
 

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 479/2014 
Απ. 4828, 31.10.2014    

Απιθμόρ 479 

Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ 
ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος Παπέσονηαι από Μη Δγκαηεζηημένα Τποκείμενα ζηο Φόπο Ππόζωπα) 
Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 42Β ηος πεπί 
Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από 
αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος 
πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη 
Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2000 ΔΧ (ΑΡ. 4) ΣΟΤ 2014 
________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 
 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ην Άξζξν 5 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν: 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L. 44, 
20.2.2008, 
ζ. 11. 

«Οδεγία 2008/8/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2008 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 
2006/112/ΔΚ φζνλ αθνξά ηνλ ηφπν παξνρήο ππεξεζηψλ.» 
 

95(Ι) ηνπ 2000 
93(Ι) ηνπ2002 

27(Ι) ηνπ 2003 
172(Ι) ηνπ 2003 

95(Ι) ηνπ 2004 
88(Ι) ηνπ 2005 

100(Ι) ηνπ 2005 
131(Ι) ηνπ 2005 
148(Ι) ηνπ 2005 

64(Ι) ηνπ 2006 
86(Ι) ηνπ 2006 
87(Ι) ηνπ 2006 
48(Ι) ηνπ 2007 

129(Ι) ηνπ 2007 
141(Ι) ηνπ 2007 
142(Ι) ηνπ 2007 
143(Ι) ηνπ 2007 

25(Ι) ηνπ 2008 
37(Ι) ηνπ 2008 
38(Ι) ηνπ 2008 
63(Ι) ηνπ 2008 
88(Ι) ηνπ 2008 
35(Ι) ηνπ 2009 

135(Ι) ηνπ 2009 
13(Ι) ηνπ 2010 
29(Ι) ηνπ 2010 
68(Ι) ηνπ 2010 
97(Ι) ηνπ 2010 

131(Ι) ηνπ 2010 
4(Ι) ηνπ 2011 

37(Ι) ηνπ 2011 
129(I) ηνπ 2011 
186(Ι) ηνπ 2011 
187(Ι) ηνπ 2011 

16(Ι) ηνπ 2012 
73(Ι) ηνπ 2012 

133(Ι) ηνπ 2012 
135(Ι) ηνπ 2012 
167(Ι) ηνπ 2012 
172(Ι) ηνπ 2012 

83(Ι) ηνπ 2013 
118(Ι) ηνπ 2013 
129(Ι) ηνπ 2013 
164(Ι) ηνπ 2013 

81(Ι) ηνπ 2014 
153(Ι) ηνπ 2014 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ην άξζξν 42Β ηνπ 
πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο. 
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154(Ι) ηνπ 2014 
160(Ι) ηνπ 2014. 

πλνπηηθφο ηίηινο. 

 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Δηδηθφ 
Καζεζηψο γηα Σειεπηθνηλσληαθέο, Ραδηνθσληθέο θαη Σειενπηηθέο ή Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πνπ 
Παξέρνληαη απφ Με Δγθαηεζηεκέλα Τπνθείκελα ζην Φφξν Πξφζσπα) Καλνληζκνί ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ πξνθχπηεη  δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

 «αξηζκφο εγγξαθήο» ζεκαίλεη ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο πνπ θαζνξίδεη ν Έθνξνο γηα κε εγθαηεζηεκέλν 
ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν∙ 

 «εηδηθφ θαζεζηψο» ζεκαίλεη ην εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο 
ή ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ κε εγθαηεζηεκέλα ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα∙  

 «ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο» θαη «ειεθηξνληθά παξερφκελεο ππεξεζίεο» ζεκαίλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (3) ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ Γέθαηνπ Σξίηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ 
Νφκνπ∙ 

 «ειεθηξνληθή θνξνινγηθή δήισζε» ζεκαίλεη ηε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη ζε θάζε θξάηνο κέινο 
θαηαλάισζεο. 

 «θξάηνο κέινο εγγξαθήο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο ην νπνίν επηιέγεη ην κε εγθαηεζηεκέλν 
ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν γηα λα δειψζεη ηελ έλαξμε πξαγκαηνπνίεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ, 
ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζην έδαθνο νπνηνπδήπνηε θξάηνπο 
κέινπο· 

  «θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο» ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη 
ε παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ή  ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 18 ηνπ Γέθαηνπ Σξίηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ∙  

 «κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν» ζεκαίλεη  πξφζσπν ην νπνίν παξέρεη 
ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κέζα ζηα πιαίζηα 
άζθεζεο επηρείξεζεο θαη ην νπνίν δελ έρεη νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε ή άιιε κφληκε 
εγθαηάζηαζε ζε έδαθνο θξάηνπο κέινπο θαη δελ απαηηείηαη λα εγγξαθεί γηα ζθνπνχο Φ.Π.Α. ζηε 
Γεκνθξαηία δπλάκεη νπνησλδήπνηε άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ή  ζε άιιν θξάηνο κέινο δπλάκεη 
δηαηάμεσλ λφκνπ άιινπ θξάηνπο  κέινπο∙ 

 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη. 

      (2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν, εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν. 

Τπνρξεψζεηο κε 
εγθαηεζηεκέλνπ 
ππνθείκελνπ ζην 
θφξν πξνζψπνπ. 

3.-(1)  Με εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν, ην νπνίν - 

 

 

 (α) δελ είλαη εγγεγξακκέλν δπλάκεη άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο  Νφκνπ ή ησλ δηαηάμεσλ 
λφκνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο· θαη  

 (β) παξέρεη ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ππεξεζίεο ή ειεθηξνληθέο 
ππεξεζίεο ζε κε ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηνπο ζθνπνχο 
νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο, ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ή έρεη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο 
ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ ζε θξάηνο κέινο, 

 δχλαηαη λα επηιέμεη σο θξάηνο κέινο εγγξαθήο ηε Γεκνθξαηία θαη λα   εγγξαθεί γηα ηνπο ζθνπνχο 
ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο· ε εγγξαθή ηνπ αξρίδεη λα 
ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη αζθήζεη ηελ επηινγή ηνπ γηα εγγξαθή ή ηέηνηα πξνγελέζηεξε 
εκεξνκελία πνπ κπνξεί λα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ Δθφξνπ θαη ηνπ πξνζψπνπ απηνχ. 

     (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1), ην κε εγθαηεζηεκέλν 
ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν δειψλεη ζηνλ Έθνξν κε ειεθηξνληθά κέζα - 

 (α) ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πνπ ππάγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, 

 (β) ην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ, 

 (γ) ηελ ηαρπδξνκηθή ηνπ δηεχζπλζε, 

 (δ) ην ηειέθσλν ηνπ θαη ην άηνκν επηθνηλσλίαο, 

 (ε) ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ, 

 (ζη) ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπ ή δήισζε φηη δελ δηαζέηεη ηέηνην 
αξηζκφ εληφο ηεο Κνηλφηεηαο,  
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 (δ) ηε ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο επηρείξεζήο ηνπ,  

 (ε) ηνλ αξηζκφ OBAN ή ΙΒΑΝ ηνπ,  

 (ζ) ηνλ αξηζκφ BIC ηνπ, 

 (η) δήισζε φηη δελ δηαζέηεη αξηζκφ εγγξαθήο Φ.Π.Α. άιινπ θξάηνπο κέινπο, θαζψο θαη  

 (ηα) νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ. 

Σήξεζε Μεηξψνπ  
γηα ην εηδηθφ 
θαζεζηψο. 

4. Ο Έθνξνο ηεξεί Μεηξψν ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, ζην νπνίν θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία πνπ έρεη 
πξνζθνκίζεη ην κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν θαηά ηελ έλαξμε 
πξαγκαηνπνίεζεο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 
3 θαη θνηλνπνηεί ζην κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ κε 
ειεθηξνληθά κέζα. 

Τπνρξέσζε κε 
εγθαηεζηεκέλνπ 
ζην θφξν 
πξνζψπνπ γηα 
γλσζηνπνίεζε 
αιιαγψλ.  
 

5. Με εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν, ην νπνίν έρεη επηιέμεη λα εγγξαθεί δπλάκεη 
ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Έθνξν κε 
ειεθηξνληθά κέζα: 

 (α) ηελ παχζε πξαγκαηνπνίεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ή 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ·  θαη 

 (β) ηε κεηαβνιή ηέηνησλ ππεξεζηψλ, φηαλ απηή έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ εκπίπηεη ην κε 
εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν ζην εηδηθφ θαζεζηψο. 

Γηαγξαθή απφ ην 
εηδηθφ θαζεζηψο. 

6.-(1) Ο Έθνξνο δηαγξάθεη απφ ην Μεηξψν ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ην κε εγθαηεζηεκέλν 
ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν, φηαλ: 

 (α) ηθαλνπνηείηαη φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν έρεη παχζεη λα πξαγκαηνπνηεί νπνηαδήπνηε 
θνξνινγεηέα παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ή 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ· ή  

 (β) ην ελ ιφγσ πξφζσπν - 

  (i) θνηλνπνηήζεη ζηνλ Έθνξν φηη δελ παξέρεη πιένλ  ηειεπηθνηλσληαθέο, 
ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ή ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο·  ή  

  (ii) δελ πιεξνί ηνπο απαξαίηεηνπο φξνπο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηεί ην 
εηδηθφ θαζεζηψο· ή 

  (iii) ζπζηεκαηηθά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ επηβάιινληαη 

δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· ή 

  (iv) θνηλνπνηεί ζηνλ Έθνξν φηη έρεη εγγξαθεί γηα ζθνπνχο παξνρήο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ή ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ ζε άιιν θξάηνο κέινο.  

    (2) Η δηαγξαθή κε εγθαηεζηεκέλνπ ππνθείκελνπ ζην θφξν πξνζψπνπ απφ ην Μεηξψν αξρίδεη λα 

ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο ηνπ Δθφξνπ ή απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηνπ 

πξνζψπνπ ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απφ ηέηνηα εκεξνκελία πνπ απνθαζίδεη ν Έθνξνο. 

Τπνβνιή 
θνξνινγηθψλ 
δειψζεσλ θαη 
θαηαβνιή ηνπ 
θφξνπ. 
 

7.-(1) Με εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν, ην νπνίν έρεη εγγξαθεί ζην εηδηθφ 
θαζεζηψο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη θνξνινγηθή 
δήισζε κε ειεθηξνληθά κέζα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Έθνξν θαη λα απνδψζεη ην θφξν πνπ 
νθείιεηαη, ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηνπ θαζνξίδεη ν Έθνξνο, επί: 

 (α) παξνρψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ή ειεθηξνληθψλ 
ππεξεζηψλ  ζε κε ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή 
έρνπλ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ  ζηε Γεκνθξαηία γηα 
ζθνπνχο άιινπο απφ ηνπο ζθνπνχο νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο πνπ δπλαηφλ απηά λα 
αζθνχλ· θαη 

 (β) παξνρψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ή ειεθηξνληθψλ 
ππεξεζηψλ  ζε κε ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή 
έρνπλ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ  ζε άιιν θξάηνο κέινο, 
γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηνπο ζθνπνχο νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο πνπ δπλαηφλ 
απηά λα αζθνχλ. 
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(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (3), ε ειεθηξνληθή θνξνινγηθή δήισζε 
ππνβάιιεηαη απφ ην κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν κε ειεθηξνληθά κέζα εληφο 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ θαη πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία- 

 (α) ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ· θαη 

 (β) γηα θάζε πεξίνδν πνπ ε ειεθηξνληθή θνξνινγηθή δήισζε θαιχπηεη- 

  (i) ηε ζπλνιηθή αμία ηεο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ 
ή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ρσξίο ην Φ.Π.Α., γηα θάζε θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο, 

  (ii) ην ζπλνιηθφ πνζφ Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην πάλσ αμία,  

  (iii) ηνπο ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο θαη 

  (iv) ην ζπλνιηθφ πνζφ Φ.Π.Α. πνπ νθείιεηαη. 
    
     (3) Με εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη  ειεθηξνληθή 

θνξνινγηθή δήισζε  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, αθφκε θαη φηαλ δελ 
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νπνηεζδήπνηε ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ή 
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο  ζηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε δήισζε. 

     (4) Ηιεθηξνληθή θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, ππνβάιιεηαη ζε επξψ, ελψ φηαλ ε παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη 
ηειενπηηθψλ ή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ  έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιια λνκίζκαηα, θαηά ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά 
ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πεξηφδνπ πνπ ε θνξνινγηθή δήισζε θαιχπηεη θαη ε κεηαηξνπή γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ δεκνζηεχεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ηελ 
εκέξα εθείλε ή αλ δελ ππάξρεη δεκνζίεπζε εθείλε ηελ εκέξα, ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο 
επφκελεο εκέξαο δεκνζίεπζεο. 

Καηαβνιή ηνπ 
Φ.Π.Α. 

8.-(1) ε πεξίπησζε πνπ- 

 (α) θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα θαηά ηελ νπνία κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν 
πξφζσπν έρεη ππνρξέσζε ή είρε ππνρξέσζε, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Καλνληζκνχ 6, λα ππνβάιεη θνξνινγηθή δήισζε, ν Έθνξνο έρεη ιάβεη ηελ θνξνινγηθή 
δήισζε άιια δελ έρεη ιάβεη ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ εκθαίλεηαη ζηε θνξνινγηθή 
δήισζε σο θαηαβιεηέν· ή 

 (β) θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα θαηά ηελ νπνία κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν 
πξφζσπν έρεη ππνρξέσζε ή είρε ππνρξέσζε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 
6 λα ππνβάιεη θνξνινγηθή δήισζε, ν Έθνξνο δελ έρεη ιάβεη νχηε ηελ θνξνινγηθή 
δήισζε νχηε έρεη ιάβεη ην πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ Φ.Π.Α.,  

 ηφηε ν Έθνξνο βεβαηψλεη ην πφζν σο νθεηιφκελν θαη απαηηεί ηελ θαηαβνιή ηνπ κε εηδνπνίεζε πνπ 
απνζηέιιεηαη ζην κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν κε ειεθηξνληθά κέζα. 

 
    (2) ε πεξίπησζε πνπ ν Έθνξνο δηαπηζηψζεη φηη κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν 

πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ππνρξέσζε ή είρε ππνρξέσζε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 6 
λα ππνβάιεη θνξνινγηθή δήισζε, έρεη δειψζεη κεγαιχηεξν πνζφ Φ.Π.Α. απφ ηνλ νθεηιφκελν 
Φ.Π.Α., ηφηε ν Έθνξνο- 
 

 (α) γλσζηνπνηεί ζην κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν ηελ πεξίνδν γηα 
ηελ νπνία έρεη δηαπηζηψζεη ηε δήισζε κεγαιχηεξνπ πνζνχ Φ.Π.Α. θαζψο θαη ην πφζν 
ηνπ ελ ιφγσ ΦΠΑ· θαη 

 (β) επηζηξέθεη ζην κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν ην πνζφ ηνπ 
Φ.Π.Α. πνπ ππεξβαίλεη ηνλ νθεηιφκελν Φ.Π.Α. 

Γηεθδίθεζε θφξνπ 
εηζξνψλ. 

9.-(1) Με εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν πνπ έρεη επηιέμεη σο θξάηνο κέινο 
εγγξαθήο ηε Γεκνθξαηία δελ έρεη δηθαίσκα έθπησζεο θφξνπ εηζξνψλ ζην θξάηνο κέινο 
θαηαλάισζεο:   

  
           Ννείηαη φηη, ην πξφζσπν έρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ δπλάκεη ησλ Καλνληζκψλ πνπ 

εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ εδάθηνπ (1) ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Νφκνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πιήξσζε ηνπ 
φξνπ πεξί ακνηβαηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ελ ιφγσ Καλνληζκνχο. 

      (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδάθηνπ (1) ηνπ άξζξνπ 30 εθαξκφδνληαη: 

 (α) αλεμαξηήησο αλ ην κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν παξέρεη ππεξεζίεο 
εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο ή εληφο ελφο απφ ηα άιια θξάηε κέιε· θαη 

 (β) εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ απνθιείνπλ νξηζκέλεο δαπάλεο απφ ην δηθαίσκα 
επηζηξνθήο ή πνπ ζέηνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή. 
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Σήξεζε ζηνηρείσλ. 10. Με εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν πνπ επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηεί ην εηδηθφ 
θαζεζηψο ππνρξενχηαη- 

 (α) Να ηεξεί πιήξε θαη αιεζή ζηνηρεία ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη 
ηειενπηηθψλ ή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ  πνπ θαιχπηνληαη απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο θαη 
αθνξνχλ ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ,  
 

 (β) λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Δθφξνπ,  ειεθηξνληθά, θαηφπηλ αίηεζεο, ηα ζηνηρεία πνπ 
επαιεζεχνπλ ηελ ειεθηξνληθή θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 7, 

 (γ) λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξρψλ νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο θαηαλάισζεο,  
ειεθηξνληθά, θαηφπηλ αίηεζεο, ηα ζηνηρεία πνπ επαιεζεχνπλ ηελ ειεθηξνληθή 
θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 7· θαη  

 (δ) λα δηαηεξεί ηα ζηνηρεία απηά γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ην 
νπνίν έγηλε ε ζπλαιιαγή. 

Απαιιαγή απφ 
ππνρξέσζε 
δηνξηζκνχ 
αληηπξνζψπνπ 
Φ.Π.Α.  

11. Με εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν, ην νπνίν επηιέγεη λα εγγξαθεί ζην εηδηθφ 
θαζεζηψο, απαιιάζζεηαη απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε δπλαηφ λα επηβάιιεηαη δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Νφκνπ. 

Αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ θαη 
θαηαλνκή πνζψλ. 

12. Ο Έθνξνο- 

 

 (α) αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ 
επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ην εηδηθφ 
θαζεζηψο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο· θαη 

 (β) θαηαλέκεη ην θφξν πνπ αλαινγεί ζε άιια θξάηε κέιε κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ 
ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 

Καηάξγεζε 
Καλνληζκψλ.  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
 Σξίην (Ι): 
30.4.2004.  
 

13. Οη πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Δηδηθφ Καζεζηψο γηα Τπεξεζίεο πνπ Παξέρνληαη 
Ηιεθηξνληθά) Καλνληζκνί ηνπ 2004 θαηαξγνχληαη. 

Έλαξμε ηεο ηζρχνο 
ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

14. Η έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζεσξείηαη φηη άξρηζε απφ ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ 

2014. 
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