειδικό καθεστώς δεν ισχύει για τις
παροχές των ανωτέρω υπηρεσιών που
πραγματοποιούνται εντός κράτουςμέλους, στο οποίο ο υποκείμενος στο
ψόρο διαθέτει εγκατάσταση.
3. Ο υποκείμενος στο ψόρο της
παραγράψου
2
υποχρεούται να
υποβάλει, με ηλεκτρονικά μέσα,
δήλωση έναρξης της δραστηριότητάς
του που υπάγεται στο ειδικό αυτό
καθεστώς, μεταβολής ή παύσης της
δραστηριότητας αυτής όταν δεν πληροί
πλέον τις προϋποθέσεις για την
υπαγωγή του στο παρόν ειδικό
καθεστώς. Ο εν λόγω υποκείμενος
χρησιμοποιεί τον αριθμό ψορολογικού
μητρώου ΦΠΑ, που του έχει ήδη
χορηγηθεί για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του στα πλαίσια του
κανονικού καθεστώτος. Τα εν λόγω
πρόσωπα καταχωρούνται σε ειδικό
μητρώο που τηρείται για το παρόν
καθεστώς.

τμ

αγαθών αρχίζει και περατώνεται στο
ίδιο Κράτος μέλος, το συγκεκριμένο
κράτος μέλος.
2. Οι ακόλουθοι υποκείμενοι στον
ψόρο, που έχουν την έδρα της
οικονομικής τους δραστηριότητας
-

-

στο εσωτερικό της χώρας, μπορούν

να χρησιμοποιούν το παρόν ειδικό
καθεστώς:
α) υποκείμενοι στον ψόρο οι οποίοι
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,
β) υποκείμενσι στον φόρο Οι οποίοι
την
παράδοση
διευκολύνουν
αγαθών σύμφωνα με την παρ. 2 του
τότιος
όταν
ο
5β,
άρθρου
της
άφιξης
και
αναχώρησης
αποστολής ή της μεταψοράς των
παραδιδόμενων αγαθών Είναι το
ίδιο κράτος μέλος,
γ) υποκείμενοι στον ψόρο μη
εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος
κατανάλωσης, οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες οε μη υποκείμενο στον
ψόρο.
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 εγγραψή του στο ειδικό
Ελλάδα.
την
καθεστώς
Ο
υποκείμενος στον ψόρο 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 ατην
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 νια την
εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς. Ο
-

-

—

4. Ο υποκείμενος της παραγράψου 2
διαγράψεται από το ειδικό μητρώο,
εάν:
α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν
που
υπηρεσίες
πλέον
παρέχει
καλύπτονται από το παρόν καθεστώς,
β) μπορεί με άλλον τρόπο να συναχθεί
του
φορολογητέες
ότι
οι
δραστηριότητες που υπάγονται στο
έχουν
καθεστώς
αυτό
ειδικό
τερματισθεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις
για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό
καθεστώς,
δ) συστηματικά δεν συμμορφώνεται με
τους κανόνες που αψορούν το ειδικό
αυτό καθεστώς.
5. Ο υποκείμενος της παραγράψου 2
υποβάλλει με ηλεκτρονικό τρόπο
δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό
τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του
μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, είτε
έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες πσυ
καλύπτονται από το καθεστώς είτε όχι.
Στη δήλωση περιλαμβάνεται ο αριθμός
φορολογικού μητρώου που του έχει
χορηγηθεί και, για κάθε κράτος- μέλος
κατανάλωσης, στο οποίο οφείλεται
ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς το ΦΠΑ,
υπηρεσιών
που
λόγω
των
εν
κατά
τη
πραγματοποιήθηκαν
φορολογική περίοδο, ανά συντελεστή
ΦΠΑ που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος,
και το ποσό του αντίστοιχου φόρου,
καθώς και το συνολικό ποσό του Φόρου
οψείλεται,
που
της
παραγράφου
Εάν ο υποκείμενος
2
διαθέτει μία ή περισσότερες μόνιμες
εγκαταστάσεις σε άλλα κράτη- μέλη,
από τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες
που εντάσσονται στο παρόν ειδικό
καθεστώς, στη δήλωση ΦΠΑ, εκτός από
πληροψορίες,
παραπάνω
τις
περιλαμβάνεται διακεκριμένα και η
συνολική αξία των υπηρεσιών αυτών
από κάθε κράτος-μέλος εγκατάστασης
κράτος-μέλος
κάθε
για
και
κατανάλωσης μαζί με τον αριθμό
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή τον
αριθμό φορολογικής εγγραφής της
εγκατάστασης.
Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε

υποκείμενος στον ψόρο δεσμεύεται
από την απόψασή του αυτή για το
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος
και για τα δύο (2) επόμενα
ημερολογιακά έτη. Στην περίπτωση
των δύο προηγούμενων εδαψίων οι
υποκείμενοι
στον
φόρο
δεν
υποχρεούνται
στον
ορισμά
φορολογικού αντιπροσώπου.
Το
παρόν
ειδικό
καθεστώς
εφαρμόζεται για όλα τα αγαθά που
παραδίδονται ή τις υπηρεσίες που
παρέχονται εντός της Ένωσης από
τον οικείο υποκείμενο στον ψόρο
εκτός
των
υπηρεσιών
που
πραγματοποιούνται εντός κράτους
μέλους, στο οποίο ο υποκείμενος
στον φόρο διατηρεί έδρα ή μόνιμη
εγκατάσταση.
3. 0 υποκείμενος στον ψόρο 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.
0
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 νια το παρόν
καθεστώς,
στο
οποίο
καταχωρούνται και οι υποκείμενοι
στον ψόρο στους οποίους έχει
χορηγηθεί ΑΦΜ/ΦΠΑ από τα άλλα
κράτη
μέλη, τα οποία έχουν
επιλεγεί ως κράτη μέλη εγγραψής,
εψόσον οψείλεται ΦΠΑ στην
Ελλάδα.
5, 0 υποκείμενος της παρ. 2
διαγράφεται από το ειδικό μητρώο,
εάν:
γνωστοποιήσει
α)
ότι
δεν
πραγματοποιεί πλέον παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών που
υπάγονται στο
παρόν
ειδικό
καθεστώς,
—

-

-

.

ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών
πραγματοποιηθεί
σε
άλλα
έχει
νομίσματα, Κατά τη συμπλήρωση της
δήλωσης
λαμβάνεται
υπόψη
η
συναλλαγματική ισοτιμία Που ισχύει
την τελευταία ημέρα της ψορολογικής
περιόδου, σύμψωνα με τη σχετική
δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας,
ή εάν δεν υπήρξε
δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, η
δημοσιεύεται
την
ισοτιμία
που
επόμενη ημέρα.
6. 0 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 το
σκοπό αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος, με αναφορά στη σχετική
δήλωση ΦΠΑ.
7. 0 υποκείμενος της παραγράψου 2
υποχρεούται να
καταχωρίζει
με
επαρκείς λεπτομέρειες στα λσγιστικά
βιβλία
τα
στοιχεία
των
πραγματοποιούμενων συναλλαγών που
καλύπτονται από το παρόν ειδικό
καθεστώς, ώστε να μπορούν οι
ψορολογικές αρχές των κρατών-μελών
κατανάλωσης να επαληθεύουν την
ακρίβεια
της
δήλωσης
ΦΠΑ.
καταχωρίσεις
διατίθενται
Οι
ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση, στο
κράτος-μέλος κατανάλωσης και στη
φορολογική διοίκηση της Ελλάδος και
ψυλάσσονται για διάστημα 10 ετών,
που αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου του
το
οποίο
έτους,
κατά
πραγματοποιήθηκε η παροχή των
υπηρεσιών.
8. Η αρμόδια για τη διαχείριση του
καθεστώτος Υπηρεσία της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών, υποχρεούται
για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων
παραγράφου
3,
της
β) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων
ΦΠΑ,
γ) την επιβεβαίωση καταβολής του
φόρου,
οψειλόμενου
δ) την κατανομή στα άλλα κράτη-μέλη

β) μπορεί με άλλον τρόπο να
συναχθεί ότι οι ψορολογητέες του
δραστηριότητες που υπάγονται στο
αυτό
ειδικό
καθεστώς έχουν
τερματισθεί,
δεν
τις
πληροί
πλέον
γ)
προϋποθέσεις για την υπαγωγή του
στο παρόν ειδικό καθεστώς,
δ) συστηματικά δεν συμμορψώνεται
με τους Κανόνες που αφορούν το
ειδικό αυτό καθεστώς.
6,0 υποκείμενος της παρ. 2, που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς,
με
υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσα, δήλωση ΦΠΑ για
κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, είτε
έχουν πραγματοποιηθεί παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών που
υπάγονται στο
παρόν
ειδικό
καθεοτώς, είτε όχι. Η δήλωση ΦΠΑ
υποβάλλεται μέχρι το τέλος του
μήνα που ακολουθεί τη λήξη της
ψορολογικής περιόδου την οποία
καλύπτει η δήλωση.
7. Το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ
ορίζεται, κατά περίπτωση) ως εξής:
α) Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράψεται ο
ΑΦΜ/ΦΠΑ που αναψέρεται 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 οψείλεται όσον
αψορά τις ακόλουθες παραδόσεις
αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που
στο
παρόν
ειδικό
υπάγονται
καθεστώς και πραγματοποιήθηκαν
κατά τη φορολογική περίοδο:
αα) ενδοκοινοτικές εξ αποοτάσεως
πωλήσεις αγαθών,
ββ) παραδόσεις αγαθών σύμψωνα
μετην παρ. 2 του άρθρου 5β, όταν η
αποστολή ή η μεταφορά των
αρχίζει
και
αγαθών
αυτών
περατώνεται στο ίδιο κράτος
μέλος,
γγ) παροχές υπηρεσιών.
Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει
επίσης τυχόν τροποποιήσεις που
αναψέρονται οε
προηγούμενες
-

του ψόρου που τους αναλογεί, με βάση
τα στοιχεία των δηλώσεων και του
λογαριασμού που προβλέπεται στην
6,
παράγραφο
ε) την παροχή στα άλλα κράτη-μέλη
αφορούν την
πληροφοριών που
εγγραψή, διαγραΦή/εξαίρεση από το
καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και
την καταβολή του ψόρου, για την
επαλήθευση της κατάστασης των
υποκείμενων στο φόρο και της
ακρίβειας των συναλλαγών που
καλύπτονται από τσ παρόν ειδικό
καθεστώς,
στ) τη διαχείριση των πληροφοριών και
των δηλώσεων που διαβιβάζονται από
τα άλλα κράτη-μέλη για υποκείμενους
στο φόρο που έχουν εγγράψει στο
ειδικό καθεστώς, καθώς και το
ενεργειών
που
συντονισμό
των
της
ορθής
απαιτούνται για τον έλεγχο
απόδοσης του φόρου.
9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
ορίζονται
Δημοσίων
Εσόδων
οι
διαδικασίες εγγραφής και διαγραψής ή
εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς, ο
τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ
και το περιεχόμενό της, ο τρόπος
καταβολής του σψειλόμενου φόρου,
καθώς και της απόδοσης αυτού στα
άλλα κράτη-μέλη, οι πληροφορίες των
λογιστικών
τηρούμενων
καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα για τη λειτουργία του
παρόντος ειδικού καθεστώτος
10.
Με απόψαση του Υπουργού
οι
δημιουργούνται
Οικονομικών
αντίστοιχοι κωδικοί του Κρατικού
Προϋπολογισμού και οι λογαριασμοί
καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος
και ορίζεται κάθε άλλο σχετικό με τη
διαχείριση πληρωμών θέμα, τόσο για
υποκείμενους
που
στο
φόρο
εγγράψονται στο ειδικό καθεστώς στην
Ελλάδα όσο και για αυτούς που
εγγράφονται σε άλλο κράτος- μέλος.>)

-

$

__________

ψορολσγικές
περιόδους
όπως
προβλέπεται στην περ. 5).
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
ανά
ΦΠΑ
συντελεστή και ιο συνολικό ποσό
ΦΠΑ που οφείλεται όσον αφορά τις
ακόλουθες παραδόσεις αγαθών και
παροχές υπηρεσιών που υπάγονται
στο παρόν Ειδικό καθεστώς, νια
κάθε Κράτος μέλος από το οποίο
αποστέλλονται ή μεταψέρονται τα
εν λόγω αγαθά:
αα) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών πλην αυτών που
πραγματοποιούνται από υποκείμενο
στον φόρο σύμψωνα με την παρ. 2
του άρθρου 5β,
ββ) ενδοκσινοτικές εξ απσστάσεως
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.
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
μεταψέρσνται τα εν λόγω αγαθά.
Όσον αφορά τις παραδόσεις που
αναφέρονται στην υποπερ. ββ), η
δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης
τον ΑΦΜ!ΦΠΑ ή τον αριθμό
ψορολογικού μητρώου που έχει
χορηγηθεί από κάθε κράτος μέλος
από το οποίο αποστέλλονται ή
μεταψέρονται τα εν λόγω αγαθά, αν
υπάρχει.
Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που αναψέρονται στην
παρούσα κατά κράτος μέλος
κατανάλωσης.
-

-

-

-

-
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γ) Εάν ο υποκείμενος στον ψόρο που
παρέχει υπηρεσίες καλυπτόμενες
από το παρόν ειδικό καθεστώς έχει
μία
ή Περισσότερες μόνιμες
εγκαταστάσεις εκτός από εκείνη που
έχει στο κράτος μέλος εγγραψής
από τις οποίες παρέχονται οι
υπηρεσίες,
δήλωση
ΦΠΑ
η
περιλαμβάνει επίσης τη συνολική
αξία χωρίς ΦΠΑ, τους ισχύοντες
συντελεστές ΦΠΑ, το συνολικό ποσό
ανά
αντίστοιχου
του
ΦΠΑ
και
συνολικό
το
συντελεστή
οψειλόμενο 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
της
ψορολογικού
μητρώου
εγκατάστασης αυτής και ανά κράτος
μέλος κατανάλωσης.
6) Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις
σε δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή
της, οι εν λόγω τροποποιήσεις
επόμενη
περιλαμβάνονται
σε
δήλωση εντός τριών ετών από την
ημερομηνία στην οποία έπρεπε να
υποβληΟεί η αρχική δήλωση,
σύμφωνα με την παρ. 6. Αυτή η
επόμενη δήλωση ΦΠΑ προσδιορίζει
μέλος
το
Κράτος
σχετικό
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
της
τελευταία
ημέρα
την
σύμψωνα
ψορολογικής περιόδου,
με τη σχετική δημοσίευση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή
εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη
συγκεκριμένη ημέρα, η ιοοτιμία της
επόμενης ημέρας που υπάρχει
δημοσίευση.
καταβάλλεται
φόρος
0
9.
συγχρόνως με την υποβολή της
δήλωσης και το αργότερο κατά την
-

-

-

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
της. Η καταβολή γίνεται οε ευρώ, σε
τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται
ειδικά νια 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
ψόρου εισροών που κατέβαλε στην
Ελλάδα.
Ο
ψόρος
αυτός
επιστρέψεται σύμψωνα 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 εδαψίων, 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 ψόρου εισροών που
κατέβαλε στην Ελλάδα και αψορά
τις ψορολογητέες δραστηριότητές
του που υπάγονται στο παρόν
καθεστώς. Το δικαίωμα έκπτωσης
προηγούμενου
του
εδαψίου
ασκείται με τη δήλωση ΦΠΑ που
υποβάλλεται σύμψωνα με την παρ.
1 του άρθρου 38.
11. 0 υποκείμενος της παρ. 2
υποχρεούται να καταχωρεί με
επαρκείς
λεπτομέρειες
στα
λογιστικά αρχεία
(βιβλία) τις
πληροψορίες
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 διαψυλάσσονται
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
καθεοτώτος Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.,
υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων της παρ. 3,
β) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων ΦΠΑ,
γ) την Επιβεβαίωση καταβολής του
οψειλόμενου ψόρου,
δ) την κατανομή στα άλλα κράτη
μέλη κατανάλωσης του ψόρου που
τους αναλογεί, με βάση τα στοιχεία
των δηλώσεων και του λογαριασμού
που προβλέπεται στην παρ. 9,
ε) την παροχή οτα άλλα κράτη
μέλη πληροψοριών που αφορούν
την εγγραψή, διαγραψή ή εξαίρεση
από το καθεοτώς, την υποβολή
δηλώσεων και την καταβολή του
ψόρου, για την επαλήθευση της
κατάστασης των υποκείμενων στον
ψόρο και της ακρίβειας των
συναλλαγών που καλύπτονται από
το παρόν ειδικό καθεστώς,
στ) τη διαχείριση των πληροφοριών
και
των
δηλώοεων
που
διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη
μέλη για υποκείμενους στον ψόρο
που έχουν εγγράψει στο αντίστοιχο
ειδικό καθεστώς, καθώς και τον
συντονισμό των ενεργειών που
απαιτούνται για την ορθή απόδοση
του ψόρου.
13. Με απόψαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται τα αρμόδια
όργανα, οι διαδικασίες εγγραψής
και διαγραψής ή εξαίρεσης από το
ειδικό καθεστώς, η διαδικασία
υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ,
καταβολής του οψειλόμενου φόρου,
και της απόδοσης αυτού στα άλλα
κράτη
μέλη
κατανάλωσης,
επιοτροψής
αχρεωστήτως
καταβληθέντων
ποσών,
οι
των
τηρούμενων
πληροψορίες
λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη
λειτουργία του παρόντος ειδικού
καθεστώτος.>).
—

—

—

—

Άρθρο 11
Στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται
άρθρο 47δ ως εξής:
«Αρθρο 47δ
Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών που εισάγονται
από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάψη
1. Για τους σκοπούς του παρόντος
ειδικού
καθεστώτος,
σι
εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτα εδάψη 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 ‘Ενωσης κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις κατ’
εξσυσιοδότηση
διατάξεις
του
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα
(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της θης Οκτωβρίου
2013, 1269).
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 ‘Ενωση
υπσκείμενος
στον
ψόρο»:
υπσκείμενος στον ψόρο που δεν
διατηρεί την έδρα της οικονομικής
δραστηριότητάς του ούτε μόνιμη
εγκατάσταση στο έδαφος της
‘Ενωσης,
β)
«μεσάζων»:
πρόσωπο
εγκατεστημένο εντός της’Ενωσης τσ
οποίο ορίζεται από τον υποκείμενο
στον ψόρο 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

Νέα Διάταξη

ι

υποχρεώσεων που προβλέπονται
στο παρόν ειδικό καθεοτώς εξ
ονόματος Και νια λογαριασμό του
υποκείμενου στον ψόρο,
«κράτος-μέλος
εγγραψής»
γ)
νοείται:
αα> όταν ο υποκείμενος στον ψόρο
δεν είναι εγκατεστημένος εντός της
‘Ενωσης, το κράτος-μέλος στο
μητρώο του οποίου επιλέγει να
εγγραΦεί’
ββ) όταν ο υποκείμενος στον ψόρο
έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας εκτός της ‘Ενωσης,
αλλά έχει μία ή περισσότερες
μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της
‘Ενωσης) το κράτος-μέλος με μόνιμη
ο
εγκατάσταση
οποίο
στο
υποκείμενος στον ψόρο δηλώνει ότι
Θα κάνει χρήση του παρόντος
ειδικού καθεστώτος
γγ) όταν ο υποκείμενος στον ψόρο
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 ‘Ενωσης, αλλά έχει μία ή
περισσότερες
μόνιμες
εγκαταστάσεις εντός της ‘Ενωσης, το
μόνιμη
με
μέλος
κράτος
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
ψόρο
ή ο μεσάζων έχει
περισσότερες από μία μόνιμες
εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης,
δεσμεύεται από την απόψαση να
μέλος
κράτος
δηλώσει
το
χρήση
κάνει
εγκατάστασης όπου Θα
του ειδικού καθεστώτος για το
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος
και για τα δύο (2) επόμενα
ημερολογιακά έτη,
δ) «κράτος μέλος κατανάλωσης>):
μέλος άψιξης της
το Κράτος
-

-

-

-

αποστολής ή της μεταψσράς των
αγαθών στον αποκτώντα πελάτη.
3. Οι κάτωθι υποκείμενοι στον ψόρο
πραγματοποιούν
που
εξ
απσστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα
εδάψη δύνανται να χρησιμοποιούν
το παρόν ειδικό καθεστώς:
α) κάθε υποκείμενος στον ψόρο που
έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας στο εσωτερικό της
χώρας ή κάθε υποκείμενσς στον
ψόρο που έχει την έδρα της
οικονομικής του δραστηριότητας
εκτός ‘Ενωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη
εγκατάσταση στο εσωτερικό της
χωρας.
Σε περίπτωση που σ υποκείμενος
ψόρο
στον
μόνιμες
διαθέτει
εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη
μέλη, εψόσον επιλέξει για την
εγγραψή του στο παρόν ειδικό
καθεστώς την Ελλάδα, δεσμεύεται
από την απόψαση αυτή για το
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος
και για τα δύο (2) επόμενα
ημερολογιακά έτη.
β) κάθε υποκείμενος στον ψόρο είτε
της περ. α) Είτε εγκατεστημένος σε
κράτος-μέλος,
άλλο
που
εκπροσωπείται από μεσάζοντα ο
έχει
την
οποίος
της
έδρα
οικονομικής του δραστηριότητας
στο εσωτερικό της χώρας ή έχει την
της
έδρα
του
οικονομικής
δραστηριότητας εκτός της ‘Ενωσης,
αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση
στο εσωτερικό της χώρας.
Σε περίπτωση που ο μεσάζων
διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και
σε άλλα κράτη μέλη, εψόσον
επιλέξει την Ελλάδα για την
εγγραψή του υποκείμενου στον
ψόρο που εκπροσωπεί στο παρόν
ειδικό καθεστώς) δεσμεύεται από
την
απόψαση
αυτή
για το
συγκεκριμένο ημερολσγιακό έτος
και για τα δύο (2) επόμενα
ημερολογιακά έτη.
γ) κάθε υποκείμενος στον ψόρο που
έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας εκτός ‘Ενωσης και

δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση
στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλο

Κράτος μέλος, ο οποίος επιλέγει για
την εγγραψή του στο παρόν ειδικό
και
Ελλάδα
την
καθεστώς
εκπροσωπείται από μεσάζοντα. 0
ι μεσάζοντας έχει την έδρα της
οικονομικής του δραστηριότητας
στη χώρα ή έχει την έδρα της
οικονομικής του δραστηριότητας
εκτός της ‘Ενωσης, αλλά διαθέτει
μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα.
Σε περίπτωση που ο μεσάζων
διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις και
εφόσον
κράτη-μέλη,
άλλα
σε
Ελλάδα
την
επιλέξει
νια την
εγγραψή του υποκείμενου στον
ψόρο που εκπροσωπεί στο παρόν
ειδικό καθεστώς, δεσμεύεται από
το
για
απόφαση
αυτή
την
συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος
και για τα δύο (2) επόμενα
ημερολογιακά έτη.
Ο υποκείμενος στον ψόρο που είναι
εγκατεστημένος σε χώρα εκτός Ε.Ε.
με την οποία η ‘Ενωση έχει συνάψει
περί
αμοιβαίας
συμψωνία
έκτασης
με
συνδρομής ανάλογης
εκείνη που προβλέπεται από την
Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου
της 16 Μαρτίου 2010 (1 84), όπως
έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο
με τον ν. 4072/2012 (Α86) και από
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010
του Συμβουλίου της 7 Οκτωβρίου
και ο οποίος
2010 (1 268)
ιεί
αποοτάσεως
πραγματοπο
εξ
πωλήσεις αγαθών από την εν λόγω
τρίτη χώρα δεν υποχρεούται σε
εκπροσώπηση από μεσάζοντα.
Οι ανωτέρω υποκείμενοι στον φόρο
εφαρμόζουν το ειδικό καΟεστώς του
παρόντος σε όλες τις εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών της παρ. 1 που
εισάγονται στην Ένωση από τρίτες
χώρες ή τρίτα εδάψη.
Για τους σκοπούς της παρούσας,
ουδείς υπσκείμενσς στον ψόρο
συγχρόνως
ορίσει
να
μπορεί
περισσοτέρους του ενός μεσάζοντες.
Δεν επιτρέιτεται η εγγραψή στο
ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ ι

του Κώδικα ΦΠΑ είτε απευθείας
είτε
διαμέσου
μεσάζοντα
υποκείμενων στον ψόρο που είναι
ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς
μικρών επιχειρήσεων του άρθρου
39 του Κώδικα ΦΠΑ.
4. Ο υποκείμενος στον ψόρο 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 εγγραψή στο μητρώο του
παρόντος ειδικού καθεστώτος, που
Είναι προσβάσιμο μέσω του
α) Οι πληροφορίες που πρέπει να
παρέχει ο υποκείμενος στον ψόρο
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 Ενωση έχει συνάψει
συμψωνία
περί
αμοιβαίας
συνδρομής.
β) Οι πληροψορίες που πρέπει να
παρέχει

ο

μεσάζων,

προτού

χρησιμοποιήσει το παρόν ειδικό
καθεστώς για λογαριασμό ενός
υποκείμενου στον ψόρο, περιέχουν
τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) ονοματεπώνυμο

ή

επωνυμία,

ββ) ταχυδρομική διεύθυνση,
γγ) ηλεκτρονική διεύθυνση,
δδ) αριθμό ψορολογικού μητρώου
ΦΠΑ.
γ) Οι πληροψορίες που πρέπει να

ιο1Ι

παρέχει ο μεσάζων για κάθε
υποκείμενο οτον ψόρο τον οποίο
εκπροσωπεί, Προτού ο εν λόγω
υποκείμενος οτον ψόρο 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,
ως
55)
ψορολογικού
αριθμό
μητρώου ΦΠΑ ή εθνικό αριθμό
ψορολογικού μητρώου εε) τον
ατομικό
αριθμό
ψορολογικού
μητρώου που
έχει χορηγηθεί
σύμψωνα μετην περ. β) της παρ. 6.
Κάθε υποκείμενος στον Φόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς ή, κατά περίπτωση, ο
μεσάζων
γνωστοποιεί
αυτού
οποιεσδήποτε
στις
μεταβολές
ανωτέρω
παρασχεθείσες
πληροψορίες.
6. α) Στον υποκείμενο στον ψόρο
που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς χορηγείται μοναδικός
ατομικός αριθμός ψορολογικού
μητρώου ΦΠΑ για την εφαρμογή
του ειδικού καθεοτώτος με το
ΙΜ,
πρόθεμα
ο οποίος του
κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
β) Στον μεσάζοντα χορηγείται
μοναδικός
ατομικός
αριθμός
ψορολογικού
μητρώου
με το
πρόθεμα
ΙΝ,
ο
οποίος του
κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.
γ) Στον μεσάζοντα χορηγείται
μοναδικός
αριθμός
ατομικός
ψορολογικού μητρώου ΦΠΑ με το
πρόθεμα ΙΜ νια την εψαρμογή του
παρόντος ειδικού καθεστώτος για
κάθε υποκείμενο στον ψόρο για τον
οποίο έχει οριστεί.
ο αριθμός ψορολογικού 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 οτον ψόρο που
δεν
χρησιμοποιεί
μεσάζοντα

-

διαγράψεται από το μητρώο του
παρόντος ειδικού καθεστώτος στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) εάν το εν λόγω πρόσωπο
ότι
δεν
Ι γνωστοποιήσει
πραγματοποιεί
πλέον
εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα
οποία εισάγονται από τρίτα εδάψη ή
τρίτες χώρες,
ββ) εάν μπορεί με άλλο τρόπο να
συναχθεί ότι έχουν παύσει οι
ψορολογητέες δραστηριότητές των
εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών
που εισάγονται από τρίτα εδάψη ή
τρίτες χώρες,
γγ) εάν ο υποκείμενος στον ψόρο
δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις
που είναι αναγκαίες νια την
υπαγωγή του στο παρόν ειδικό
καθεστώς,
δδ)
εάν
συστηματικά
δεν
συμμορψώνεται προς τους Κανόνες
που αφορούν το παρόν ειδικό
καθεστώς.
β) 0 μεσάζοντας διαγράφεται από
το μητρώο του παρόντος ειδικού
καθεστώτος
στις
ακόλουθες
περιπτώσεις:
αα) εάν για χρονικό διάστημα δύο
(2) ουνεχόμενων ημερολογιακών
τριμήνων δεν έχει ενεργήσει ως
μεοάζων 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,
εάν
συστηματικά
γγ)
δεν
συμμορψώνεται προς τους κανόνες
που αψορούν στο παρόν ειδικό
καθεστώς.
ν) Ο υποκείμενος στον ψόρο 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
ψόρο δεν πραγματοποιεί πλέον εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα
οποία εισάγονται από τρίτα εδάψη ή

ΙΟ’

τρίτες χώρες,
ββ) εάν μπορεί με άλλο τρόπο να
συναχθεί ότι έχουν παύσει σι
ψορολογητέες δραστηριότητές του
εν λόγω υποκείμενου στον Φόρο
σχετικά με τις εξ αποστάσεως
πωλήσεις αγαθών που εισάγονται
από τρίτα εδάψη 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
συστηματικά
δεν
ψόρο
συμμορψώνεται προς τους κανόνες
που αψορούν το παρόν ειδικό
καθεστώς
εε) εάν ο μεσάζων γνωστοποιήσει
ότι δεν εκπροσωπεί πλέον τον εν
λόγω υποκείμενο στσν ψόρο.
8. Για εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών που εισάγονται από τρίτες
χώρες ή τρίτα εδάψη 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
εψαρμογή
του
προηγούμενου εδαψίου, ως χρόνος
αποδοχής της πληρωμής νοείται ο
κατά
τον
οποίο
χρόνος
η
μήνυμα
επιβεβαίωση πληρωμής, το
για έγκριση πληρωμής ή η ανάληψη
υποχρέωσης πληρωμής από τον
λήπτη
λαμβάνεται
από
τον
υποκείμενο
στον
ψόρο
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. 0 υποκείμενος στον ψόρο που
κάνει χρήση του παρόντος ειδικού
καθεστώτος ή ο μεσάζων που
ενεργεί
για
λογαριασμό
του
υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα
δήλωση ΦΠΑ νια κάθε μήνα, Είτε

πραγματοποιηθεί
έχουν
εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που
εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα
είτε
εδάψη
δήλωση
όχι.
Η
υποβάλλεται μέχρι το τέλος του
μήνα που ακολουθεί τη λήξη της
ψορολογικής περιόδου την οποία
καλύπτει η δήλωση.
Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράψεται ο
αριθμός ψορολογικού
μητρώου
ΦΠΑ της παρ. ό και, για κάθε κράτος
μέλος κατανάλωσης στο οποίο
οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία,
χωρίς ΦΠΑ, των εξ αποστάοεως
πωλήσεων αγαθών που εισάγονται
από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάψη για
τις οποίες ο ΦΠΑ έχει καταστεί
απαιτητός Κατά τη ψορολογική
περίοδο και το συνολικό για κάθε
συντελεστή ποσό του αντίστοιχου
ψόρου. Στη δήλωση πρέπει να
αναφέρονται επίσης οι ισχύοντες
συντελεστές ΦΠΑ και το συνολικό
ποσό του ΦΠΑ που οψείλεται.
Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις σε
δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή της,
οι
λόγω
τροποποιήσεις
εν
περιλαμβάνονται
επόμενη
σε
δήλωση εντός τριών ετών από την
ημερομηνία στην οποία έπρεπε να
υποβληθεί
δήλωση
αρχική
η
σύμψωνα με το πρώτο εδάψιο. 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
άλλα
σε
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 ψόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς ή ο μεσάζων του
καταβάλλει τον ΦΠΑ, με αναψορά
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 ψόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
καθεστώς δεν μπορεί να ασκήσει
δικαίωμα έκπτωσης ποσού ΦΠΑ που
κατέβαλε στη χώρα μας στο πλαίσιο
ψορολογητέων δραστηριοτήτων του
Που υπάγονται στο παρόν ειδικό
Ο
αυτός
καθεστώς.
Φόρος
κατά περίπτωση,
επιστρέεται,
σύμφωνα μετην παρ. 2 του άρθρου
34 και χωρίς την πλήρωση των
προϋποθέσεων που ορίζονται στην
καθώς και
αυτή,
παράγραφο
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου
34, και χωρίς την πλήρωση των
προϋποθέσεων που ορίζονται στην
παράγραφο αυτή.
Εάν ο υποκείμενος στον ψόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
αριθμό
διαθέτει
καθεστώς
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 ψορολογητέες
δραστηριότητές του που υπάγονται
στο παρόν ειδικό καθεστώς, με τη
δήλωση ΦΠΑ την οποία υποβάλλει
σύμψωνα με την παρ. 1 του άρθρου
38.
13. Ο υποκείμενος στον Φόρο που
χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό
σε
υποχρεούται
καθεστώς
καταχώρηση στα λογιοτικά του
αρχεία (βιβλία) των πράξεων που
ειδικό
παρόν
στο
υπάγονται
καθεστώς. Ο μεσάζων υποχρεούται
σε καταχώρηση στοιχείων για
καθένα εκ των υποκείμενων στον
Οι
εκπροσωπεί.
που
ψόρο

καταχωρήσεις αυτές είναι αρκετά Τ
λεπτομερείς) σύμψωνα με το άρθρο
63γ του Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 282/2011, ώστε να
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές της
Ελλάδας και των λοιπών κρατώνκατανάλωσης
μελών
να
επαληθεύουν την ακρίβεια της
δήλωσης ΦΠΑ. Οι καταχωρήσεις
διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα
αίτηση,
από
ελληνική
στην
Φορολογική Διοίκηση και στο
μέλος κατανάλωσης και
κράτος
διαψυλάσσονται για διάστημα δέκα
(10) ετών, το οποίο αρχίζει από τις
31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το
οποίο πραγματοποιήθηκε η πράξη.
14. Η αρμόδια νια τη διαχείριση των
σχετικών με το ανωτέρω ειδικέ
καθεστώς διαδικασιών υπηρεσία
της Α.Α.Δ.Ε., υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων της παρ. 4,
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας
των στοιχείων του δηλσύντσς,
γ) τη χορήγηση και κοινοποίηση του
ατομικού ΑΦΜ/ίΙ3ΓΙΑ που αψορά σε
υποκείμενο στον ψόρσ και του
αριθμού ψορολσγικσύ μητρώου
στον μεσάζσντα,
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των
δηλώσεων ΦΠΑ,
ε) την επιβεβαίωση καταβσλής του
σψειλόμενσυ ψόρσυ,
στ) την κατανομή στα άλλα κράτη
μέλη κατανάλωσης του ψόρου που
τσυς αναλογεί, με βάση τα στοιχεία
των δηλώσεων καιτσυ λσγαριασμσύ
που προβλέπεται στην παρ. 10,
ζ) την παροχή στα άλλα κράτη
μέλη πληροψοριών που αψορούν
την
και
εγγραψή
διαγραψή/εξαίρεση από τσ παρόν
ειδικέ καθεστώς, την υποβολή
δηλώσεων και την καταβολή του
ψόρσυ, για την επαλήθευση της
κατάστασης Των υποκείμενων στον
Φόρο και της ακρίβειας των
συναλλαγών που καλύπτονται από
τσ παρόν ειδικό καθεστώς,
η) τη διαχείριση των πληροφοριών
των
και
που
δηλώσεων
—

—

—

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 νια την ορΟή απόδοση
του φόρου.
15. Με απόφαση του Διοικητή της
ορίζονται τα αρμόδια
Α.Α.Δ.Ε.
όργανα, οι διαδικασίες εγγραψής
και διαγραψής ή εξαίρεσης από το
καθεστώς,
ειδικό
παρόν
η
διαδικασία υποβολής της δήλωσης
ΦΠΑ καταβολής του οψειλόμενου
φόρου, καιτης απόδοσης αυτού οτα
μέλη κατανάλωσης,
άλλα κράτη
αχρεωστήτως
επιστροφής
οι
ποσών,
καταβληθέντων
των
τηρούμενων
πληροψορίες
λογιοτικών καταχωρήσεων, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα νια τη
—

λειτουργία του παρόντος ειδικού
καθεστώτος. »

Νέα Διάταξη

Άρθρο 12

Στον Κώδικα ΦΠΑ
άρθρο 47ε ως εξής:

προστίθεται

«Αρθρο 47ε
Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και
την πληρωμή του ΦΠΑ κατά την
εισαγωγή
1. ‘Οταν, νια την εισαγωγή αγαθών,

που
προϊόντων
εξαιρουμένων
ψόρο
υπόκεινται
ειδικό
σε
δέματα
σε
κατανάλωσης,
εσωτερικής

αξίας

που

δεν

υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150)
ευρώ, δεν χρησιμοποιείται το ειδικό

καθεστώς εισαγωγής του άρθρου
ή αντίστοιχο ειδικό καθεστώς
άλλου κράτους μέλους, το πρόσωπο

που προσκομίζει τα εμπορεύματα
στο τελωνείο για λογαριασμό του
οποίο
το
για
προσώπου
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
άψιξη των αγαθών ολοκληρώνεται

στη χώρα μας.
Ως «εσωτερική αξία» νοείται η τιμή
των
αγαθών
καθαυτά
όταν
πωλούνται προς εξαγωγή στο
τελωνειακό έδαψος της ‘Ενωσης
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον
Ενωσιακό
Τελωνειακό
Κώδικα
(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου
2013,1269).
Για εμπορεύματα που υπόκεινται σε
απαγορεύσεις και περιορισμούς
κατά την εισαγωγή, τυγχάνει
ε4αρμογής η ενωσιακή τελωνειακή
νομοθεσία.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος,
ισχύουν τα εξής:
(α) το πρόσωπο για το οποίο
προορίζονται τα αγαθά είναι
υττόχρεο για την καταβολή του ΦΠΑ.
(β) το πρόσωπο που προσκομίζει τα
αγαθά στην αρμόδια τελωνειακή
αρχή εισπράπει 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 διαοψαλίζεται ότι το
πρόσωπο για το οποίο προορίζονται
τα
αγαθά
καταβάλλει
τον
αναλογούντα ψόρο.
3. Η είσπραξη του ψόρου στο
πλαίσιο
του
παρόντος
πραγματοποιείται στην αρμόδια
τελωνειακή αρχή με ηλεκτρονικά
μέσα σε μηνιαία βάση. Ο ψόρος
καταβάλλεται εντός της προθεσμίας
καταβολής που εψαρμόζεται 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
μορψή
Κατόπιν
αιτήματος των τελωνειακών αρχών.
5. Οποιαδήποτε παράβαση του
την
παρόντος
θεωρείται,
με
επιφύλαξη της περί λαθρεμπορίας
νομοθεσίας, ως απλή τελωνειακή
παράβαση, σύμΦωνα με την παρ. 1
του άρθρου 142 του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001,
Α 265) και τιμωρείται σύμψωνα με
τον ανωτέρω Κώδικα.»
Άρθρο 13
Στον Κώδικα ΦΠΑ
άρθρο 47οτ ως εξής:

Νέα Διάταξη
προστίθεται

«Αρθρο 47 οτ
1. Στις εξ αποστάσεως πωλήσεις
αγαθών,
εψαρμόζονται
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 εδάψη, τα οποία
υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης,
όταν η άψιξη της αποστολής ή
μεταψοράς στον αποκτώντα πελάτη
είναι το εσωτερικό της χώρας, με
την
επιφύλαξη
της
παρ.
1,
εψαρμόζεται το άρθρο 53Α του ν.
2960/2001, για τη βεβαίωση και
είσπραξη του ψόρου κατανάλωσης
καιτου ΦΠΑ.
3.
Για
τις
ενδοκοινοτικές
εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, τα
οποία υπόκεινται σε ειδικό ψόρο
κατανάλωσης, όταν η άφιξη της
αποστολής
ή μεταψοράς στον
αποκτώντα
πελάτη,
είναι
το
εσωτερικό της χώρας, με την
επιψύλαξη της παρ. 1, εψαρμόζονται
το άρθρο 60 και η παρ. 5 του
άρθρου 109 του ν. 2960/2001, για τη
βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού

φόρου κατανάλωσης καιτου ΦΠΑ.».

Άρθρο 14

Νέα Διάταξη

Στην παρ. Ι του άρθρου 35 του

Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται περ. κα
ως εξής:

(ικα) στις περιπτώσεις του άρθρου
5β, ο υποκείμενος στον ψόρο που
θεωρείται ότι έχει παραδώσει τα
αγαθά στον υποκείμενο στον ψόρο,
ο οποίος διευκολύνει την παράδοση
αγαθών
μέσω
της
χρήσης
ηλεκτρονικής διεπαψής, εψόσσν ο
υποκείμενος που έχει διευκολύνει
την παράδοση των αναθών δεν Είναι
υπόχρεος νια την καταβολή του
ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 5γ του
Εκτελεστικού
Κανονισμού
(ΕΕ)
282/2011.».

Άρθρο 15
Το πρώτο εδάψιο 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 ψόρο,
σύμψωνα με τις περ. α’, β1, γ1, δ’, στ
και ζ της παρ. 1 του άρθρου 27.».

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του
άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ έχει ως
εξής:
«Επίσης,
κατά
παρέκκλιση
της
δε
θεωρείται
παραγράψου
1,
ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η
κατά τις διατάξεις του άρθρου 2
απόκτηση αγαθών των οποίων η
απαλλάσσεται
παράδοση
στο
εσωτερικό της χώρας από το ψόρο,
σύμψωνα με τις διατάξεις των
περιπτώσεων α, β, γ, και οτ της
παραγράψου Ι του άρθρου 27.»
Άρθρο 16
Η παρ. Ια του άρθρου 8 του ν.
Η παρ. Ια του άρθρου 8 του ν, 4308/2014 έχει ως εξής:
4308/2014 (Α251) αντικαθίσταται «Ια) Τιμολόγιο εκδίδουν, σύμφωνα με
ως εξής:
τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και
«Ια) Τιμολόγιο εκδίδουν, σύμψωνα οι οντότητες που είναι εγγεγραμμένες
με το παρόν και οι οντότητες που σε ένα από τιχ ειδικά καθεοτώτα των
είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φόρου
ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, Προστιθέμενης Αξίας.»
47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ. Κατ
εξαίρεση, οι οντότητες που είναι
εγγεγραμμένες στο ειδικό καθεστώς
του άρθρου 47γ δεν υποχρεούνται
στην
έκδοση
τιμολογίου
για
σκοπούς Φ.Π.Α. αναψορικά με τις
ενδοκοινοτικές
εξ
αποστάσεως
πωλήσεις
αγαθών.
Τιμολόγιο
εκδίδουν και οι υποκείμενοι στον
φόρο οι οποίοι θεωρείται ότι

114

παραδίδουν
σε
άλλους
υποκείμενους στον ψόρο αγαθά
σύμΦωνα με την παρ. 2 του άρθρου
5β του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον σ
τόπος παράδοσης των αγαθών είναι
το εσωτερικό
Οι
της χώρας.
οντότητες που είναι εγγεγραμμένες
σε αντίστοιχα των άρθρων 47β, 47γ
και 476 ειδικά καθεστώτα άλλων
κρατών
δεν
μελών,
καταλαμβάνονται από τις διατάξεις
περί παραστατικών πωλήσεων του
παρόντος νόμου για σκοπούς ΦΠΑ.
νια τις πράξεις που καλύπτονται από
τα ως άνω ειδικά καθεοτώτα».
Άρθρο 17
Μετά το πρώτο εδάψισ της παρ. Ι
Κώδικα
άρθρου
7
του
του
Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.
Α170)
προστίθεται
4174/2013,
εδάψιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται
ως εξής:
«1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για
την
άσκηση
δικαιώματος
ή
υποχρέωσης,
εκπλήρωση
όπως
από
τη
φορολογική
ορίζεται
νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη
αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η
προθεσμία παρατείνεται μέχρι την
αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την
οποία η Φορολογική Διοίκηση
λειτουργεί για το κοινό. Το πρώτο
εδάψιο δεν εψαρμόζεται για τις
δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται
σύμψωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και
47δ του Κώδικα ΦΠΑ»

30.

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
4174/2013 έχει ως εξής:
«1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας νια 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
Φορολογική
Διοίκηση
οποία
η
λειτουργεί γιατο κοινό.»

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενηςρύΰμισης

Καταρμ’ούμενες διατάξεις

που προόλέττσυν κατάργηση

Άρθρο 4, παρ. Ι
1. Οι περ. β), γ) και δ) της παρ. 13
του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ
καταργούνται.

Οι περ. β, γ και δ’ της παρ. 13 του
άρθρσυ 14 του Κώδικα ΦΠΑ έχουν ως
εξής:
ιιβ)
της
Κατά
παρέκκλιση
υποπερίπτωσης ββ1 της περίπτωσης α’,
ο τόπσς παροχής των υπηρεσιών αυτών

είναι το εσωτερικό της χώρας, εψόσον
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
αα) ο παρέχων την υπηρεσία έχει την
εγκατάοταση
ελλείψει
του
ή,
εγκατάστασης, την κατοικία του ή τη
συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της
χώρας και όχι και εντός άλλου κράτους
μέλους,
ββ) οι υπηρεσίες παρέχονται σε μη
υποκείμενους στον ψόρο που είναι
εγκατεστημένοι ή έχουν τη μόνιμη
κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος,
γγ) το συνολικό ποσό, χωρίς Φ.Π.Α.,
των παροχών που αναψέρονται στην
υποπερίπτωοη ββ’ της παρούσας
περίπτωσης 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 η παροχή των υπηρεσιών έχει
πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα,
για τον υπολογιομό 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 (1)
ημερολογιακού έτους, το συνολικό
ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των ανωτέρω
παροχών υπερβαίνει το όριο των δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ, από το εν
λόγω χρονικό σημείο εψαρμόζεται η
υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης α’.
γ) Οι υποκείμενοι στο ψόρο της
υποπερίπτωσης αα’ Της περίπτωσης β
που παρέχουν υπηρεσίες μέχρι του
ορίου των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ, προς μη υποκειμένους στον
ψόρο, που είναι εγκατεστημένοι, έχουν
τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη
διαμονή τους σε οποιοδήποτε άλλο
κράτος μέλος, έχουν το δικαίωμα να
επιλέγουν τον τόπο παροχής των
υπηρεσιών τους σύμφωνα με την
υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης α’.
Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή
δήλωσης, η οποία ισχύει τουλάχιστον

1’

________________

για δύο (2) ημερολογιακά έτη, μετά την
πάροδο των οποίων μπορεί να
ανακληθεί. Η ανάκληση ισχύει από το
ημερολογιακό
έτος.
επόμενο
παρέκκλιση
Κατά
της
δ)
της
περίπτωσης
α,
υποπερίπτωσης αα
ο τόπος παροχής των ανωτέρω
υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον
ψόρο λήπτη που είναι εγκατεστημένος
ή έχει την κατοικία του ή τη συνήθη
διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας,
δεν είναι το εσωτερικό της χώρας,
εψόσον ο υποκείμενος στον ψόρο
παρέχων που είναι εγκατεστημένος ή,
έχει την
εγκατάστασης,
ελλείψει
κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του
σε άλλο κράτος μέλος πληροί στο
κράτος μέλος αυτό προϋποθέσεις
ανάλογες αυτών που ορίζονται στην
περίπτωση β’, εκτός αν ο εν λόγω
παρέχων επιλέξει τον τόπο παροχής
των υπηρεσιών του σύμψωνα με την
υποπερίπτωση αα1 της περίπτωσης α.»
Άρθρο 18
Τα άρθρα 20 και 21 του Τίτλου ΙΙΙ
ασήμαντης
ειδών
«Εισαγωγές
αξίας)) του ν.1684/1987 (Α’ 18) «Για
από το
την απαλλαγή
Φόρο
(Φ.Π.Α.)
αξίας
προστιθέμενης
: α)
ορισμένων οριστικών εισαγωγών
αγαθών και β) των προσωρινά
εισαγόμενων αγαθών εκτός των
μεταψορικών μέσων, των παλετών
και των εμπορευματοκιβωτίων»
καταργούνται.

Τα άρθρα 20 και 21 του ν. 1684/1987
(Α’ 18) έχουν ως εξής:
«Αρθρο 20
Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι
εισαγωγές αγαθών συνολικής αξίας
μέχρι 22 Εςυ.
Άρθρο 21
Εξαιρούνται από την απαλλαγή:
α) τα οινοπνευματώδη προϊόντα,
β) τα αρώματα και οι κολόνιες,
γ) ο καπνός καιτα προϊόντα καπνού.»

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων! υπηρεσιών

31.

Σχετική διάταξη
αξιολογο ύ μενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία

—

Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς
Α.Α.Δ.Ε:
Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ
Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης

/ ψορέων

Αντικείμενο ουναρμοδιότητας
ν. 4336/2015 (Α’ 94)

32.

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

..

Εξουσιοδοτική
διαταξη
,

εγκύκλιος

Αρμόδιο ή
ετιισπεύδον
Υπουργειο η
υπηρεσία
Α.ΑΔ.Ε

απόψαση

ΑΑΔ.Ε

Είδος
πραξης

______________

...

Αντικειμενο
Οδηγίες εφαρμογής
προς τις τελωνειακές
αρχές γιατο ειδικό
καθεστώς εισαγωγής
και για τις ειδικές
ρυθμίσεις για τη
δήλωση και πληρωμή
ΦΠΑ_εισαγωγής
Διαδικασία
εγγραψής/διαγραψής,
υποβολής δηλώσεων,
πληρωμών και
επιστροφών φόρου.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας
υπηρεσίας
41ι
Θ
‘

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αττοκλειστικη

προ&σμία)
Εως την
01.07.2021

Έως την
0107.2021

ή δημόσιας

4ί:

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Δεν προβλέπεται σε καμία ρύθμιση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
.:·::;;
·················

Ι

ΜΕΡΟΣ Β’ : Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε
τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α’ΖΟό), βάσει της ς(2021) 2545/09042021
εγκριτικής απόψασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος
«ΗΡΑΚΛΗΣ»
-

-

Επιστιεύδον Υπουργείο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιώτα Τζαβάρα (210 3332787), κινητό τηλ. 6977296048, -πιΙ:
ρ.ίινΜ? @111 Ι πΰ π .τ
Εττιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοι9έτηαης
στους οποίους αφορούν οι δασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύι3μισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ! ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ&

ΕΞΩτΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ9

Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ1°

Ί

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ11

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

/

Β

12

13

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ12

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ13

Ν

Τομέας νομοθίτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρισκευιιάτων καιΥπουρείου Ιίολιτηιού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτισης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτηοης ΕΠί θειιάτων Υπυυργείου Οκονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβίρνισης, Υπουργείου Προστασίας
Του Πολίτη Και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών Υπουργείου Ναυτιλίας & Νισιωτικής Πολπικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροιρίμιιιν Και
Υπουργείου Τουρισμού.

___________

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Οι προτεινόμενες Τροποποιήσεις αποσκοπούν στο να καταστεί λειτουργικό τσ
Πρόγραμμα «Ηρακλής» για τη νέα Ι8μηνη διάρκειά του, σύμψωνα με την αρ.
(2021) 2545/09.04.2021 απόψαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα,
προβλέπουν:
α) νομοτεχνικές βελτιώσεις για την καλύτερη αποσαψήνιση συγκεκριμένων
τεχνικών εννοιών,
β) την επέκταση του πεδίου εψαρμογής των τιτλσποιήσεων απαιτήσεων και στις
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα,
γ) τη δυνατότητα παράτασης τσυ διαστήματος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
4649/2019 (Α’ 206) μέσω της έκδοσης υπουργικής απόφασης και,
δ) τη δυνατότητα καθορισμού και εξειδίκευσης του περιεχομένου του
Παραρτήματος Δ’ μέσω της έκδοσης κοινής απόψασης του Υπουργού Οικονομικών
και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Οι υψιστάμενες διατάξεις του ν. 4649/2019 χρήζουν προσαρμογής, ώστε να
καλύπτουν και την παράταση του Προγράμματος «Ηρακλής», σε συνέχεια της αρ.
ς(2021) 2545/09.04.2021 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επίσης, οι τεχνικές έννοιες «πραγματοποιηθείσες καθαρές εισπράξεις)> και
«προϋπολογισθείσες καθαρές εισπράξεις» χρήζουν αποσαψήνισης προκειμένου να
διαοψαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην εψαρμογή του προγράμματος
«Ηρακλής» και να αποψευχθούν παρερμηνείες που Θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν οτα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Έμμεσα αψορούν σε όλους
τους πολίτες Και τα νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με τις εν λόγω
εταιρείες, καθώς και τους επενδυτές.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ Π
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Ο ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών
ιδρυμάτων» (Α’ 206).

(2.0

5.

Γιατί δεν είναι δυνατά να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
Ο ν. 4649/2019 εκδόθηκε βάσει της εγκριτικής απόψασης
5Α.53519 (2019/Ν) της
ς(2019) 7309/10.10,2019
δημιουργία του
Επιτροπής για τη
Ευρωπαϊκής
-

προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόψασης ή άλλης
κανονιστικής

προγράμματος παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής».
Οι σημερινές τροποποιήσεις γίνονται σε ευθυγράμμιση
αρ. (2021) 2545/09.04.2021 απόφαση της
με την
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (απάψαση παράτασης του
προγράμματος). Κατά συνέπεια, απαιτείται νομοθετική
παρέμβαση που τροποποιεί τον ισχύοντα νόμο,
προσαρμόζοντας τις διατάξεις στις προβλέψεις της
Επίσης, ρυθμίζονται ειδικότερα
σχετικής απόψασης.
ζητήματα όπως η επέκταση του πεδίου εψαρμογής των
τιτλοποιήσεων απαιτήσεων, η δυνατότητα παράτασης
του διαστήματος της παρ. 4 του άρθρου 3 μέσω της

πράξης;

έκδοσης

1) με αλλαγή

Ι

απόψασης

υπουργικής

και

τούτο

η

προεδρικού

έκδοση

υπουργικής απόψασης

Ομοίως ως άνω.

νης της

δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
Η) με διάθεση

Ομοίως ως άνω.

Συναψείς πρακτικές
Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;
6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

διατάγματος,

ή άλλης κανονιοτικής πράξης.

έ) με αλλαγή

περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

δυνατότητα

καθορισμού και εξειδίκευσης του περιεχομένου του
Παραρτήματσς Δ μέσω της έκδοσης κοινής απόψασης
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία μπορούν να ρυθμιοτούν
μόνον κατόπιν νομοθετικής παρέμβασης δίχως να αρκεί
προς

διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομέ

η

ΝΑΙ

Χ

ΟΧΙ

________________________________
_

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ·

__

_

Στην Ιταλία, όπου αντίστοιχο πρόγραμμα εψαρμόζεται
από το 2016.

11) σε όργανα της ΕΕ.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται μετην αξιολογούμενη ρύθμιση

7

ππ

8.

Η

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

των πιστωτικών ιδρυμάτων οε μονοψήψια

)

βραχυπρόθεσμοι:

ποσοστά ως το 2022. Απόδοση ασψάλειας
δικαίου νια τα πιοτωτικά ιδρύματα που

συμμετέχουν στο

Πρόγραμμα «Ηρακλής»,

τους επενδυτές και τις αγορές.

Η επιτυχής εψαρμογή του Προγράμματος Θα
επιτρέψει στις τράπεζες να εξυγιάνουν τους
ισολογισμούς τους και να εστιάσουν στον
πραγματικό τους ρόλο, που είναι η στήριξη

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

της
πραγματικής
οικονομίας,
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων,

των
των

επιτηδευματιών
νοικοκυριών.
και
των
Ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, της

κεψαλαιαγοράς
και
της
βελτίωση
πιστοληπτικής διαβάθμισης της ελληνικής
οικονομίας.

Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
ΆρΟρο
19

20

21

22

23

24

25

26

27

Στόχος
Επέκταση του πεδίου εψαρμογής του νόμου ώστε να
καταλαμβάνει και τα προβλεπόμενα ατην από 942021 ς
(2021) 2545 απόφαση Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιιαπόψαση
παράτασης»).
Επέκταση του πεδίου εψαρμογής των τιτλοποιήσεων
απαιτήσεων και στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
(18251π€) που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα.
Νομοτεχνικές βελτιώσεις που αποσκοπούν στην αποσαψήνιση
των εννοιών «πραγματοποιηθείσες καθαρές εισπράξεις>)
(νοούνται σωρευτικα, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης
υπολογισμού αυτών) και «προϋπολογισθείσες καθαρές
εισπράξεις» (ως ορίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο
ελήψθη υπόψη από τον ΕΟΠΑ για την πιστοληπτική
εξοψλητικής
υψηλής
των
ομολογιών
αξιολόγηση
προτεραιότητας). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παράτασης
του διαστήματος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4649/2019
απόψασης,
υπουργικής
έκδοσης
μέσω
της
και
του
αποκτώντος
του
Κατόπιν κοινού αιτήματος
Επιτροπής
διαχειριστή απαιτήσεων και εισήγησης της
Παρακολούθησης Εγγυήσεων του άρθρου 17 του παρόντος,
και μόνο οε έκτακτες καταστάσεις και υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις.
Επέκταοη των διατάξεων σχετικά με την παροχή της εγγύησης
του ελληνικού Δημοσίου και οτα προβλεπόμενα στην από
942021 ς (2021) 2545 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
( «απόψαση παράτασης»).
Νομοτεχνική βελτίωση με την οποία η Φράση <(από 10.10.2019
ς (2019) 7309 απόψασης» αντικαθίσταται με τη Φράση
<ιαρχικής απόψασης».
Προσθήκη της λέξης «εργάσιμων» πριν τη λέξη «ημερών» και
νομοτεχνική βελτίωση, ώστε να διευκρινιστεί η χρονική
περίοδος εντός της οποίας γίνεται αποδεκτό το υποβαλλόμενο
από τα πιστωτικά ιδρύματα αίτημα.
Προσθήκη της δυνατότητας καθορισμού και εξειδίκευσης του
περιεχομένου του Παραρτήματος Δ’ Του ν. 4649/2019 μέσω
της έκδοσης κοινής απόψασης του Υπουργού Οικονομικών και
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Νομοτεχνικές βελτιώσεις που αποσκοπούν στην αποσαψήνιση
των εννοιών «πραγματοποιηθείσες καθαρές εισπράξεις»
(νοούνται σωρευτικά, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης
υπολογισμού αυτών) και «προϋπολογισθείσες καθαρές
εισπράξεις» (ως ορίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο
ελήψθη υπόψη από τον ΕΟΠΑ για την πιστοληπτική
εξοψλητικής
υψηλής
ομολογιών
των
αξιολόγηση
προτεραιότητας)
Επέκταοη των διατάξεων σχετικά με την κατάπτωση της

εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου και οτα προβλεπόμενη
στην από 94.2021 ς (2021) 2545 απόψαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής («απόφαση παράτασης»).
Αναγκαία νομοτεχνική βελτίωση σε συνέχεια της προσθήκης
καθορισμού
και εξειδίκευσης του
της
δυνατότητας
περιεχομένου του Γίαραρτήματος Δ’ σε ξεχωριστό άρθρο
(άρθρο 7).
Επέκταση των διατάξεων σχετικά με την πρόωρη λήξη της
εγγύησης και στα προβλεπόμενα στην από 9.4.2021 ς (2021)
2545 απόψαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («απόψαση
παράτασης»).

Η
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Προσθήκη της λέξης «εργάσιμων» πριν τη λέξη «ημερών».
Διόρθωση της ταχυδρομικής διεύθυνσης της Διεύθυνσης
Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεψαλαίων του ΓΛΚ στο
Παράρτημα Α.
Προσαρμογή του Αναλογικού Συντελεστή Επιτσκιακών
Περιθωρίων του ΠΑΡΑΡΓΗΜΑΤΟΣ Β στο 56,9% από 50%, για
τη νέα Ι8μηνη διάρκεια του προγράμματος, προκειμένου να
αντικατοπτρίσει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον,
διόρθωση της δεύτερης υποσημείωσης, καθώς είχε εκ
παραδρομής αποτυπωθεί λανθασμένα (λάθος μετάφραση από
το αγγλικό κείμενο της από 10.10.2019 ς (2019) 7309
απόφασης της Ε. Επιτροπής).
Διόρθωση της ταχυδρομικής διεύθυνσης της Διεύθυνσης
Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεψαλαίων του ΓΛΚ στο
ΓΙΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 (τόσο στο ελληνικό όσσ και στο αγγλικό
κείμενο) και νομοτεχνική βελτίωση με την οποία η φράση
«από 10.102019 ς (2019) 7309 απόΦασης» αντικαθίσταται με
τη ψράση <ι«αρχικής απόψασης)»).

32
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Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚιΣΗ,
Δ<ΑΟΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΑ,
ΟΚΟΝΟΜΙΑ,
Α Γ\ ΤΑ [Ω 1,1 Σ Μ Ο Σ

Αξηοη εοόδων

Μείιιοη δαπανών
οΦΕΛΗ
ΡΥΟΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ
Εξοικ0νόμηση χρόνου

Μεαλύιερη
-

αποόοτικοτητο/
αποτελεσματικότητα

Χ

<Ο\ΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
οΜΑΔΕΣ

ΟΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛ ΤΙΓΙΚΟ
ΠΕΙΒΑΛΛΟΝ

Ν-ΙΣ:ΩΤΙΚ&·ΗΤΑ

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διοψάνεια Οεομών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός! ποιοτική αποτίμηση:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις γίνεται προσαρμογή του ν. 4649/2019, ώστε να καταστεί λειτουργικός και για
τη νέα Ι8μηνη διάρκεια του Προγράμματος «Ηρακλής», σύμψωνα με την αρ. (2021) 2545/09.042021
απόψαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ενώ οι προτεινόμενες νομοτεχνικές βελτιώσεις και πρόσθετες
δυνατότητες συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.

Γνώμες

ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαοτικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραψή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς

Π

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες
Για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις υπήρξε συνεργασία

Συνεργαοία με
κοινωνικούς ψορείς
Ανεξάρτητες Αρχές

σε εθνικό Επίπεδο με την Τράπεζα της Ελλάδος, την

/

Ελληνική ‘Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και τα πιστωτικά
ιδρύματα.

_______

!

Διεθνής διαβούλευση

Για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις υπήρξε συνεργασία
σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 28, 106 του Σ

25.

Π

Π

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(ουμ,τεριλαμόανομένου
τσυ Χάρτη ΘεμΕλιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Η από 9.4.2021 ς (2021) 2545 και η από 10.10.2019 ς
Απόψαση

26.

(2019) 7309 αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή

συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Τροποποίηση

29.

—

αντικατάοταση

—

συμπλήρωση διατάξεων
Υφιστάμενες διατάξεις

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Άρθρο 19

Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1

Η παρ. Ι του άρθρου 1 του ν. 4649/2019 (Α’ 206)

του ν,4649/2019 (Α’ 206), η οποία είχε

αντικαθίσταται ως εξής:

ως εξής:

«1.

Με τον

παρόντα

καθορίζονται

νόμο

οι

προϋποθέσεις και σι όροι υπό τους οποίους
δύναται να παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού
Ι Δημοσίου, σύμψωνα με την από 10.10.2019 ς
(2019) 7309 απόψαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(εφεξής

ιιαρχική

9.4.2021

1

απόφαση»)

(2021)

2545

την

από

απόφαση

της

και

«1.

τον

Με

οι

καθορίζονται

νόμο

παρόντα
και

όροι

οι

προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται
να παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου,

σύμψωνα

την

με

από

«απόφαση

10.10.2019 ς (2019) 7309 απόφαση

παράταση ς))) σι οποίες αφορούν στο πρόγραμμα

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία

παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών

αφορά

Επιτροπής

Ευρωπαϊκής

με

ιδρυμάτων,

σκοπό

εξυπηρετούμενων

(εφεξής

τη

μείωση

ανοιγμάτων

των

μη

με

την

τους,

ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ».»

παροχής

πρόγραμμα

στο

εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών
ιδρυμάτων, με σκοπό τη μείωση των
εξυπηρετούμενων

μη

ανοιγμάτων

τους, μετην ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ».»
Αντικαθίσταται η περ. Ι του άρθρου 2

Άρθρο 20
Στο πρώτο εδάψιο της περ. Ι του άρθρου 2 του ν.

του ν.4649/2019 (Λ’ 206), η οποία είχε

4649/2019 (Ν 206) προστίθενται οι λέξεις

ως εξής:

ιιή

από

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (1θ25π)»
και η περ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1)

«1) Ως «τιτλοποίηση απαιτήσεων» νοείται η
μεταβίβαση απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων
σε

απαιτήσεων
καθυστέρηση

ή

ή

προσωρινή

ή

ρύθμιση, από δάνεια

οριστική

ή

πιστώσεις

από συμόάσεις χρηματοδοτικής μίσι9ωσης

(ΐεοεΊπ) που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά

ιδρύματα

εξαιρουμένων

των

«εγγυημένων

απαιτήσεων», σε συνδυασμό με την έκδοση Και
διάθεση ομολογιών. Η τιτλοπσίηση απαιτήσεων
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 10 και 14 του ν. 3156/2003 (Λ
καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος. »

157),

«τιτλοποίηση

Ως

νοείται

η

μεταβίβαση

συμπεριλαμβανομένων
σε προσωρινή

ή

ή

απαιτήσεων»
απαιτήσεων,
απαιτήσεων

οριστική καθυστέρηση

ρύθμιση, από δάνεια

ή

πιστώσεις

που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά
ιδρύματα

των

εξαιρουμένων

«εγγυημένων

απαιτήσεων»,

συνδυασμό μετην έκδοση και διάθεση
ομολογιών. Η τιτλοποίηση απαιτήσεων
πραγματοποιείται

ούμψωνα

με

τις

διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του ν.
3156/2003 ίΛ· 157), καθώς και με τις
διατάξεις του παρόντος.))

Άρθρο 21

Το Πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.

Αντικαθίστανται το Πρώτο εδάψιο της

4649/2019 (Α’ 206) και το Πρώτο εδάψιο των περ. παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.4649/2019
α) και β) αντικαθίστανται, προστίθενται δύο (Α’ 206), καθώς και το πρώτο εδάψιο
εδάψια στο τέλος της παρ. 4 και η παρ. 4 του
των περ. α) και β) της παρ. 4 και
άρθρου 3 διαμορψώνεται ως εξής:
προστίθεται εδάψιο στο τέλος της παρ.
«4. Στα συμβατικά έγγραψα της τιτλοποίησης
απαιτήσεων περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, 4, η οποία είχε ως εξής:
όρος, σύμψωνα μετον οποίο η εξόψληση μέρους
των απαιτήσεων της περ. β της παρ. 3 και το «4. Στα συμβατικά έγγραψα της
σύνολο των απαιτήσεων της περ. η της παρ. 3, τιτλοποίησης
απαιτήσεων
αναβάλλεται υποχρεωτικά σε περίπτωση κατά περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, όρος,
την οποία το σύνολο των πραγματοποιηδεισών σύμφωνα
με τον οποίο η εξόψληση
καθαρών εισπράξεων από την ημερομηνία
μέρους
των
απαιτήσεων
της
έναρξης υπολογισμού αυτών, όπως ορίζεται στο
περίπτωσης β’ της παραγράψου 3 και
επιχειρηματικά σχέδιο το οποίο ελήφι2η υπόψη
από τον εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής το σύνολο των απαιτήσεων της
αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) για την πιστοληπτική περίπτωσης η’ της παραγράψου 3,
αξιολόγηση των ομολο γιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας,
υπολείπεται
του

αναβάλλεται

προϋπολογισιέντος

των

ποσού

και3αρών

εισπράξεων, με Βάση το επιχειρηματικό αυτό
σχέδιο.
Ειδικότερα: α) Εψόσον κατά την ημερομηνία
καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή, όπως
αυτή προσδιορίζεται στη σύμβαση διαχε[ρισης,
που έχει υποόληΰεί στον εξωτερικά οργανισμό
πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΕστίΑ), το σύνολο
των πραγματοποιηϋεισών καθαρών εισπράξεων
από την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού
αυτών, όπως αυτή ορίζεται στο επιχειρηματικό
σχέδιο, το οποίο οφείλει να εκτελέσει ο
διαχειριστής σύμφωνα με την προαναφερόμενη

υποχρεωτικά

σε

περίπτωση κατά την οποία το σύνολο
πραγματοποιηθεισών

εισπράξεων
διαχείριση ς

από

την

των

απαιτήσεων

καθαρών

έναρξη

της

τιτλοποιηΟεισών

υπολείπεται

του

προϋπολογισ&ντος ποσού καθαρών
εισπράξεων,
επιχειρηματικά

με

Βάση

το

σχέδιο

του

διαχειριστή, το οποίο ελήφΰη υπόψη
κατά την πιστοληπτική αξιολόγηση
των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας

σύμφωνα

με

τις

σύμόαση διαχείριση ς και ελήφι9η υπόψη από διατάξεις του παρόντος νόμου.
τον ΕΟΠ,4 για την πιστοληπτική αξιολόγηση των
ομολο γιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας Ειδικότερα: α) Εψόσον κατά την
κατά το άρσρο ΙΙ υπολείπεται Κατά ποσοστό ημερομηνία καταβολής της αμοιβής
είκοσι τοις εκατό (20%), ή μεγαλύτερο, των του
διαχειριστή,
όπως
αυτή
προϋπολογισΟεισών καθαρών εισπράξεων, όπως προσδιορίζεται
στη
σύμβαση
αυτές προσδιορίζονται στο προαναφερόμενο
διαχείρισης,
το
σύνολο
των
επιχειρηματικό σχέδιο, αναβάλλεται η καταβολή
πραγματοποιηθεισών
καθαρών
τουλάχιστον του είκοσι τοις εκατό (20%) της
αμοιβής του διαχειριστή. Η καταβολή του ως άνω εισπράξεων από την έναρξη της
του
χαρτοφυλακίου
υπολειπόμενου ποσού αμοιβής διαχείρισης
ποσοστού
πραγματοποιείται είτε κατά την ημερομηνία υπολείπεται κατά ποσοστό είκοσι τοις
ολοσχερούς εξόφλησης του κεψαλαίου των εκατό (20%), ή μεγαλύτερο, των

ομολογιών υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας
είτε κατά την ημερομηνία Κατά την οποία
αποκαθίσταται ολοσχερώς η σχέση μεταξύ
πραγματοποιηθεισών και προύπολογισΟεισών
καθαρών εισπράξεων. Εψόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρΟρου 12, αναβάλλεται η
καταβολή της αμοιβής του διαχειριοτή κατά
ποοοοτό τριάντα τοις εκατό (30%).
β) Εψόσον κατά την ημερομηνία καταβολής
τόκων των ομολογιών μεσαίας εξοψλητικής
σύνολο
των
προτεραιότητας,
το
πραγματοποιηθεισών καθαρών εισπράξεων από
την ημερομηνία έναρξης ιιπολογισμού αυτών, ι
όπως αυτή ορίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο
το οποίο ελήφθη υπόψη από τον ΕσΤΙΑ για την
πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολο γιών
προτεραιότητας,
εξοφλητικής
υψηλής
κατά
υπολείπεται
είκοσι τοις εκατό (20%) ή
περισσότερο των προϋπολογισθεισών καθαρών
εισττράξεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο
προαναφερόμενο επιχειρηματικό σχέδιο και τη
σύμβαση διαχείρισης που έχουν υποβληΟεί οτον
για την
ΕΟΓΙΑ και ελήψθηοαν υπόψη
υψηλής
ομολογιών
των
πιοτολητιτική αξιολόγηση
εξοψλητικής προτεραιότητας του άρθρου 11,
αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του είκοσι
τοις εκατό (20%) του τόκου. Η αναβληθείσα
καταβολή εξοφλείται είτε κατά την ημερομηνία
ολοσχερούς εξόψληοης του κεψαλαίου των
ομολογιών υψηλής εξοψλητικής προτεραιότητας
είτε κατά την επόμενη καθορισμένη ημερομηνία
καταβολής τόκων των ομολογιών μεσαίας
εξοψλητικής προτεραιότητας και εψόσον έχει
αποκατασταθεί ολοσχερώς η σχέση μεταξύ
πραγματοποιηθεισών και προϋπολογισθεισών
καθαρών εισπράξεων.
Συμβατικά δύναται να προβλέπονται ποσοστά
χαμηλότερης απόκλισης από τα οριζόμενα στις
περ. α’ και 6’ της παρούσας. Η παρούσα
παράγραψος εψαρμόζεται μετά την παρέλευση
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη
ισχύος της εγγύησης. Με απόφαση του
Οικονομικώγ,
Υπουργού
κατόπιν κοινού αιτήματος του αποκτώ ντος και
του διαχειριστή απαιτήσεων και εισήγησης της

προϋπολογισθεισών
εισπράξεων,

καθαρών
αυτές

όπως

προσδιορίζονται στο επιχειρηματικό
σχέδιο

τη

έχουν

που

διαχείριση ς

σύμόαση

και

διαχειριστή

του

υποΒληθεί στον εξωτερικό οργανισμό
πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΕΟΠΑ)
και

ελήφι3ησαν

υπόψη

για

των

αξιολόγηση

πιστοληπτική
ομολο γιών

την

εξοιρλητικής

υψηλής

προτεραιότητας του άρθρου ΙΙ του
παρόντος, αναβάλλεται η καταβολή
τουλάχιστον του είκοσι τοις εκατό
(20%) της αμοιβής του διαχειριστή. Η
του

καταβολή

άνω

ποσοστού

ποσού

αμοιβής

ως

υπολειπόμενου
πραγματοποιείται

Είτε

κατά

την

ημερομηνία ολοσχερούς εξόψλησης
του κεψαλαίου των ομολογιών υψηλής
εξσψλητικής προτεραιότητας είτε κατά
την

την

κατά

ημερομηνία

οποία

αποκαθίσταται ολοσχερώς η σχέση
μεταξύ

πραγματοποιηθεισών

και

καθαρών

προϋπσλογισθεισών

εισπράξεων. Εψόσον συντρέχουν οι
άρθρου

νου

προϋποθέσεις

12,

αναβάλλεται η καταβολή της αμοιβής
του διαχειριστή κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%).
β)

Εψόσον

κατά την
τόκων

καταβσλής

των

ημερομηνία
ομολογιών

μεσαίας εξοψλητικής προτεραιότητας,
το σύνολο των πραγματοποιηθεισών
καθαρών εισπράξεων από την έναρξη
της διαχείριση ς του χαρτοφυλακίου
υπολείπεται κατά είκοσι τοις εκατό
(20%)

ή

περισσότερο

καθαρών

προϋπολογισθεισών
ειοπράξεων,

των

όπως

αυτές

Ν

Επιτροπής Παρακολούθησης Εγγυήσεων του
άρθρου
17, δύναται να παρατείνεται το
ανωτέρω διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες σε
περίπτωση που έκτακτες καταστάσεις ενδέχεται

να προκαλέσουν σημαντικούς
κλυδωνισμούς στην

εθνική

οικονομία

ή στις

αγορές, θέτοντας σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της

προσδιορίζονται στο
σχέδιο

του

σύμβαση

επιχειρηματικό

διαχειριστή

διαχείρισης

και

που

τη

έχουν

υποβληθεί στον ΕΟΠΑ, και ελήψθησαν
υπόψη

την

νια

πιστοληπτική

αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής
εξοψλητικής

προτεραιότητας

του

τιτλοποίησης και τη διατήρηση της ροής των
πληρωμών και εφόσον από την παράταση αυτή

άρθρου 11, αναβάλλεται η καταβολή

δεν επέρχεται υποόάθμιση της πιστοληπτικής

τουλάχιστον του είκοσι τοις εκατό

αξιολόγησης

(20%)

των

ομολο γιών

υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας του άρθρου 11. Για
τον σκοπό αυτόν απαιτείται σχετική όεόαίωση
του ΕΟΠΑ.»

του

τόκου.

Η

αναβληθείσα

καταβολή εξοψλείται είτε κατά την
ημερομηνία ολοσχερούς εξόψλησης
του κεψαλαίου των ομολογιών υψηλής
εξοψλητικής προτεραιότητας είτε κατά
την επόμενη καθορισμένη ημερομηνία
καταβολής

τόκων

των

ομολογιών

μεσαίας εξοψλητικής προτεραιότητας,
και

εφόσον

ολοοχερώς

έχει
η

αποκατασταθεί
σχέση

μεταξύ

πραγματοποιηθεισών

και

προϋπολογισθεισών

καθαρών

ειοπράξεων.
Συμβατικά δύναται να προβλέπονται
ποσοστά χαμηλότερης απόκλιοης από
τα οριζόμενα στις ανωτέρω α’ και β’
περιπτώσεις. Η παρούσα παράγραφος
εψαρμόζεται

μετά

την

παρέλευση

<(είκοσι τεσσάρων (24) μηνών», από
την έναρξη ισχύος της εγγύησης.»

Άρθρο 22

Αντικαθίσταται το πρώτο εδάψιο της

Τροποποιούνται το Πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του

παρ. 3 του άρθρου ό του ν.4649/2019

άρθρου ότου ν. 4649/2019 (Ν 206) και η παρ. 4,

(Α’ 206) και στην παρ. 4 του ιδίου

λαμβανομένης υπόψη της απόψασης παράτασης

άρθρου η ψράση «από 10.10.2019 ς

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και οι παρ. 3 και 4

διαμορψώνονται ως εξής:
«3. Το αίτημα νια την παροχή της εγγύηοης του
ελληνικού Δημοσίου υποβάλλεται αποκλειοτικά
εντός χρονικής περιόδου δεκαοκτώ (18) μηνών
από την ημερομηνία δημοσίευσης της εκάστοτε
σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

(2019)

7309

απόΦασης»

αντικαθίσταται με τη φράση «<ιαρχικής
απόψασης»

και

της

«απόψασης

παράτασης»)>, τα οποία είχαν ως εξής:
«3. Το αίτημα για την παροχή της

επί του προγράμματος παροχής εγγυήσεων του
Με

παρόντος.

του

απόψαση

Υπουργού

Οικονομικών, Που εκδίδεται Κατόπιν σχετικής
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να
παρατείνεται

περίοδος παροχής

η

εγγύησης,

καθώς επίσης να τροποποιούνται γιατο μέλλον οι
όροι παροχής αυτής.

του

εγγύησης

Δημοσίου

Ελληνικού

εντός

αποκλειστικά

υποβάλλεται
χρονικής

περιόδου

μηνών

από

δεκαοκτώ

Την

ΙΟη.10.2019,

της

δημοσίευσης

ημερομηνία

(18)

απόφασης ( (2019) 7309 Ευρωπαϊκής
επί

του

προγράμματος

4. Η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου είναι ρητή,

Επιτροπής,

ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση,

παροχής

σύμφωνα με τα άρθρα 213, 214 και 215 παρ. Ι

νόμου. Με απόφαση του Υπουργού

ως

εάν

εγγυήσεων

παρόντος

του

το

Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν

ελληνικό Δημόσιο ήταν πρωτοψειλέτης, διέπεται

σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής

του

Κανονισμού

από τις

575/2013,

διατάξεις του
σύμφωνα

ερμηνεύεται
«αρχικής

(ΕΕ)

απόφασης»

παρόντος νόμου
τις

με
και

της

διατάξεις

και
της

«απόφασης

παράτασης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς
και

του

παραγώγου

πρωτογενούς,

και

Επιτροπής, μπορεί να παρατείνεται η
περίοδος παροχής εγγύησης, καθώς
επίσης

να

για

τροποποιούνται

το

μέλλον οι όροι παροχής αυτής.

επικουρικού ενωσιακού δικαίου περί κρατικών
ενισχύσεων.»

4. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
είναι ρητή, ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη
και σε πρώτη ζήτηση, σύμψωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 213, 214 και 215
παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ)
575/2013, ως εάν το Ελληνικό Δημόσιο
ήταν πρωτοψειλέτης, διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος νόμου

και

ερμηνεύεται σύμψωνα με τις διατάξεις
της από 10.10.2019 1 (2019) 7309
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
και

καθώς

παραγώγου
ενωσιακού

του

πρωτογενούς,

και

επικουρικού

δικαίου

περί

κρατικών

ενισχύσεων.»
(<από 1010,2019 ς (2019)

Άρθρο 23

Η φράση

Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4649/2019 (4’ 205)

7309 απόφασης» αντικαθίσταται με τη

επικαιροποίηση

του

φράση « «αρχικής απόψασης»» στην

τρόπου αναφοράς στην αρχική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το άρθρο 7

παρ. 2 του άρθρου 7 του ν4649/2019

τροποποιείται

για

την

(Α’ 206), η οποία είχε ως εξής:

διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 7
Καθορισμός και καταβολή προμήθειας

«2.

Το

ύψος

της

προμήθειας

ασΦαλείας

καθορίζεται με την πράξη παροχής της

1. Επιβάλλεται υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, ως

εγγύησης σύμψωνα με το Παράρτημα

εγγυητή, προμήθεια ασψαλείας. Η προμήθεια
ασψαλείας καταβάλλεται από την ημερομηνία
παροχής της εγγύησης και καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος αυτής, υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε
ανεξόψλητου εγγυημένου υπολοίπου ομολογιών
υψηλής
εξοψλητικής
προτεραιότητας.
Η
προμήθεια
ασψαλείας
υπολογίζεται
και
καταβάλλεται στην αρχή κάθε εκτοκιστικής
περιόδου.
2. Το ύψος της προμήθειας καθορίζεται με την
πράξη παροχής της εγγύησης σύμφωνα με το
Παράρτημα Β του παρόντος νόμου και σύμψωνα
με τα οριζόμενα στην Ενότητα 3.2 της ιιαρχικής

Β του παρόντος νόμου και σύμψωνα
με τα οριζόμενα στην Ενότητα 3.2 της
από

10.10.2019

απόφασης

(

(2019)

της

7309

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής.»

απόφασης» της Ευρωπαίκής Επιτροπής.»

Άρθρο 24

Στην παρ.

2

του

άρθρου

9 του

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4649/2019 (Α’
προστίθεται η λέξη «εργάσιμων» στην

ν.4649/2019 (Ν 206), προστίθεται η

206)

λέξη

προθεσμία υποβολής αιτήματος και η παρ. 2

«ημερών» και αντικαθίσταται η περ. α’

διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Το αίτημα παροχής εγγύησης υποβάλλεται

στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών διενεργεί έλεγχο
πληρότητας,
σύμψωνα
με τις επόμενες
παραγράψους και το διαβιβάζει αμελλητί στην
Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων του
άρθρου 17.
2. Η περ. α της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.
4649/2019 αντικαθίσταται λαμβανομένης υπόψη
της απόφασης παράτασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Το υποβαλλόμενο αίτημα γίνεται αποδεκτό
εψόσον:
α) Υποβληθεί εντόςχρονικής περιόδου δεκαοκτώ
(18) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης
της «απόφασης παράταση ς)) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

β) Έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος Α’ του παρόντος νόμου.
γ) Συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράψων της
παραγράψου 3 προσηκόντως υπογεγραμμένο
από
τους
νόμιμους
εκπροσώπους
του
μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, οι οποίοι
βεβαιώνουν την πληρότητα και ακρίβεια των

«εργάσιμων» πριν

τη λέξη

της παρ. 4, οι οποίες είχαν ως εξής:
«2.

Το

αίτημα

υποβάλλεται

παροχής
στη

Χρηματοοικονομικής
Υπουργείου

Διεύθυνση
Πολιτικής

Οικονομικών,

εντός πέντε

(5)

εγγύησης

η

του
οποία

ημερών διενεργεί

έλεγχο πληρότητας, σύμφωνα με τις
επόμενες

παραγράψους,

και

το

διαβιβάζει αμελλητί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης

Εγγυήσεων

του

άρθρου 17.
4. Το υποβαλλόμενο αίτημα γίνεται
αποδεκτό εψόσον:
α) Υποβληθεί έως τις 10.4.2021.
β) ‘Εχει ουμπληρωθεί σύμψωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Α του
παρόντος νόμου.
γ) Συνοδεύεται από το σύνολο των
εγγράψων

της

προσηκόντως
τους

νόμιμους

παραγράψου

3

υπογεγραμμένο

από

εκπροσώπους

του

υποβαλλομένων συνοδευτικών εγγράψων.»

μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος,
οι οποίοι βεβαιώνουν την πληρότητα
και

υποβαλλομένων

των

ακρίβεια

συνοδευτικών εγγράψων.»
Άρθρο 25

Προστίθεται παρ. 4 στο τέλος του

Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 4649/2019 (Α’
206) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

άρθρου 10 του ν 4649/2019 (Α’ 206),

«4.

Με

Κοινή

απόφαση

του

Υπουργού

«1. Η παρασχεθείσα εγγύηση τίθεται

Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος δύναται υα καδορίζονται και υα

σε

εξειδικεύονται τα στοιχεία, ο τρόπος, το είδος
της απαιτούμενης πληροφόρησης, καΰώς και

προϋποθέσεις:

οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαραίτητες
για τους σκοπούς του Παραρτήματος Δ’.)>

Ι

το οποίο είχε ως εξής:

πληρούνται

εψόσον

ισχύ,

ακόλουθες

σι

σωρευτικώς

α) έχει προηγηθεί η μεταβίβαση μέσω

πώλησης σε ιδιώτες επενδυτές, έναντι
θετικής

αξίας

(ρο5ΙΤίνσ

ν8Ιυθ),

τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό
πλέον μίας (50% +1) των εκδοθεισών

ομολογιών

εξοψλητικής

χαμηλής

προτεραιότητας,
β) έχει προηγηθεί η μεταβίβαση μέσω

πώλησης σε ιδιώτες επενδυτές σε
θετική τιμή (ρο5νο ρΗ@) ικανού
αριθμού

ομολογιών

χαμηλής

εξοψλητικής προτεραιότητας, καθώς
και, εφόσον έχουν εκδοθεί, ικανού

αριθμού

ομολογιών

ενδιάμεοης

εξοψλητικής προτεραιότητας για τη
αποαναγνώριση

λογιστική

(&ΓεεοπΊοιι) των τιτλοποιημένων
στις

απαιτήσεων

οικονομικές

καταστάσεις του μεταβιβάζοντος και
του ομίλου του, σε ενοποιημένη βάση,
σύμψωνα με τα ισχύοντα κατά τον
χρόνο της τιτλοποίησης απαιτήσεων
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Αναψοράς,
γ) οι ομολογίες υψηλής εξοψλητικής
προτεραιότητας
ελάχιστη

έχουν

απαιτούμενη

λάβει

την

βαθμίδα

αξιολόγησης από ΕΟΠΑ, σύμψωνα με
το άρθρο 11 και

Ι

1 6) η διαχείριση των τιτλοτιοιηθεισώνΙ
απαιτήσεων

της

απαιτήσεων

έχει

τιτλοποίησης
ανατεθεί

σε

διαχειριστή, ο οποίος δεν ελέγχεται
από τον μεταβιβάζοντα (ανεξάρτητος
διαχειριστής).
2. Για την επιβεβαίωση της πλήρωσης
των προϋποθέσεων της παραγράψου Ι
υποβάλλεται δήλωση του

νομίμου

εκπροσώπου του μεταβιβάζοντος, που
υπέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως,
συνοδευόμενη από:

α) γνωμοδότηση νομικού συμβούλου
του μεταβιβάζοντος, ότι επήλθε
νομότυπα

μεταβίβαση

η

των

ομολογιών σύμψωνα με τα οριζόμενα
στις

περιπτώσεις

α’

β

Και

της

παραγράψου 1,
β) βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή ότι
επήλθε η λογιστική αποαναγνώριση
σύμφωνα με την περίπτωση β

της

παραγράψου 1,
γ)

του

βεβαίωση

υψηλής

ομολογίες

προτεραιότητας

ότι

ΕΟΠΑ

οι

εξοψλητικής

έχουν

λάβει

κατ’

ελάχιοτον την απαιτούμενη βαθμίδα
αξιολόγησης

που

προβλέπει

η

παράγραΦος Ι του άρθρου 11,
6) βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή ότι η
των
διαχείριση
τιτλοποιηθεισών
απαιτήσεων

της

απαιτήσεων

έχει

τιτλοποίησης
ανατεθεί

οε

διαχειριστή, ο οποίος δεν ελέγχεται
από

τον

Διεθνές

μεταβιβάζοντα
Λογιστικό

Κατά

Πρότυπο

το
10

(ανεξάρτητος διαχειριστής),

απεικόνισης
πίνακα
των
προϋπολογισθεισών χρηματοροών της
ε)

τιτλοποίησης

σύμψωνα

με

Παράρτημα Δ του παρόντος και

το

στ)

αντίγραψα

των

σριστικών

υπογεγραμμένων συμβάσεων, σχέδια
των

προβλέπονται

οποίων

στις

περιπτώσεις ε, στ’, ι’ της παραγράψσυ
3 του άρθρου 9.
3. Για τη θέση της παρασχεθείσας
εγγύησης σε ισχύ, η ανωτέρω δήλωση
με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά

υποβάλλεται

στην

Επιτροπή

Εγγυήσεων

Παρακολούθησης

του

άρθρου 17.»

Άρθρο 26

Αντικαθίσταται το πρώτο εδάψιο της

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.

παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4649/2019

4649/2019 (4’ 206) αντικαθίσταται και η παρ. Ι

(4’ 206), το οποίο είχε ως εξής:

διαμορψώνεται ως εξής;
«1. 0 διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του
ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι
για δύο διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού οι
καδαρές
πραγματοποιηΰείσες
συνολικές

«1.

0

αντικαθίσταται
κατάπτωσης
Ελληνικού

μπορεί

διαχειριστής

περίπτωση

σε
της

να

εγγύησης

τσυ

υπό

την

Δημοσίου,

έναρξης

προϋπόθεση ότι για δύο διαδσχικές

υπολογισμού αυτών, όπως ορίζεται στο
επιχειρημαυκό σχέδιο το οποίο ελήφϋη υπόψη

περιόδους εκτοκισμσύ σι συνολικές

εισπράξεις

από

Την

ημερομηνία

και9αρές

εισπράξεις

από

τη

από τον ΕΟΠΑ για Την πιστοληπτική αξιολόγηση

διαχείριση του χαρτοφυλακίου των
εξοιρλητικής
των
υψηλής
ομολο γιών
απαιτήσεων
τιτλοποιημένων
προτεραιότητας, υπσλείπονται, Κατά ποσοστά
ποσοστό
κατά
υπολείπονται,
τουλάχιστον τριάντα τσις εκατό (30%), του
τριάντα τοις εκατό (30%),
συνολικού πρσϋπολογισθέντος ποσού καθαρών τουλάχιστον
εισπράξεων των αντίστοιχων περιόδων, με όάση του συνολικού προϋπολογισθέντος
το προαναφερόμενο επιχειρηματικά σχέδιο. Ο ποσού καθαρών εισπράξεων των
διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται κατά τους αντίστοιχων περιόδων, σύμφωνα με
όρους του προηγούμενου εδαψίου, εψόσον η το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο
κατάπτωση της εγγύησης ή η υστέρηση των ελήφϋη υπόψη από Τον ΕΟΠΑ για την
καθαρών εισπράξεων οψείλεται σε δικό του
των
αξιολόγηση
πιστοληπτική
πταίσμα.»
υψηλής
εξοφλητικής
ομολο γιών

Ι

προτεραιότητας.»
Άρθρο 27

Αντικαθίσταται

Το τελευταίο εδάψισ της παρ. 3 του άρθρου 13
του ν. 4649/2019 (4’ 206) τροποποιείται
προκειμένου να ληψθεί υπόψη η απάψαση
παράτασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η παρ.

10.102019 ς (2019) 7309 απόψασης»

3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή

η

Φράση

«από

με τη ψράση «αρχικής απόψασης»
και της «απόψασης παράτασης)>» στο
τελευταίο εδάψιο της παρ. 3 του
άρθρου 13 του ν.4649/2019 (4’ 206), η

1

του αιτήματος κατάπτωσης από τον εγγυητη, το οποία είχε ως εξής:
Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει τα οψειλόμενα
στους ομολογιούχους υψηλής εξοψλητικής «3. Εντός Τριάντα (30) ημερών από την
προτεραιότητας ποσά, σύμψωνα με τους όρους
παραλαβή του αιτήματος κατάπτωσης
ομολογιών
υψηλής
των
εξοψλητικής
απο τον εγγυητή, το Ελληνικό Δημόσιο
προτεραιότητας
που
διαλαμβάνονται στα
συμβατικά
έγγραΦα
της
τιτλοποίησης καταβάλει τα οψειλόμενα στους
απαιτήσεων. Το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται ομολογιούχους υψηλής εξοψλητικής
σε όλατα δικαιώματατων ομολογιούχων υψηλής προτεραιότητας ποσά, σύμψωνα με
εξοψλητικής προτεραιότητας και έχειτο δικαίωμα τους όρους των ομολογιών υψηλής
εισπράξει
τα
καταβληθέντα
να
στους εξοψλητικής προτεραιότητας
που
ομολογιούχους ποσά, μαζί με τους νόμιμους διαλαμβάνονται
συμβατικά
οτα
τόκους και έξοδα είσπραξης από τον αποκτώντα,
τιτλοποίησης
έγγραψα
της
σύμψωνα με τους όρους του παρόντος, σε
απαιτήσεων, Το Ελληνικό ώημόοιο
εψαρμογή της ιιαρχικής απόφασης» και της
«απόφασης
παράταση ς»
της
Ευρωπαϊκής υποκαθίοταται σε όλα τα δικαιώματα
Επιτροπής.»

των

ομολογιούχων

υψηλής

εξοψλητικής προτεραιότητας και έχει
το

δικαίωμα

να

εισπράξει

τα

καταβληθέντα στους ομολογιούχους
ποσά, μαζί με τους νόμιμους τόκους
και

έξοδα

είσπραξης

από

τον

αποκτώντα, σύμψωνα με τους όρους
του παρόντος, σε εψαρμογή της από
10.10.2019 ί (2019) 7309 απόφασης

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.))
Άρθρο 28

Διαγράψεται

Το τελευταίο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 14
του ν. 4649/2019 (Α’ 206) τροποποιείται ως προς
το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ.
διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Για τους σκοπούς παρακολούθησης των
χρηματοροών των τιτλοποιηθεισών απαιτήσεων,
ο διαχειριστής αποστέλλει σε μηνιαία βάση και
σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών μετά τη λήξη κάθε περιόδου προς την
Τράπεζα της Ελλάδος ειδικά προσαρμοσμένη
αναψορα, η οποία διαβιβάζεται εν συνεχεία προς
την Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήοεων. Με
κοινή απόψαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται
να καθορίζονται και να εξειδικεύονται τα
στοιχεία, ο τρόπος, η συχνότητα, οι ημερομηνίες
υποβολής της αναψοράς, το είδος της

Παραρτήματος

ψράση

η
Δ’

του

«ή

του

παρόντος

νόμου>) στο τέλος της παρ. 3 του
άρθρου 14 του ν.4649/2019 (Α’ 206), η
οποια ειχε ως εξής:
«3. Για τους σκοπούς παρακολούθησης
των

των

χρηματοροων

τιτλοποιηθεισών

απαιτήσεων,

ο

διαχειριστής αποστέλλει σε μηνιαία
βάση και σε κάθε περίπτωση εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη
λήξη κάθε περιόδου προς την Τράπεζα
της Ελλάδος ειδικά προσαρμοομένη
αναψορά, η οποία διαβιβάζεται εν
συνεχεία

προς

την

Επιτροπή

απαιτούμενης

καθώς

πληροψόρησης,

και

Εγγυήσεων.

Παρακολούθησης

οποιεσδήποτε άλλες πληροψορίες απαραίτητες

κοινή

για τους σκοπούς της παρούσας.)>

Οικονομικών

του

απόψαση

Τράπεζας της

Υπουργού
Διοικητή

και του

Με

της

Ελλάδος δύναται να

καθορίζονται και να εξειδικεύονται τα
στοιχεία, ο τρόπος, η συχνότητα, οι
ημερομηνίες υποβολής της αναψοράς,
το

είδος

απαιτούμενης

της

οποιεσδήποτε

και

καθώς

πληροψόρησης,
άλλες

πληροψορίες

απαραίτητες νια τους σκοπούς της
παρούσας ήτουπαραρτήματοςΔ’του

παρόντος νόμου.))
«την από

ψράση

Άρθρο 29

Αντικαθίσταται η

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4649/2019 (Α’ 206)

10.10.2019 ς (2019) 7309 απόψαση»

τροποποιείται, προκειμένου να ληψθεί υπόψη η

με τη ψράση «τις αναψερόμενες στο

απόψαση παράτασης της Ευρωπαϊκής Ετιιτροιτής,

άρθρο 1 αποψάσεις» ατην παρ. 1 του

και το άρθρο 15 διαμορψώνεται ως εξής:

άρθρου 15 του ν.4649/2019 (Ν 206), η

Η παρασχεθείσα εγγύηση του ελληνικού
Δημοσίου παύει να ισχύει όταν οι όροι και οι
«1.

τιτλοποίησης

προϋποθέσεις
τροποποιηθούν

κατά τρόπο

οποία είχε ως εξής:

απαιτήσεων
που

σε

έρχεται

«1.

Η

εγγύηση

παρασχεθείσα

του

ή

Ελληνικού Δημοσίου παύει να ισχύει

με τις αναφερόμενες στο άρΰρο Ι αποψάσεις της

όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

τιτλοποίησης

αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

2.

ομολογισύχοι

Οι

προτεραιότητας
όρους

των

υψηλής

μπορούν,
εγγράψων

εξοψλητικής

σύμψωνα

με τους

τιτλοποίησης

της

απαιτήοεων, να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή τη
διακοπή της εγγύησης. Αν, ομολογιούχος υψηλής
προτεραιότητας,

εξοψλητικής

είναι

ο

τροποποιηθούν

απαιτήσεων
κατά

τρόπο

που

έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου

ή

με την από

10.10.2019 6 (2019) 7309 απόφαση

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

μεταβιβάζων, νια την πρόωρη λήξη Της εγγύησης
απαιτείται η σύμψωνη γνώμη της αρμόδιας
ετιοτιτικής αρχής.»

Άρθρο 30

Προστίθεται η λέξη ιιεργάσιμων» πριν

Οι περ. ε’ και οτ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
4649/2019 (Α’ 206) τροποποιούνται με την

τη λέξη «ημερών>) στις περ. ε’ και στ’

στην

ν.4649/2019 (Α’ 206), οι οποίες είχαν

προσθήκη

της

λέξης

Προθεσμία παροχής
Επιτροπής

ή

«εργάσιμων»

μη σύμψωνης γνώμης της

Παρακολούθησης

Εγγυήσεων

της παρ.

Ι του

άρθρου

17

του

ως εξής:

για

λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου και η παρ. 1
,

.

διαμορψωνεται ως εξης:

«ε)

εισηγειται εγγραψως προς την

«1, Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών
Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων του
Ελληνικού
Δημοσίου
τιτλοποιήσεις
σε
απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων του παρόντος
νόμου, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εξετάζει κάθε αίτημα παροχής της εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο της
διαβιβάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράψου 2 του άρθρου 9, για να διαπιστώσει
εάν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις
παροχής εγγύησης,
β) μελετά και επεξεργάζεται τα περισδικώς και
εκτάκτως υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία του
διαχειριστή, του αποκτώντος και τυχόν λοιπών
ψορέων της δομής της τιτλοποίησης απαιτήσεων,
και, εν γένει, κάθε στοιχείο για το οποίο το
Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει γνώση σύμψωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 14, με στόχο να
διαπιστώσει την ενδεχόμενη καθυστέρηση των εν
γένει προβλεπόμενων καταβολών ή την
ενδεχόμενη κατάπτωση της εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του μηχανισμού
έγκαιρης προειδοποίησης και ενημερώνει σχετικά
τον Υπουργό Οικονομικών,
γ) μελετά ειδικέ προβλήματα που ανακύπτουν
και συνδέονται με την εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου του παρόντος νόμου και προτείνει
μέτρα για την αντιμετώπισή τους,
δ) σταθμίζει το μέγεθος του αναλαμβανόμενου
από το Ελληνικό Δημόσιο κινδύνου, από την
παροχή της εγγύησης του παρόντος νόμου και
την επίδρασή του στη διαμόρψωση του δημοσίου
χρέους και εισηγείται σχετικώς,
ε) εισηγείται εγγράψως προς την Επιτροπή του
άρθρου 97 του ν. 4549/2018 (Α 105) για την
παροχή ή μη της σχετικής σύμψωνης γνώμης της
τελευταίας νια την παροχή της εγγύησης, εντός
δεκαπέντε (15) εράσιμων ημερών από την
παραλαβή του σχετικού αιτήματος, σύμψωνα με
την παράγραφο Ι του άρθρου ό και την
παράγραψο 2 του άρθρου 9 του παρόντος,
στ) ειοηγείται εγγράψως προς την Επιτροπή του
άρθρου 97 του ν. 4549/2018 για την παροχή ή μη
της σχετικής σύμφωνης γνώμης της τελευταίας,
για τη Θέση σε ισχύ της εγγύησης, εντός δύο (2)

Επιτροπή του

άρθρου

97

του

ν.

4549/2018 (Α 105) για την παροχή

ή

μη της σχετικής σύμφωνης γνώμης της
τελευταίας

για

εγγύησης,

εντός

ημερών

από

την

παροχή

δεκαπέντε

την

παραλαβή

της
(15)
του

σχετικού αιτήματος, σύμψωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου ό και την
παράγραφο 2 του

άρθρου 9 του

παρόντος,
στ) εισηγείται εγγράφως προς την
Επιτροπή του

άρθρου

97 του

4549/2018 για την παροχή
σχετικής

σύμφωνης

ν.

ή μη της

γνώμης

της

τελευταίας, για τη Θέση σε ισχύ της
εγγύησης, εντός δύο (2) ημερών από
την

παραλαβή

της

δήλωσης

άρθρου 10 του παρόντος,))

του

ημερών

εργάσιμων

παραλαβή

την

από

της

δήλωσης του άρθρου 10 του παρόντος,
ζ)

εγγράψως

Εισηγείται

προς

Υπουργό

τον

Οικονομικών Επί Θεμάτων που

άπτονται της

εφαρμογής του παρόντος νόμου συναψώς προς
τις αρμοδιότητές της»

φράση

Άρθρο 31

Αντικαθίοταται

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν του ν. 4649/2019 (Α’ 206), η

«Πανεπιστημίου 37, 101 65» με τη

((Πανεπιστημίου

ψράση

37,

101

65))

αντικαθίσταται με τη ψράοη «Χαριλάου Τρικούπη
ό

-

10,

106

το

και

79»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α

διαμορφώνεται ως εξής:

η

φράση «Χαριλάου Τρικούπη ό
106

79»

στο

Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

-

10,
του

ν.4649/2019 (Α’ 206), το οποίο είχε ως
εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόδειγμα αιτήματος παροχής
εγγύησης του
Αποκτώντος
υψηλής

Ελληνικού Δημοσίου υπέρ του

προς

κατόχους

τους

εξοψλητικής

ομολογιών

προτεραιότητας

των

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόδειγμα αιτήματος
εγγύησης

παροχής

του

Ελληνικού

Δημοσίου υπέρ του Αποκτώντος προς του
κατόχους ομολογιών υψηλής εξοψλητικής

τιτλοποιήσεων του παρόντος νόμου

προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων του
παρόντος νόμου

Επωνυμία Μεταβιβάζοντος

1]
Επωνυμία Μεταβιβάζοντος

Επωνυμία Αποκτώντος

[.1
Επωνυμία Αποκτώντσς

Προς
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

Προς

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Υπουργείο Οικονομικών

Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

Υπόψη Διευθυντή

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα

Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
Υπόψη Διευθυντή

Κοιν:

Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα

Γενική Διεύδυνση Θησαυροφυλακίου και

Κοιν:

Δημοσιονομικώιι Κανόνων
Γενική Διεύθυνοη Θησαυροψυλακίου και

Διεύδυνση Κρατικών Εγυήσεων και Κίνησης
Κεφαλαίων

Προϋπολογισμού
Διεύθυνση

Υπόψη Διευι9υντή

Κρατικών

Εγγυήοεων

Κίνησης Κεψαλαίων

Χαριλάου Τρικούπη 6-10, 106 79

Υπόψη Διευθυντή

Πανεπιστημίου 37, 101 65 Αθήνα
Αθήνα,.....
Θέμα:

Αίτηση

συμμετοχής

στο

πρόγραμμα

παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών

Αθήνα

και

Θέμα Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα

ιδρυμάτων μετην επωνυμία ((Ηρακλής)>

παροχής

εγγύησης

σε

τιτλοποιήσεις

Σε συνέχεια της από [ΗΗ/Μ/ΕΤΟΣ] απόψασης Του

πιστωτικών ιδρυμάτων με την Επωνυμία

Διοικητικού

«Ηρακλής»

Συμβουλίου

της

Ι

Τράπεζας

(Μεταβιβάζων) για Την τιτλοποίηση απαιτήσεων
σύμψωνα με τις &ατάξεις του ν. 3156/2003 μέσω

Σε

της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία

απόψασης του Διοικητικού Συμβουλίου

]

(Λττοκτών) που δύναται να λάβουν την

από

συνέχεια της

της Τράπεζας

[ΗΗ/Μ/ΕΤΟΣ]

[

εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμψωνα με

] (Μεταβιβάζων) για την
τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμψωνα με τις

τις διατάξεις του ν.[

/2019] (νόμος για το

διατάξεις του ν. 3156/2003 μέσω της

πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ) σας υποβάλλουμε σχετικό

Εταιρείας Ειδικού Σκοπού μετην επωνυμία

αίτημα συμμετοχής.

] (Αποκτών) που δύναται να λάβουν
την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Το αίτημα αφορά στην παροχή εγγύησης για
ομολογίες υψηλής εξσψλητικής προτεραιότητας
συνολικής

αξίας

€

[

]

(συμπληρώνεται

αριθμητικώς και ολογράψως).
συνημμένα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του ν...
[/2019] (νόμος γιατο πρόγραμμα ((ΗΡΑΚΛΗΣ>)),
ακρίβεια

και

πληρότητα

(νόμος

ΗΡΑΚΛΗΣ)

Αποστέλλουμε συμπληρωμένη την αίτηση με τα

την

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.[
/2019]

των

οποίων

βεβαιώνουμε.
Ο Μεταβιβάζων
ο Αποκτών (όπσυ απαιτείται)
(όνομα και υπογραψή νομίμων εκπροσώπων)

νια

το

πρόγραμμα

σας υποβάλλουμε σχετικό

αίτημα συμμετοχής.
Το αίτημα αφορά ατην παροχή εγγύησης
για

ομολογίες

υψηλής

εξοψλητικής

προτεραιότητας συνολικής αξίας €

[

αριθμητικώς

(συμπληρώνεται

και

ολογράψως).
Αποστέλλουμε συμπληρωμένη
με τα συνημμένα

Την

αίτηση

δικαιολογητικά του

άρθρου 9 του ν... 1.120191 (νόμος για το
Στοιχεία Μεταβιβάζσντσς ή/και Αποκτώντας
(άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση α’)

πρόγραμμα ((ΗΡΑΚΛΗΣ)>), την ακρίβεια και
πληρότητα των οποίων βεβαιώνουμε.
Ο Μεταβιβάζων

ο
2

(προ-) αξιολόγηση της πιστοληπτωής διαβάθμισης των ομολογιών
εξοψλητικής προτεραιότητας (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση β)

α) Ενηιεερωιικό Δελτίο (όπου απαιτείται), (άρθρο 9 παρ. 2 περίπτιι
β) πληρσψσρ.ακό Φυλλάδ.ο (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτοη )

4

α) 151Ν (όπου απαιτείται) (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση ό), ή
β) Στοιχείο ταυτοποίηοης τίτλου (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση δ’)

Σχέδια όρων έ<δοσις Των ο,ιολανιών υψηλής εξαψλητικής πρστερο
(άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση ε·)

ό

Σχέδιο σύμβασης μεταβίβασης από τον μεταβιβάζοντα στου αποκτ
απαιτήοεων Που
πράκειτοι υα ιπλοποιηθούν (άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση αε)

(όπου

απαιτείται) (όνομα και υπογραφή νομίμων
εκπροσώπων

3.

Απσκτών

)»

7

Σύμβαση ανάθεσης του μεταβιβάζσντος Προς ΕΟΓΙΑ τσυ έργου της
πιστοληπτικής
αξιολόγησης Των ομολογιών υψηλής εξοψλητικής πρστεραιύτητος
παρ. 3
περίπτωση ς>

8.

Των ο4σλ0γιών

Υπολογισμός ταν κόστους της εγγύησιι γιατι συνολική ονομαστιι
υζ’λής εξοψληταής πρσ;ερα.ότηιας (άσθρο 9 παρ. 3 περίπτωση η

9

Επιστολή δέουευοης υπονεγραμυένη από το νύμμο εκποόσωπο τ
.ιετα3ιβάζοντος καί Του
οποκτώνος (άρθ2ο 9 παρ. 3 πεοίπτωοη 8>

Ι

Σχέδιο σύμβασης ανάθεσης της διαχείρισης των τιτλοποισύμενων
απααήοεων
(άρθρο 9 παρ. 3 περίπτωση ι)
Γνώμη ορκωτού ελεγκτή για την πλήρωση ή μη των προυποθέοεω
λογιο-ιικής
αποανογνώρισης των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων (άρθρο 9 παρ.
περίπτωση ια)
Δήλωση Του αποκτώντος πεπί αποδοχής Των άρυν Της εγγύησΓς Τι

τ ν..../2οτ9
(Πσόγραμμα Ηρακλής) (άοθρσ 9 παρ 3 περίπτωση ι3)

Συνημμένα:

[ ...]

(αριθμός εγγράψων)

Αντικαθίστανται

Άρθρο 32
Στην παρ. 3 του

Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

του ν.

4649/2019 (Α’ 206), Π υποσημ. 2 και οι περ. β’ και
ε’ αντικαθίστανται και Π παρ. 3 διαμορψώνεται

ως εξής:
«(3)

Η

Προμήθεια

του

του ν,4649/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β

(Ν 206) και οι περ. β’ και ε’ της παρ. 3,

Προσαρμογής,

προ

έναν

από

περαιτέρω

Συντελεστή

Αναλογικά

«Προσαρμοσμένο

Η Προμήθεια προ Προσαρμογής,

Επιτοκιακών Περιθωρίων». Αυτός ο συντελεστής

«(3)

λαμβάνει υπόψη τη διαΦορά της αξιολόγησης

διαμορφώνεται

εξοψλητικής

υψηλής

ομολογιών

προτεραιότητας

και

Προσαρμοσμένος
Επιτο κ ιακών

Αναλογικός

Περιθωρίων

όρου

μέσου

του

από

έναν

«Προσαρμοσμένο Αναλογικά Συντελεστή
Επιτοκιακών

Περιθωρίων».

Αυτός

ο

συντελεστής λαμβάνει υπόψη τη διαφορά

Συντελεστής

της αξιολόγησης των ομολογιών υψηλής

.

προκύπτει

ως

εξοψλητικής

προτεραιότητας

και

του

μέσου όρου αξιολογήσεων του Δείκτη

ακολούθως:

(α)

περαιτέρω

Αυτός ο

αξιολογήσεων του Δείκτη Αναψοράς14

Για

τον

Συντελεστή
2

3

οι οποίες είχαν ως εξής:

διαμορψώνεται

των

παρ.

στην

υποσημείωση

δεύτερη

η

αρχικό

Αναλογικά

Αναψοράς2.

Αυτός

ο

Προσαρμοσμένος

[πιτοκιακών

τιμή των συμβάσεωι’ αντιστάθμισης πιστωτικοι3 κινδύνου (ίΒ$ της Ελληνικής
Δημοκρατίας αναφέρεται στην πιστοληπτική αξιολόγηση τι/ς χώρας που τον Σεπτέμβριο
τον 2819 ήταν ΒΙ, ΒΒ-, Β±, ΒΒί/οιή, ενώ τον Μάρτιο τον 2821 ήταν Βιι3, ΒΒ-, ΒΒ,
ΒΒ (/οπ) για 4ΙυοιΙ;· ‘8/5& Ρ/Είΐε!ι/Ι)Β1?5, αντίστοιχα.

Περιθωρίων, λαμβάνεται υπόψη

Αναλογικός

ο μέσος όρος της αναλογίας της

Περιθωρίων προκύπτει ως ακολούθως:

ελάχιστης αποδεκτής απόδοσης
((<ΕΛΑ>)) δύο αντιπροσωπευτικών
δεικτών15 του Β)οοπιεΓ, όπου ο

2

Συντελεστής

Αυτή η ,Τάραδ0χή

Επιτοκιακών

συνεπάγεται

ετήσια

ρυθμό

απσπληρωμής 1/10

ένας συμπεριλαμβάνει Εταιρείες
με αξιολόγηση στο εύρος ΒΒ και ο

άλλος εταιρείες με αξιολόγηση
στο εύρος Β, μείον το 5-ετές
συμβόλαιο ανταλλαγής επιτοκίων
σε Ευρώ (ι<5’ΝΒρ &‘) (5-γθ3Γ
Ευΐο ς\Ν3ρ τθΙθ) αντιστοίχως, και

ο

υπολογισμός

του

έχει

ως

Συντελεστής

προκειμένου

να

διασψαλισθεί

η

σταθερότητα

και

συγκρισιμότητα,

ο

Αναλογικός

Συντελεστής

Επιτοκιακών

Περιθωρίων ορίζεται στο 50% καθόλη τη

Επιτοκιακών
ο υπολαισμός Που παρέχετα. από Τις ελληνικές
α0χές

Ελλ ΟΕ1Ϊ εε
ιιί
Ελλ ίδετκτηΕ)—5ιι’ιιμ Εαΐ’τ

Λόγω

περιορισμένης

της

μεταβλητότητας αυτής της αναλογίας και

Περιιωρίων

(β)

Λόγω

διάρκεια του Προγράμματος,

ακολούθως:
Αναλογικός

(β)

περιορισμένης

της

μεταβλητότητας

αυτής

δείχνει έτι η αναλογία περιθωρίου επιτοκου

είνοι 0,487,

ο,5ο7και 0,508 όταν υπολογίζεται με

χρονικό ορίζοντα Ι έτους, ό μηνών και 3 μηνών
αντίστοιχα.

της

αναλογίας και προκειμένου να
διασψαλισθεί η σταθερότητα και

(ε)

συγκρισιμότητα,

Αναλογικός

ό

αρχικός

κατόπιν

Προσαρμοομένος

ο

Συντελεστής

Επιτοκιακών

Αναλογικός

Συντελεστής

Περιθωρίων υπολογίζεται ως ακολούθως,

Επιτοκιακών

Περιθωρίων

όπου

ορίστηκε στο 50%
διάρκεια

του

σύμφωνα

την

της

«αρχική

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής. Για τη νέα Ι8μηνη
διάρκεια

του

σύμφωνα

με

παράταση ς»
Επιτροπής,

Το

50%

είναι

ο

Αναλογικός

Συντελεστής Ετιιτοκιακών Περιθωρίων:

Προγράμματος,

με

απόφαση»

καθόλη τη

Προγράμματος,
την

της
ο

Προοαρμοσμένος Αναλογικός Συντελεστής
Επιτοκιακών Περιθωρίων
=

Ι

—

50%

επί

Συνολικό Μέσο Όρο

Λξιολογ ή σεων»

«απόφαση
Ευρωπαϊκής
Αναλογικός

Συντελεστής
Επιτοκιακών
Περιι9ωρίων επυιαιροποιήδηκε
στο 56,9%’· (ειτικαιροποιημένος
Αναλογικός
Συντελεστής

15

Τα σύμβολα Είναι ΕΡΟ7ΤΚΕΙ! και ΕΙΙΥΒΤΚΕΙ για τους δείκτες ΒΒ και Β αντίστοιχα.
ο υπολογισμός που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές δείχνει ότι η αναλογία περιθωρίου
επιτοκίου είναι 0,487, 0,5ΟΙκαι 0,508 όταν υπολογίζεται με χρονικό ορίζοντα Ι έτους, 6
μηνών Και 3 μηνών αντίστοιχα.
170 επικαιροποιημένος υπολογισμός (12.3.2021)που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές
δείχνει ότι η αναλογία περιθωρίου επιτοκίου είναι 0,574, 0,5 65 και 0,569 όταν υπολογίζεται
με χρονικό ορίζοντα Ι έτους, ό μηνών και 3 μηνών αντίστοιχα.
16

1411,

Περιθωρίων),

Ειτιτοκιακών

προκειμένου να αντικατοπτρίσει

τις

τρέχουσες

της

συνθήκες

αγορές.
(γ)

εκάστης
χρόνο
το
κατά
Αναλογικός
Τιτλοποίησης,
ο
Επιτοκιακών
Συντελεστής
Περιθωρίων προσαρμόζεται με
βάση τον μέσο όρο αξιολογήσεων
του (Τότε) εψαρμοστέου Δείκτη
Αναψοράς, ο οποίος προκύπτει
από το μέσο όρο αξιολογήσεων
ΕΟΠΑ18 ενός διμήνου (ιιΣυνολικός
Μέσος ‘Ορος Αξιολογήσεων»). Σε
αξιολόγησης
βαθμίδα
κάθε
αριθμητική
αποδίδεται
μια
εξαρτάται
οποία
βαθμολογία, η
των
αξιολόγηση
την
από
ομολογιών υψηλής εξοψλητικής
οτη
προτεραιότητας
Τιτλοποίηση,
συγκεκριμένη
σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα βαθμολόγησης:

Πίνακας 1: ΑριΟμητική όαΟμολογία ανά όαϋμίδα
Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

του Δείκτη

ομολογιών
υψηλής
εξοψλητικής
προτεραιότητας

Αναφοράς

(δ)

1

ΒΒ+

ΒΒ

ΒΒ

ΒΒ+

0

0

0

ΒΒ

0,33

0

0

ΒΒ-

0,67

0,33

0

Β+

1,00

0,67

0,33

Β

1,33

1,00

0,67

1,67

1,33

1,00

η μέση βαθμολογία κάϋε ΕΟηΑ
υπολογίζεται οταθμίζοντας την
αξιολόγηση γιατο σχετικό αριθμό
ημερών προς την περίοδο
αναψοράς. Ο Συνολικός Μέσος
Βαθμολόγησης
Όρος

ΕΞωτερικό; Οργανισμό; Πιστολτπτικής Αιολόγηση; (ΕΟΠΑ)

\

υπολογίζεται ως ο απλός μέσος
όρος των σταθμισμένων μέσων
βαθμολογιών των ΕΟΠΑ,
κατόπιν

(ε)

ο

Προσαρμοσμένος

Αναλογικός

Συντελεστής

Επιτοκιακών

Περιθωρίων

υπολογίζεται
όπου

το

ακολούθως,

ως
56,9%

είναι

επικαιροποιημένος
Συντελεστής

ο

Αναλογικός
Επιτοκιακών

Περιθωρίων:
Προσαρμοσμένος

Αναλογικός

Συντελεστής Επιτοκιακών Περιιωρίων
=

1

—

56,9% επί Συνολικό Μέσο

Όρο Αξιολομήσεων»

Άρθρο 33
1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 του ν. 4649/2019 (Α’ 206),
η περ. β’ της παρ. 4 και η παρ. 7 του

Αντικαθίσταται

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ2

ψράση «Χαριλάου Τρικούπη ό

-

(Α) τροποποιούνται και οι

παρ. 4 και 7 διαμορψώνονται ως εξής:

«Πανεπιστημίου

37,

η

ψράση

10165»

με τη
-

10,

106 79» στην περ. β’ της παρ. 4 του
ΓΙΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

«4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Γ2-(Α)

του

(α) Κάθε γνωστοποίηση που πραγματοποιείται

ν.4649/2019 (Ν 206), αντικαθίσταται η
ψράση ((από 10.10.2019 ς (2019) 7309

σύμφωνα με την παρούσα Πρέπει να γίνεται

Απόφασης>) με τη ψράση «<ιαρχικής

εγγράφως

και,

εκτός αν αναφέρεται άλλως,

πρέπει να πραγματοποιείται με επιοτολή

ή

μέσω

απόφασης»» στην παρ. 7 του ιδίου
παραρτήματος,

αντικαθίσταται

η

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ψράση «Ρ3περ5ΊΓτϋου 37, 10165» με

(β) ‘Ολες οι κοινοποιήσεις προς τον Εγγυητή Οα

τη φράση

απευθύνονται οτο:

106 79, ΑΤΙιπ5» στην περ.

«ό-ιο,

ς[-ι2ΓιιΒου ΤΓί1ουρ,

4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ [2

‘

της παρ.

-

(6) του

Υπουργείο Οικονομικών

ν.4649/2019 (Α’ 206), Οι οποίες είχαν

Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου κει

ως εξής:

Δημοσιονομικών Κανόνων
Διεύθυνση Κρατικών Εγμυήσεων και Κίνησης

«(Α) Ελληνικό κείμενο:

Κεφαλαίων, Τμήμαλ’
Οδός Χαριλάου Τρικούπη 6-10

(β) ‘Ολες οι κοινοποιήσεις προς τον

10679 Αθήνα
Διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου:

Εγγυητή Θα απευθύνονται στο:

ιυ1Κ.οτ
Υπουργείο Οικονομικών
«7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Από την ημερομηνία παροχής της Εγγύησης και

Διεύθυνση Κρατικών Εγγύησης και

καθόλο το διάστημα ισχύος αυτής ο Αποκτών

Κίνησης Κεφαλαίων, Τμήμα Α’

καταβάλλει προς τον Εγγυητή την προμήθεια

Οδός Πανεπιστημίου 37

114’4

ασψαλείας υπολογιζόμενη κατά την ημερομηνία
υποβολής

αιτήματος

του

το

με

σύμφωνα

Παράρτημα Β του νόμου [στοεία ταυτοποίησης

10165 Αθήνα

ηλεκτρονικού

Διεύθυνση

ταχυδρομείου (12511Γ

του νόμου στον οποίο προσαρτάται το παρόν], Και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 3.2 της

«αρχικής απόφασης» της ΕυρωπαΙκής Επιτροπής.
δεν

Εάν

διαψορετικά

ορίζεται

Πράξη

στην

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Από

υπολογίζεται και καταβάλλεται στην αρχή κάθε

Εγγύησης

εκτοκιστικής

περιόδου.

Η

είναι

προμήθεια

καταβλητέα στον λογαριασμό

Ιπροσδέορισμός

λογαριασμού καταόολής προμή&ιας]».

παρ.

4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

του

Γ2

-

(Β)

προμήθεια

την

Εγγυητή

τον

προς

υπολογιζόμενη

κατά την

ημερομηνία υποβολής του αιτήματος

[στοιχεία

(Β) τροποποιείται και οι

νόμου

στον

Β του

Παράρτημα

με το

σύμψωνα
νόμου

—

διάστημα

ισχύος αυτής ο Αποκτών καταβάλλει

αντικαθίοταται, το πρώτο εδάψιο της παρ. 7 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤ0Σ Γ2

της

παροχής

καθόλο το

και

ασψαλείας

2. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 του ν. 4649/2019 η περ. 13’
της

ημερομηνία

την

Παροχής της εγγύησης, η προμήθεια ασψαλείας

του

ταυτοποίησης

οποίο

προσαρτάται το

παρόν], και σύμψωνα με τα οριζόμενα

παρ. 4 και 7 διαμορφώνονται ως εξής:

στην Ενότητα 3.2 της από 10.10.2019 (

«4.ΝΟΤΙςΕ5

()

1111 1)8 πι2ιΙθ

π3, υπ1855 οΙ1ιθΓι15θ

π

51218(1, 511311 138 1112(18 [ηι 12χ, οΓ 181181 οΓ 8-111211.

(13) ΑΙΙ ςοπιιτΙυπέςΒΙίοπ5 Ιο 11-ιθ 6υ213111ο1 Ψ211 13@
1113(18 Ιο

11

Απόφασης

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εάν δεν ορίζεται διαψορετικά στην
εγγύηοης,

της

Παροχής

Πράξη

ασψαλείας

προμήθεια

21:

η

υπολογίζεται

καταβάλλεται στην

αρχή

κάθε

68Α8τσ/ Αςιουη1ίη Ο//ίιε ο[ έέε 5έαέε

και

Μίπί5Γγ ο/ Ρίησηιε

εκτοκιοτικής περιόδου. Η προμήθεια
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Κατάργηση διατάξεων

3Ο

Διατάξεις αξισλογούμενης ρύθμισης που

Καταργούμενες διατάξεις

προβλέπουν κατάργηση

Ι

Δεν υψίστανται

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

Ξ

Συναρμοδιότητα Υπουργείων
Σχετική διάταξη
αξιολογουμενης
ρύθμισης
Άρθρο 25

/ υπηρεσιών / ψορέων
Αντικειμενο
συναρμοδιστητας

Συναρμοδια Υπουργεια
Συναρμαδιες υπηρεσιες / ψσρεις
—

· Υπουργείο Οικονομικών
· Τράπεζα της Ελλάδος

;

αξιολσγούμενη
Με
την
ρύθμιση στην παρ. 4 του
άρθρου 10 του ν.4849/2019
προστίθεται η πρόβλεψη για
τη
δυνατότητα
έκδοσης
κοινής
απόψασης
του
Υπουργού Οικονομικών και
του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος στην οποία
καθορίζονται
και
εξειδικεύονται τα στοιχεία,
ο τρόπος, το είδος της
απαιτούμενης
πληροφόρησης, καθώς και
οποιεσδήποτε
άλλες
πληροψορίες απαραίτητες
σκοπούς του
για τους
Δ
Παραρτήματος
του
ν.464/2019.

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

32.

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επιστιεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Ι
Αντικείμενο

Ι

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
Ι
αποκλειστική
προϋεσμία)

Άρθρο 21

Απόφαση
του
Υπουργού
Οικονομικών

Υπουργείο
Οικονομικών, Δ/νση
Χρηματοοικονομικής
Πολιτικής

Στην παρ. 4 του
άρθρου 3 του ν.
4649/2019,
προβλέπεται
η
δυνατότητα
παράτασης του
διαστήματος των
«είκοσι
τεσσάρων (24)»
μηνών από την
έναρξη
ισχύος
της εγγύησης, με
απόψαση
του
Υπουργού
Οικονομικών,
κατόπιν
κοινού
αιτήματος
του
αποκτώντος και
του διαχειριστή
απαιτήσεων και
εισήγησης
της
Επιτροπή ς
Παρακολούθησης
Εγγυήσεων
του
άρθρου 17, μέχρι
& μήνες, μόνο σε
περίπτωση
που
έκτακτες
καταστάσεις
προκαλούν
σημαντικούς
κλυδωνισμούς
στις
αγορές
Οέτοντας
σε
κίνδυνο
το
αποτέλεσμα της
τιτλοποίησης και
τη διατήρηση της
ρσής
των
πληρωμών
και
εψόσον από την
παράταση αυτή
δεν
επέρχεται
υποβάθμιση της
πιστοληπτικής
αξιολόγησης των
ομολογιών
υψηλής

Οι κανονιστικές
αποφάσεις του
παρόντος είναι
προαιρετικές. Η
έκδοσή τους δεν
αποτελεί
προϋπόθεση για
την
εψαρμογή
του νόμου.

‚ι-ιιι

εξοφλητικής
προτεραιότητας
του άρθρου 11.
Άρθρο 25

Κοινή
απόψαση
του
Υπουργού
Οικονομικών
και
του
Διοικητή της
Τράπεζας
της Ελλάδος

Υπουργείο
Οικονομικών, Δ/νση
Χρηματοοικονομικής
Πολιτικής

Στην παρ. 4 του
άρθρου 10 του
ν.4649/2019
προστίθεται
η
πρόβλεψη για τη
δυνατότητα
έκδοσης
κοινής
απόψασης
του
Υπουργού
Οικονομικών και
του Διοικητή της
Τράπεζας
της
στην
Ελλάδος
οποία
καθορίζονται και
εξειδικεύονται τα
ο
στοιχεία,
τρόπος, το είδος
της
απαιτούμενης
πληροφόρησης,
καθώς
και
οποιεσδήποτε
άλλες
πληροψορίες
απαραίτητες νια
τους σκοπούς του
Γίαραρτήματος Δ’
του ν.4649/2019.

Οι κανονιστικές
αποφάσεις του
παρόντος είναι
προαιρετικές. Η
έκδοσή τους δεν
αποτελεί
προϋπόθεση για
την
εψαρμογή
του νόμου.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤι\ΟΣ ΑΞΙΟΑΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

/

7·
4(α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ)
2018/1910 όσον αψορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ψόρο προστιθέμενης αξίας νια παροχές
υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις β) Τροποποιήσεις του ν.
4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α206), βάσει της
((2021) 2545/0904.2021. (2021/Ν) εγκριτικής απόψασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του
προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οψειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας
Τροποποιήσεις ν. 4738/2620 και λοιπές διατάξεις»

%

—

—

—

ΜΕΡΟΣ Α’: ((Ενσωμάτωση ατην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995
και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αψορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Φόρο ττροστιθέμενης αξίας για
παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποοτάσεως και σχετικές ρυθμίσεις)’

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας γιατο ΜΕΡΟΣ Α’:
Γραψείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, τηλ. 210 3332621, 210 3332647, ηλ.
51θτο.@}ηίπ1Ίη;)/
ταχ.:
Γραψείο Υψυπουρού Οικονομικών (οδός Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.101 84, τηλ. 210 3375118, ηλ. ταχ.:
γρ.!ρρ@ιίπ11ιι.τ;)
Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους Τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αωορούν σι Βασικές διατάξεις της αξισλογούμενης ρύϋμισπς
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤιΣΜΟΣ2
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΓ0ΠΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
-

—

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Ζ
2

/

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ5
ΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗ—ΔΗΜΟΣΙΑΤΑΞΗ—ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ6
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ7
—

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδε½ς & Θρηοκευμάτων κα Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου ΕΘν.κής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργαοίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καί Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Ι

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η ((Ταυτότητα)) της αξιολσγούμενης ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με το παρόν νομοσχέδιο ενσωματώνεται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις
της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 του
Συμβουλίου των οποίων η εψαρμογή Είναι υποχρεωτική νια τα κράτη μέλη της
£υρωπαΙκήςΕνωσης από την Ιη.7.2021.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Η ενσωμάτωση των διατάξεων είναι αναγκαία, προκειμένου η εθνική μας
νομοθεσία να είναι εναρμονισμένη με το ενωσιακό δίκαιο.
Οι οδηγίες (ΕΕ) 2017/2455 και 2019/1995 του Συμβουλίου τροποποιούν την
οδηγία 2006/112/Εκ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του ψόρου
τιροστιθεμένης αξίας και την οδηγία 2009/132/Εκ του Συμβουλίου σχετικά με την
απαλλαγή από τον ψόρο τιροστιθεμένης αξίας ορισμένων εισαγωγών αγαθών,
προκειμένου να εισαχθούν στο εσωτερικό μας δίκαιο νέοι κανόνες και
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ψόρο προστιθεμένης αξίας για τις εξ
αποοτάσεως πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις των προαναψερομένων οδηγιών επέρχεται αψενός
επέκταση του μη ενωσιακού καθεστώτος (ηοπ-υποπ 5Κη) σε όλες τις
υπηρεσίες Β2 (“υ5πθ55 ο ευ5οπιει”), πέραν των τηλεπικοινωνιακών,
ραδιοψωνικών, τηλεοπτικών υπηρεσιών ή ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών
(ΤΒΕ), αψετέρου επέκταση του ενωσιακού καθεστώτος (υπίοπ $ς[ΙΘΓΠΘ) σε: (α)
υπηρεσίες Β2 πέραν των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΤΒΕ), (β)
ενδοκοινοτικές εξ αποοτάοεως πωλήσεις αγαθών, καθώς Και (γ) εγχώριες
παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται με τη διαμεσολάβηση των
ηλεκτρονικών διεπαψών, εψόσον ο αρχικός προμηθευτής αυιών δεν είναι
εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση.
Για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής
οε δέματα αξίας έως του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, οι διατάξεις
της οδηγίας αποσκοπούν αψενός στην απλούστευση των διαδικασιών για
επιχειρήσεις και καταναλωτές, αψετέρου στην ατωψυγή ψαινομένων
ψοροδιαψυγής και ψοροαποψυγής κατά την εισαγωγή μικροδεμάτων.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Η ρύθμιση αψορά σε υποκειμένους στον ΦΠΑ (επιχειρήσεις), εγκατεστημένους ή
μη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι πραγματοποιούν εξ αποοτάοεως πωλήσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών καθώς και εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα
οποία αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής από χώρες εκτός Ε.Ε., καθώς και τους
ιδιώτες καταναλωτές παραλήπτες των δεμάτων.
-

αυτών, στην περίπτωση που έχει οριστεί μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του
ιδρύματος, Κατά παράβαση των όρων της συστατικής του πράξης και του
οργανισμού του ιδρύματος.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρα34—39
Προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες του νόμου
4738/2020, είναι απαραίτητο να αποσαψηνιστούν ζητήματα που έχουν εγείρει
ερωτήματα, καθώς και να συμπληρωθούν οι διατάξεις του νόμου σε ορισμένα
σημεία.
Άρθρο 40
Η υποβολή (μηδενικών) δηλώσεων ΦΜΑ επιβαρύνει τη συναλλαγή δίχως να
προκύπτει ψόρος για καταβολή, ήτοι δίχως να εξυπηρετείται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο το δημόσιο συμφέρον.
Άρθρο 41
Η προτεινόμενη ρύθμιση σκοπεί στην διασφάλιση της εκπλήρωσης του σκοπού
των ιδρυμάτων και στην αποφυγή καταστρατηγήσεων, στο πλαίσιο και του
εποπτικού ρόλου του υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις περιουσίες που
καταλείπονται νια την εκτέλεση κοινωψελών σκοπών.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

ΆρΟρα34—39
Αψορά τόσο σε Φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που αδυνατούν να
εξυπηρετήσουν τις οψειλές τους
Άρθρο 40
Αψορά τους εταιρικούς μετασχηματισμούς στους οποίους μετέχουν πιοτωτικά
ιδρύματα και εψαρμόζεται το άρθρο 16 του ν. 2515/1997.
Άρθρο 41
Αψορά τα κοινωψελή ιδρύματα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4182/2013.

Η αναγκαιότητα της αξισλογούμενης ρύθμισης

\

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ ΙΞΙ
0Χ

4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

;

Άρθρα 34—39
Στην προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της υπερχρέωσης, Είχαν κατά το
παρελθόν θεσπισθεί διάψορα κανονιοτικά πλαίσια, και συγκεκριμένα:
Α) Ο ν. 4469/2017 (Α’ 62) που θέσπισε τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης

οψειλών των Επιχειρήσεων και επιτηδευματιών. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων
στον εν λόγω νόμο έληξε την 30.4.2020.
Β) Ο ν. 3869/2010 (Α’ 130) που θέσπισε τη δυνατότητα δικαστικής ρύθμισης
οψειλών φυσικών προσώπων χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Η προστασία πρώτης
κατοικίας που Είχε θεσπισθεί δυνάμει του νόμου αυτού έληξε στις 282.2020.

:

Γ) Ον. 3588/2007 (Α’ 153) ιιΠτωχευτικός Κώδικας».
Δ) Ο ν. 4605/2019 (Ν 52) «ΜΕΡΟΣ Ζ Πρόγραμμα Επιδότηοης Αποπληρωμής
Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε κύρια κατοικία». Η
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο νόμο αυτό έπαυσε την 31.7.2020.
Ε) Ο ν. 4307/2014 (Α’ 246) με τον οποίο θεοπίσθηκε η διαδικασία της ειδικής
διαχείρισης.
Με τον νόμο 4738/2020, ενσωματώνονται όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης
οψειλών που υπάρχουν σήμερα (υιτερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία Ιης
κατοικίας, εξωδικαοτικός μηχανισμός κλπ) οε ένα ενιαίο πλαίσιο και μια ενιαία
διαδικασία.
Άρθρο 40
Η διάταξη του άρθρου 40 τροποποιεί την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν,
2515/1997, όπως ισχύει.

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Ό

Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου πραγματοποιείται
μόνο με τροποποίηση του σχετικού νόμου. Για την
εψαρμογή της σχετικής διάταξης δεν υψίοταται
νομοθετική εξουοιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής

με αλλαγή

προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής

πράξης.

πράξης;
Βλ. ανωτέρω απάντηση υπό 1)

1» με αλλαγή

διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομ

Ι

ένης της
δυνατότητας νέας
ερμηνε υτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΗΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Βλ. ανωτέρω απάντηση υπό 1)

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

Ν

ίΞΙ

Οχι

Π

Εάν ΝΑΙ, αναήέρατε συγκεκριμένα:
Άρθρα 34—39

) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

Κατά την σύνταξη του νομοθετικού πλαισίου ελήψθησαν
υπόψη καλές Πρακτικές άλλων χωρών της Ε.Ε. τόσο στο
επίπεδο της προληπτικής αναδιάρθρωσης όσο και στο
επίπεδο της συλλογικής ικανοποίησης και απαλλαγής από
τις οψειλές.
Παραδείγματα:
Α) Στην Ισπανία Παρέχεται προστασία από την έξωση από
την α κατοικία με βασιλικό διάταγμα του 2013 για
οψειλέτες ενυπόθηκων δανείων που πληρούσαν
συγκεκριμένα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια,
π.χ. πολύτεκνη οικογένεια, άνεργος οφειλέτης, Θύμα
ψυλετικής βίας κλπ.
Β) Στον ιταλικό Κώδικα Επιχειρηματικής Κρίσης και
Αψερεγγυότητας (άρθρα 282-283) προβλέπεται ο θεσμός
της ελεγχόμενης εκκαθάρισης στην οποία υπόκεινται
οψειλέτες με μη εμπορική ιδιότητα που τελούν σε
κατάσταση υπερχρέωσης. Η εν λόγω διαδικασία
αποσκοπεί ατην εκκαθάριση της περιουσίας του
οψειλέτη, αλλά επίσης στοχεύει σαφώς και στην
απαλλαγή του οψειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του
σε βάθος τριετίας, όπως ακριβώς προβλέπεται και στο
νέο πτωχευτικό.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021
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