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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
Λευκωσία, 19 Απριλίου 2021 

 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:  Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ:  Νέοι κανόνες ΦΠΑ για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 

1η Ιουλίου 2021 

 
Κύριοι, 
 
Όπως είναι γνωστό από 1η Ιουλίου 2021 οι κανόνες του ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζουν. Οι νέοι κανόνες: 
 

• διασφαλίζουν ότι o ΦΠΑ θα καταβάλλεται όπου λαμβάνει χώρα η κατανάλωση των αγαθών 
και υπηρεσιών αποκαθιστώντας το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ ευρωπαϊκών και ξένων 
επιχειρήσεων που δρουν στις αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και μεταξύ του κλάδου 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και των παραδοσιακών καταστημάτων 

• δημιουργούν ένα ενιαίο καθεστώς ΦΠΑ για τις διασυνοριακές προμήθειες αγαθών και 
υπηρεσιών 

• προσφέρουν στις επιχειρήσεις ένα απλό και ενιαίο σύστημα για τη δήλωση και την πληρωμή 
των υποχρεώσεων εκ του ΦΠΑ στην ΕΕ μέσω της μονοαπευθυντικής θυρίδας στον τομέα του 
ΦΠΑ 

• εκσυγχρονίζεται ο διασυνοριακός φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που ισχύει για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για το ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
αρμόζουν σε μια ψηφιακή ενιαία αγορά: είναι πιο δίκαιοι, πιο απλοί και πιο θωρακισμένοι 
έναντι της απάτης 

• τα αγαθά που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ δεν θα έχουν πλέον προνομιακή 
μεταχείριση ως προς το ΦΠΑ σε σύγκριση με τα αγαθά που αγοράζονται εντός της ΕΕ. 

 
Πιο συγκεκριμένα: 

➢ Από την 1η Ιουλίου 2021, η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για την 
εισαγωγή αγαθών στην ΕΕ η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ θα καταργηθεί. Ως 
αποτέλεσμα, όλα τα αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ θα υπόκεινται σε ΦΠΑ. Εάν η πώληση 
αγαθών σε αγοραστές στην ΕΕ διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής, θα θεωρείται ότι η 
εκάστοτε ηλεκτρονική διεπαφή έχει πραγματοποιήσει την πώληση και αυτή θα είναι κατά 
κανόνα υπεύθυνη για την πληρωμή του ΦΠΑ. Η μονοαπευθυντική θυρίδα για τις εισαγωγές 
(IOSS) δημιουργήθηκε για να διευκολύνει και να απλοποιήσει τη δήλωση και την πληρωμή 
του ΦΠΑ για εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών με αξία που δεν υπερβαίνει τα 
150 ευρώ. Σε περίπτωση που οι πωλητές ή οι αγορές/πλατφόρμες έχουν επιλέξει να μην 
εγγραφούν στην IOSS τότε ο ΦΠΑ εισαγωγής θα καταβάλλεται στους ταχυδρομικούς φορείς 
και τους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών. 
 

➢ Από την 1η Ιουλίου 2021, εάν μια ηλεκτρονική διεπαφή (ιστότοπος αγορών, πλατφόρμα 
κ.λπ.) διευκολύνει τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από έναν πωλητή με έδρα εκτός ΕΕ 
σε έναν αγοραστή στην ΕΕ, η ηλεκτρονική διεπαφή θεωρείται ως ο πωλητής και είναι 
υπεύθυνη για την πληρωμή του ΦΠΑ. Για να δηλώνει και να πληρώνει τον εν λόγω ΦΠΑ, η 
ηλεκτρονική διεπαφή θα μπορεί να εγγραφεί εύκολα σε ένα ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα που 
ονομάζεται μονοαπευθυντική θυρίδα (OSS). 
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➢ Επί του παρόντος, οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις 
αγαθών από την ΕΕ πoυ υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο (35.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ, 
ανάλογα με το κράτος μέλος) σε αγοραστές που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ 
πρέπει να εγγραφούν και να πληρώσουν ΦΠΑ στο κράτος μέλος του αγοραστή. Αυτό είναι 
πολύ δαπανηρό και επαχθές. Από την 1η Ιουλίου 2021, τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες. 
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ο ΦΠΑ για πωλήσεις κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ 
μπορεί να καταβληθεί στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση που προβαίνει στις 
πωλήσεις. Για πωλήσεις που υπερβαίνουν αυτό το όριο, οι επιχειρήσεις θα μπορούν εύκολα 
να εγγραφούν στη μονοαπευθυντική θυρίδα (OSS), όπου μπορούν εύκολα να δηλώσουν και 
να πληρώσουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ σε άλλα κράτη μέλη. 
 

Εν όψει των πιο πάνω αλλαγών η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Φορολογία και 
την Τελωνειακή Ένωση (DG TAXUD) έχει δημιουργήσει τις ακόλουθες πηγές πληροφόρησης για 
ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών: 
 

1- Ενημερωτικά δελτία και αφίσες σε όλες τις γλώσσες που βρίσκονται εδώ.  
2- Βίντεο 

Μεγάλη έκδοση για διαδικτυακούς πωλητές: https://youtu.be/guTBq7GJXXU  
Σύντομη εκδοχή για διαδικτυακούς πωλητές: https://youtu.be/j2HvnClN8_c  
Μεγάλη έκδοση για ηλεκτρονικές διεπαφές: https://youtu.be/zxLKTdrV0Uc  
Σύντομη εκδοχή για ηλεκτρονικές διεπαφές: 
https://www.youtube.com/watch?v=qLCpMHm2Pt0  
Σύντομη εκδοχή για καταναλώτές: https://youtu.be/jDaXPTUl02Y  

 
Θεωρούμε ότι οι πιο πάνω πηγές πληροφόρησης αποτελούν πολύτιμα βοηθήματα για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη  και προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι όπως τις αξιοποιήσουν. 
 
Η πιο πάνω πληροφόρηση εντάσσεται στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης που σας παρέχουμε 
αναφορικά με αλλαγές που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επηρεάζουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 

 
/ΓΒ 
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