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Ηλεκτρονικό Διασυνοριακό Εμπόριο  

Από σήμερα ισχύουν νέοι κανόνες ΦΠΑ 
  

Τίθενται από σήμερα 1.7.2021 σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό 
διαδικτυακό εμπόριο για πωλήσεις εξ’ αποστάσεων που πραγματοποιούν 
επιχειρήσεις με έδρα εντός ή εκτός της ΕΕ σε ιδιώτες/ καταναλωτές (B2C).  
 
Όπως θα έχετε ενημερωθεί από προηγούμενη Εγκύκλιο που έχουμε στείλει, το Τμήμα 
Φορολογίας έχει εκδώσει Ενημερωτικό Έντυπο για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται με το ηλεκτρονικό διασυνοριακό εμπόριο να κατανοήσουν καλύτερα 
τις νέες ρυθμίσεις.   
 
Σημαντική αλλαγή είναι ότι καταργούνται τα κατώτατα όρια που ίσχυαν μέχρι τώρα για 
τον κύκλο εργασιών και ήταν διαφορετικά σε κάθε χώρα της ΕΕ, και εισάγεται ένα κοινό 
ενωσιακό όριο ύψους 10.000 ευρώ, πάνω από το οποίο ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται 

στο κράτος μέλος στο οποίο παραδίδονται τα εμπορεύματα. Συνεπώς, οι πωλητές 
ηλεκτρονικού εμπορίου που ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ πρέπει 
να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και ο ΦΠΑ να καταβάλλεται στο κράτος 
μέλος στο οποίο παραδίδονται τα εμπορεύματα. 
 
Θα πρέπει επίσης να εγγράφονται στην ηλεκτρονική πύλη «One Stop Shop» (OSS) για 
την καταβολή του ΦΠΑ και συγκεκριμένα να υποβάλλουν τριμηνιαία δήλωση για όλες τις 
πωλήσεις τους στην ΕΕ.  
 
Η εγγραφή στο OSS θα ισχύει και για τους πωλητές εκτός ΕΕ. Με αυτή τη νέα ρύθμιση, 
διασφαλίζεται ότι το ορθό ποσό του ΦΠΑ, θα διοχετεύεται στο κράτος μέλος στο οποίο 
οφείλεται τελικά. Επιπλέον για τους καταναλωτές ο ΦΠΑ θα αποτελεί μέρος της τιμής που 
καταβάλλουν στον πωλητή και δεν θα υπάρχει πρόσθετη πληρωμή σε τελωνειακές 
υπηρεσίες ή οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών όταν τα εμπορεύματα φθάνουν στη χώρα του 
καταναλωτή, διότι ο ΦΠΑ θα έχει ήδη καταβληθεί.   
 
Επίσης με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, όλα τα δέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων και των δεμάτων μικρής αξίας, θα υπόκεινται σε ΦΠΑ και σε έξοδα 
εκτελωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των 
Κυπριακών Ταχυδρομείων. Πατήστε ΕΔΩ  
 

https://news.ccci.org.cy/wp-content/uploads/2021/05/CIRCULAR-18-5-2021-1.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/23549530089C93B0C22586D9002AFD77/$file/%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_%20%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CE%B9%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%A6%CE%A0%CE%91%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/5FFD49F1B09D6633C22586880044A31C?OpenDocument
https://www.cypruspost.post/el/news/customs
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Οι εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις καθορίζονται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2017/2455/ΕΕ 
και 2019/1995/ΕΕ και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2019/2026 του Συμβουλίου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Φορολογίας.  
 
Παραμένοντας στη διάθεσή σας. 
 
Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους  
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network Κύπρου 
Τηλ. 22889752, stalo@ccci.org.cy   
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