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3 Ιουνίου, 2016 

 
 

Δημόσια Διαβούλευση για τη μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ για 
θέματα ΦΠΑ που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, σας ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διεξάγει δημόσια διαβούλευση για τη μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ 
για θέματα ΦΠΑ που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. 
 
Με τη διαβούλευση αυτή συγκεντρώνονται οι απόψεις των ΜΜΕ σχετικά με την λειτουργία 
των ειδικών καθεστώτων που ισχύουν για τις μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ για τον ΦΠΑ1 και σχετικά με τις πιθανές βελτιώσεις των καθεστώτων αυτών.  
Η διαβούλευση αυτή γίνεται ως μέρος μιας ευρύτερης επισκόπησης των υφιστάμενων 
κανόνων.  Η επισκόπηση είναι πιθανόν να καταλήξει σε μια πρόταση νέων νομοθετικών 
μέτρων.  Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπεται να υποβληθεί έως το τέλος του 2017.   
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 281 έως 292 της Οδηγίας για τον ΦΠΑ καθιερώνονται ειδικά 
συστήματα για τη φορολόγηση των μικρών επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
τόσο απλουστευμένα μέτρα τόσο για την επιβολή και την είσπραξη του ΦΠΑ όσο και 
για την απαλλαγή ή την προοδευτική μείωση.  Οι διατάξεις αυτές, που εφαρμόζονται 
εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, υπόκεινται τώρα σε επανεξέταση και εκσυγχρονισμό. 
 
Όπως ανακοινώθηκε ήδη στην ανακοίνωση για την αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς2, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής ετοιμάζουν επί του παρόντος μια εμπεριστατωμένη δέσμη 
προτάσεων απλούστευσης για τις ΜΜΕ με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης 
και τη συμβολή στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ανάπτυξη των ΜΜΕ 
και το διασυνοριακό εμπόριο.  Η επισκόπηση θα καλύπτει τόσο την απαλλαγή από τον 
ΦΠΑ όσο και ενδεχόμενα μέτρα απλούστευσης των σχετικών με τον ΦΠΑ 
υποχρεώσεων. Το έργο της επισκόπησης άρχισε με τη δρομολόγηση μιας μελέτης που 
διεξήγαγε εξωτερικός ανάδοχος, η οποία θα συγκεντρώσει τα στοιχεία που θα 
χρησιμεύσουν ως βάση για την επισκόπηση.   
 
Το ερωτηματολόγιο που σας επισυνάπτουμε είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής παράλληλα με τη μελέτη και ο σχεδιασμός του αποβλέπει στην 
επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της και στη συλλογή ποιοτικών πληροφοριών 
απευθείας από τα ενδιαφερόμενα μέρη.  Επίσης, είναι μια ευκαιρία για να δώσει η 
επιχείρησή σας την πολύτιμη συμβολή της και να επηρεάσει την κατεύθυνση που θα 
πάρει η μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία για θέματα ΦΠΑ που αφορούν τις 
μικρές επιχειρήσεις. 
 
Η διαβούλευση είναι ανώνυμη και τα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε ασφαλή βάση 
δεδομένων.  Δεν θα είναι δυνατόν να συνδεθούν οι απαντήσεις σας με σας, εκτός αν 

                                                           
1
 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28

ης
 Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 

προστιθέμενης αξίας (EE L 347 της 11.12.2006, σ. 1). 
2
 COM(2015) 550 
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προσθέσετε προσωπικά στοιχεία σε κάποιο πεδίο παρατηρήσεων.  Τα αποτελέσματα θα 
αναλυθούν ανώνυμα σε συνολικό επίπεδο και θα αποθηκευτούν για περαιτέρω αναλύσεις 
(χωρίς προσωπικά δεδομένα). 
 
Ο γενικός διευθυντής της επιχείρησής σας ή ο λογιστής σας είναι προφανώς το 
καταλληλότερο άτομο για να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο, για τη συμπλήρωση του 
οποίου δεν θα χρειαστούν πάνω από 10 λεπτά. 
 
Παρακαλούμε όπως, μας αποστείλετε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί 
μέχρι τις 27 Ιουνίου 2016. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός, KEBE 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network  
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Ερωτηματολόγιο για την ομάδα ΜΜΕ 

Επισκόπηση των ειδικών καθεστώτων για τις μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 

οδηγίας 2006/112/EΚ για τον ΦΠΑ 

 

1. Ποιο είναι το μέγεθος της επιχείρησής σας;  

 

 Αυτοαπασχολούμενος  

 Πολύ μικρή επιχείρηση (1-9 απασχολούμενοι)  

 Μικρή επιχείρηση (10-49 απασχολούμενοι)  

 Μεσαία επιχείρηση (50-249 απασχολούμενοι)  

 Άλλο 

 

2. Σε ποια χώρα είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή σας; 

 

……………………………………………………….. 

 

3. Ποια είναι η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησής σας; 

 

 Ναι Όχι 

Πώληση αγαθών   

Πώληση ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών 
  

Πώληση άλλων υπηρεσιών   

 

Αν επιλέξατε «άλλες υπηρεσίες», διευκρινίστε: …………………………….. 

 

 

4. Ποιος ήταν κατά προσέγγιση ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας το τελευταίο 

οικονομικό έτος; 

 

Εύρος  

Πάνω από 2 000 000 ευρώ  

500 001 EUR – 2 000 000 EUR   

100 001 EUR – 500 000 EUR  

50 001 EUR – 100 000 EUR  

5 001 EUR – 50 000 EUR  

Δεν υπερβαίνει το ποσό των 5 

000 EUR 
 

ΔΓ (δεν γνωρίζω)  
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5. Στην επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησής σας περιλαμβάνονται και 

πωλήσεις στις παρακάτω αγορές; Επιλέξτε όσα τετραγωνίδια χρειάζεται. 

 

 Ναι Όχι 

Εγχώρια αγορά;   

Αγορές σε άλλες χώρες της ΕΕ;   

Αγορές εκτός ΕΕ;   

 

6. Στην περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν πραγματοποιεί πωλήσεις και/ή δεν παρέχει 

υπηρεσίες εκτός της εγχώριας αγοράς, ο λόγος είναι ότι: 

 

 Ναι Όχι 

Δεν υπάρχει ενδιαφέρον   

Πολύπλοκες διαδικασίες ως 

προς τον ΦΠΑ 
  

Πολύ μεγάλο το κόστος για 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

ΦΠΑ  
  

Άλλο   

 

Αν επιλέξατε «άλλο», διευκρινίστε……………..……………………………: 

 

7. Ποιες από τις παρακάτω υποχρεώσεις πρέπει να εκπληρώνει η επιχείρησή σας ως προς 

τον ΦΠΑ; 

 

 Ναι Όχι 

Εγγραφή στα εγχώρια μητρώα 

ΦΠΑ  
  

Εγγραφή ΦΠΑ στο πλαίσιο 

μικρής μονοαπευθυντικής 

θυρίδας 
  

Εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ 

άλλης χώρας της ΕΕ 
  

Δηλώσεις ΦΠΑ   

Ανακεφαλαιωτικές 

τυποποιημένες δηλώσεις  ΦΠΑ 

(καταστάσεις πωλήσεων ΕΕ) 
  

Καταστάσεις αγορών   

Τήρηση αρχείων 

(συμπεριλαμβανομένων  των 

μητρώων ΦΠΑ) 
  

Τιμολόγηση   

Καταβολή ΦΠΑ   
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8. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τυχόν άλλες υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ, οι οποίες 

δεν συμπεριλαμβάνονται στον προηγούμενο κατάλογο; Διευκρινίστε. 

 

 
 

 

 

9. Αν δεν ήσασταν υποχρεωμένος/-η λόγω ΦΠΑ, ποια από τα παρακάτω θα 

πραγματοποιούσατε με απλοποιημένο τρόπο ή καθόλου; 

  

 Ναι Όχι 

Τήρηση αρχείων   

Τιμολόγηση   

Άλλο - βλ. απάντηση στην 

ερώτηση 7 
  

 

 

10. Χρησιμοποιείτε πληροφορίες ή άλλες υπηρεσίες από την εφορία σας για να μπορέσετε 

να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας ως προς τον ΦΠΑ; Επιλέξτε όσα 

τετραγωνίδια χρειάζεται. 

 

 Ναι Όχι 

Εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τα γραφεία της 

εφορίας σας 

  

Διαδικτυακές υπηρεσίες   

Άλλο   

 

Αν επιλέξατε «άλλο», διευκρινίστε……………..……………………………: 
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11. Πόσο χρήσιμες για την επιχείρησή σας βρίσκετε τις πληροφορίες που σας έδωσε η 

εφορία σας; (μία επιλογή) 

 

Πολύ χρήσιμες  

Αρκετά χρήσιμες  

Ουδέτερες  

Όχι ιδιαίτερα χρήσιμες  

Καθόλου χρήσιμες  

Δεν έχω άποψη  

 

 

12. Ποιες είναι οι πέντε πιο επιβαρυντικές υποχρεώσεις σχετικά με τον ΦΠΑ που πρέπει να 

εκπληρώσετε; Κατατάξτε τις ξεκινώντας από την πιο επιβαρυντική (1) έως την 

ελάχιστα επιβαρυντική (5). 

 

 Κατάταξη 

Εγγραφή στα εγχώρια μητρώα 

ΦΠΑ 
 

Εγγραφή ΦΠΑ στο πλαίσιο 

μικρής μονοαπευθυντικής 

θυρίδας 
 

Εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ 

άλλης χώρας της ΕΕ 
 

Δηλώσεις ΦΠΑ  

Ανακεφαλαιωτικές 

τυποποιημένες δηλώσεις  ΦΠΑ 

(καταστάσεις πωλήσεων ΕΕ) 
 

Καταστάσεις αγορών  

Τήρηση αρχείων 

(συμπεριλαμβανομένων  των 

μητρώων ΦΠΑ) 
 

Διάρκεια της περιόδου τήρησης 

των αρχείων 
 

Τιμολόγηση  

Διεκπεραίωση καταβολής ΦΠΑ  

Προθεσμίες για την καταβολή 

ΦΠΑ 
 

Συχνές μεταβολές της 

νομοθεσίας που διέπει τον 

ΦΠΑ 
 

Πολυπλοκότητα της 

νομοθεσίας που διέπει τον 

ΦΠΑ 
 

Άλλο - βλ. απάντηση στην 

ερώτηση 7 
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13. Χρησιμοποιήσατε υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου το τελευταίο οικονομικό έτος για 

συμβουλές ή βοήθεια ώστε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας απέναντι στην 

κοινωνική ασφάλιση/εφορία; Επιλέξτε όσα τετραγωνίδια χρειάζεται. 

 

 Ναι Όχι 

Για την κοινωνική 

ασφάλιση/μισθοδοσία 
  

Για φορολογικές 

υποχρεώσεις πλην ΦΠΑ 
  

Για υποχρεώσεις ως προς 

τον ΦΠΑ 
  

 

 

14. Πόσα άτομα ασχολούνται με τις υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ στην επιχείρησή σας; 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

15. Πόσο εργασιακό χρόνο αφιερώνουν τα άτομα αυτά στην ενασχόλησή τους με τον ΦΠΑ 

κατά μέσο όρο; 

 

Από 0 έως 15 λεπτά ημερησίως  

Από 15 έως 30 λεπτά 

ημερησίως 
 

Μεταξύ 30 λεπτών και μίας 

ώρας ημερησίως 
 

Μεταξύ 1 και δύο ωρών 

ημερησίως 
 

Πάνω από δύο ώρες ημερησίως  

 

16. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχατε φορολογικό έλεγχο; 

 

Εντός των τελευταίων δώδεκα 

μηνών 
 

Εντός των τελευταίων τριών 

ετών 
 

Εντός των τελευταίων πέντε 

ετών 
 

Εντός των τελευταίων δέκα 

ετών 
 

Ποτέ  

ΔΓ  
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17. Εφαρμόζετε κάποιο από τα παρακάτω μέτρα απλούστευσης για τον ΦΠΑ; 

 

 Ναι Όχι 

Απαλλαγή για ΜΜΕ/μερική 

ελάφρυνση 
  

Κατ’ αποκοπή καθεστώς για 

ΜΜΕ 
  

Λογιστικό καθεστώς σε 

ταμειακή βάση  
  

Ετήσιες ανακεφαλαιωτικές 

τυποποιημένες δηλώσεις  ΦΠΑ 

(καταστάσεις πωλήσεων ΕΕ) 
  

Μεγαλύτερες χρονικές περίοδοι 

για την καταβολή ΦΠΑ 
  

Απλουστευμένη υποβολή   

Πάγια έκπτωση   

Άλλο    

 

Αν επιλέξατε «άλλο», διευκρινίστε……………..……………………………: 

 

18. Θα μπορούσαν τα παρακάτω μέτρα απλούστευσης να είναι χρήσιμα για την επιχείρησή 

σας; Κατατάξτε τα από το 1 (το περισσότερο χρήσιμο) έως το 5 (το λιγότερο χρήσιμο). 

 

 Ναι Όχι Κατάταξη 

Απλουστευμένη τήρηση 

αρχείων 
  

 

Απλουστευμένη τιμολόγηση    

Ακόμα πιο απλουστευμένη 

υποβολή 
  

 

Ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. 

XBRL) 
  

 

Ακόμη μεγαλύτερες χρονικές 

περίοδοι για την καταβολή 

ΦΠΑ 
  

 

Μονοαπευθυντική θυρίδα 

πληρωμών 
  

 

Έλεγχος στη χώρα καταγωγής    
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19. Ποια άλλα μέτρα απλούστευσης ως προς τον ΦΠΑ θα μπορούσαν να υλοποιηθούν για 

να βοηθηθεί η επιχείρησή σας; Διευκρινίστε. 

 

 
 

 

 

20. Έχετε άλλες παρατηρήσεις; Μπορείτε να τις υποβάλετε εδώ. 
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