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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Οκτωβρίου 2012
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά
καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές,
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Για να αποφεύγεται ο δυσανάλογος φόρτος για τους υπο
κείμενους στον φόρο που χρησιμοποιούν το ενωσιακό καθε
στώς, θα πρέπει να διευκρινισθεί με ποιον τρόπο μπορεί να
πραγματοποιηθεί η μεταβολή του κράτους μέλους εγγραφής
όταν ο υποκείμενος στον φόρο μεταβάλλει τη μόνιμη εγκα
τάστασή του ή την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς
του, κατά τρόπο που είναι απαραίτητη αλλαγή στο κράτος
μέλος εγγραφής, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να
χρησιμοποιεί το καθεστώς.

(5)

Οι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και ηλε
κτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στα κράτη μέλη στα
οποία ο υποκείμενος στον φόρο διατηρεί την έδρα της οικο
νομικής δραστηριότητάς του ή μόνιμη εγκατάσταση δεν
καλύπτονται από κανένα ειδικό καθεστώς. Θα πρέπει να
καταστεί σαφές ότι η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πρέπει
να δηλώνεται απευθείας στο οικείο κράτος μέλος.

(6)

Δεδομένου ότι αμφότερα τα ειδικά καθεστώτα είναι προαι
ρετικά, κάθε μη εγκατεστημένος υποκείμενος στον φόρο
δύναται ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει να διακόψει τη
χρησιμοποίησή τους. Είναι αναγκαίο να προσδιορισθεί ο
χρόνος έναρξης ισχύος μιας τέτοιας απόφασης.

(7)

Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί ο άσκοπος φόρτος για
τις φορολογικές αρχές, ο υποκείμενος στον φόρο που απο
φασίζει να διακόψει τη χρησιμοποίηση ενός από τα ειδικά
καθεστώτα θα πρέπει, για ορισμένη περίοδο, να μην έχει
δυνατότητα υπαγωγής εκ νέου στο εν λόγω καθεστώς.

(8)

Για την ενημέρωση των στοιχείων καταχώρισης στις βάσεις
δεδομένων τους, το κράτος μέλος εγγραφής στηρίζεται στις
πληροφορίες που έχει λάβει από τον υποκείμενο στον φόρο.
Για να διασφαλίζεται η άμεση ενημέρωση των βάσεων δεδο
μένων, είναι αναγκαίος ο καθορισμός προθεσμίας εντός της
οποίας ο υποκείμενος στον φόρο που υπάγεται στα ειδικά
καθεστώτα θα πρέπει να κοινοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία
σε σχέση με την παύση ή μεταβολή δραστηριοτήτων και με
αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που ήδη υποβλή
θηκαν.

(9)

Είναι αναγκαίο να χορηγείται αριθμός φορολογικού μητρώου
ΦΠΑ σε μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο που επι
θυμεί να υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς. Για να αποφευχθεί η
ακούσια αναδρομική χρήση από υποκείμενους στον φόρο

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της
28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προ
στιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 397,
Έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ ορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου
2015 όλες οι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεο
πτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες φορολογούνται στο κρά
τος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ή έχει τον τόπο
της κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του ο πελάτης
(στο εξής «κράτος μέλος κατανάλωσης») ανεξαρτήτως του
τόπου εγκατάστασης του υποκείμενου στον φόρο ο οποίος
παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.
Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μη
υποκείμενους στον φόρο, θεσπίζεται ειδικό καθεστώς για
τους υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι
εντός της Κοινότητας αλλά όχι στο κράτος μέλος στο
οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες (στο εξής «ενωσιακό καθε
στώς»). Το υφιστάμενο ειδικό καθεστώς για τους υποκείμε
νους στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι εντός της
Κοινότητας (στο εξής «μη ενωσιακό καθεστώς») έχει επεκτα
θεί ώστε να καλύπτει όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες. Με τον
τρόπο αυτό, οι μη εγκατεστημένοι υποκείμενοι στον φόρο θα
διαθέτουν τη δυνατότητα να ορίζουν ένα κράτος μέλος
εγγραφής ως ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής επαφής για την
εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ και την υποβολή δηλώσεων
ΦΠΑ.
Οι υποκείμενοι στον φόρο με εγκαταστάσεις σε περισσότερα
από ένα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν, στο πλαίσιο του
ενωσιακού καθεστώτος, να ορίζουν οποιοδήποτε από τα εν
λόγω κράτη μέλη ως το κράτος μέλος εγγραφής, εκτός εάν η
έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς τους βρίσκεται εντός
της Κοινότητας. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος
εγγραφής είναι εκεί όπου ο υποκείμενος στον φόρο διατηρεί
την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του.

(1) ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
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κανονικών ποσών και αποκλειστικά για να διασφαλίζεται η
αποτελεσματική διαχείριση των ειδικών καθεστώτων από το
κράτος μέλος εγγραφής και να αποφεύγεται ο υπερβολικός
διοικητικός φόρτος, τόσο στο εν λόγω κράτος μέλος όσο και
στα κράτη μέλη κατανάλωσης, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι
οι υποκείμενοι στον φόρο δεν μπορούν να μεταφέρουν κατα
βληθέντα ποσά ΦΠΑ σε περισσότερες της μιας περιόδους,
είτε εξαρχής είτε με μεταγενέστερες προσαρμογές.

που διαθέτουν ήδη αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ,
είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός του χρόνου έναρξης εφαρ
μογής των ειδικών καθεστώτων.
(10)

Για να αποφεύγονται οι αμφιβολίες ως προς το ποιο κράτος
μέλος έχει δικαιοδοσία, θα πρέπει να καθορισθεί το κράτος
μέλος που δύναται να εξαιρεί έναν υποκείμενο στον φόρο
από τη χρήση ενός ειδικού καθεστώτος. Οι περιστάσεις κατά
τις οποίες το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει την απόφασή
του για την εξαίρεση θα πρέπει επίσης να καθορισθούν, όπως
θα πρέπει να καθορισθεί και ο χρόνος από τον οποίο ισχύει
η απόφαση αυτή.

(11)

Θα πρέπει να διευκρινισθεί η έννοια του τερματισμού των
δραστηριοτήτων ενός μη εγκατεστημένου υποκείμενου στον
φόρο που χρησιμοποιεί ένα από τα ειδικά καθεστώτα, όπως
επίσης και η έννοια της συστηματικής μη συμμόρφωσης από
πλευράς του μη εγκατεστημένου υποκείμενου στον φόρο.

(12)

Προκειμένου να ενισχυθεί η συμμόρφωση και να αποφευχθεί
ο άσκοπος φόρτος για τις φορολογικές αρχές, ένας υποκεί
μενος στον φόρο ο οποίος έχει εξαιρεθεί από ένα ειδικό
καθεστώς λόγω συστηματικής μη συμμόρφωσης θα πρέπει
για ορισμένο διάστημα να μην έχει δυνατότητα υπαγωγής σε
οποιοδήποτε από τα ειδικά καθεστώτα.

(13)

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι, όταν υποκείμενος στον
φόρο παύει να χρησιμοποιεί ένα από τα ειδικά καθεστώτα,
εξαιρείται από ένα ειδικό καθεστώς ή μεταβάλλει το κράτος
μέλος εγγραφής, όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις που αφο
ρούν φορολογικές περιόδους που προηγούνται της παύσης,
της εξαίρεσης ή της μεταβολής πρέπει να εξοφλούνται στο
κράτος μέλος το οποίο ήταν το κράτος μέλος εγγραφής πριν
από την παύση, την εξαίρεση ή τη μεταβολή.

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Κάθε φορολογική περίοδος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται
χωριστά ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από τα κράτη
μέλη κατανάλωσης, ενώ τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να
αφορούν μόνον την οικεία δήλωση ΦΠΑ.
Ενδείκνυται, για λόγους ελέγχου, να προβλεφθεί η υποβολή
δηλώσεων ΦΠΑ από τον μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον
φόρο στο κράτος μέλος εγγραφής, ακόμη και εάν δεν έχουν
παρασχεθεί υπηρεσίες στη διάρκεια της φορολογικής περιό
δου που αφορά η δήλωση Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί
ότι το ακριβές ποσό του ΦΠΑ πρέπει να δηλώνεται χωρίς
στρογγυλοποίηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Είναι αναγκαίο, αναφορικά με τις τροποποιήσεις μιας δήλω
σης ΦΠΑ, να καθορισθεί προθεσμία εντός της οποίας μπορεί
να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο κράτος μέλος εγγραφής. Τα
κράτη μέλη κατανάλωσης θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να
μπορούν να λαμβάνουν ή να ζητούν σχετικές πληροφορίες
απευθείας από τον υποκείμενο στον φόρο και να προβαίνουν
στον υπολογισμό του ΦΠΑ σύμφωνα με τους εθνικούς τους
κανόνες.
Όταν το κράτος μέλος εγγραφής δεν έχει ως νόμισμά του το
ευρώ, οι μη εγκατεστημένοι υποκείμενοι στον φόρο θα πρέ
πει να δεσμεύονται από την απόφαση του εν λόγω κράτους
μέλους αναφορικά με το νόμισμα που θα πρέπει να χρησι
μοποιηθεί για τη συμπλήρωση όλων των δηλώσεων ΦΠΑ στο
πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων.
Με επιφύλαξη των εθνικών κανόνων των κρατών μελών κατα
νάλωσης για τον συμψηφισμό πληρωμών μεγαλύτερων των
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(19)

Σε περίπτωση μη πληρωμής, καταβολής μικρότερου ή μεγα
λύτερου ποσού από τον μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον
φόρο και αναφορικά με τόκους, πρόστιμα και άλλες παρε
πόμενες χρεώσεις, είναι σημαντικό να καθορισθούν οι αντί
στοιχες υποχρεώσεις του κράτους μέλους εγγραφής και των
κρατών μελών κατανάλωσης, ώστε να διευκολύνεται η
είσπραξη του ΦΠΑ και να διασφαλίζεται η καταβολή του
σωστού ποσού όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται
στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων.

(20)

Οι καταχωρίσεις στα λογιστικά βιβλία των μη εγκατεστημέ
νων υποκείμενων στον φόρο θα πρέπει να είναι επαρκώς
λεπτομερείς, ώστε οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών
κατανάλωσης να μπορούν να ελέγχουν την ακρίβεια των
δηλώσεων ΦΠΑ. Επομένως, θα πρέπει να καθορισθούν οι
απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνουν
οι καταχωρίσεις αυτές.

(21)

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων και
να είναι δυνατή η κάλυψη από τα καθεστώτα αυτά των
παρεχόμενων από 1ης Ιανουαρίου 2015 υπηρεσιών, οι μη
εγκατεστημένοι υποκείμενοι στον φόρο θα πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα στοιχεία εγγραφής τους
στο κράτος μέλος που έχουν ορίσει ως κράτος μέλος εγγρα
φής από 1ης Οκτωβρίου 2014.

(22)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2011 (1) θα πρέ
πει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 282/2011, το τμήμα 2 του
κεφαλαίου ΧΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΤΜΗΜΑ 2

Ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους
στον φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιο
φωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη
υποκείμενους στον φόρο (άρθρα 358 έως 369ια της οδη
γίας 2006/112/ΕΚ)
Υποτμήμα 1
Ορισμοί
Άρθρο 57α
Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, νοούνται ως:
1) “μη ενωσιακό καθεστώς”, το ειδικό καθεστώς για τηλεπικοι
νωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές
(1) ΕΕ L 77 της 23.3.2011, σ. 1.
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υπηρεσίες παρεχόμενες από υποκείμενους στον φόρο μη
εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται
στο τμήμα 2 του κεφαλαίου 6 του τίτλου XII της οδηγίας
2006/112/ΕΚ·
2) “ενωσιακό καθεστώς”, το ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνια
κές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες
παρεχόμενες από υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατε
στημένοι εντός της Κοινότητας αλλά δεν είναι εγκατεστημένοι
στο κράτος μέλος κατανάλωσης, όπως προβλέπεται στο
τμήμα 3 του κεφαλαίου 6 του τίτλου XII της οδηγίας
2006/112/ΕΚ·
3) “ειδικά καθεστώτα”, το “μη ενωσιακό καθεστώς” και/ή το
“ενωσιακό καθεστώς”, ανάλογα με την περίπτωση·
4) “υποκείμενος στον φόρο”, ο υποκείμενος στον φόρο που δεν
είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας, όπως ορίζεται
στο άρθρο 358α σημείο 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή ο
υποκείμενος στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο
κράτος μέλος κατανάλωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 369α
πρώτο εδάφιο σημείο 1 της εν λόγω οδηγίας.
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καθεστώτα, το ειδικό αυτό καθεστώς εφαρμόζεται από την πρώτη
ημέρα του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου.
Ωστόσο, όταν η πρώτη παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να
καλυφθεί από αυτό το ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται πριν
από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το ειδικό
καθεστώς ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης παροχής υπη
ρεσιών, εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο ενημερώσει το κράτος
μέλος εγγραφής σχετικά με τη έναρξη των δραστηριοτήτων που
καλύπτονται από το εν λόγω καθεστώς το αργότερο τη δέκατη
ημέρα του μήνα που ακολουθεί την εν λόγω πρώτη παροχή
υπηρεσιών.
Άρθρο 57ε
Το κράτος μέλος εγγραφής εγγράφει τον υποκείμενο σε φόρο
που χρησιμοποιεί το ενωσιακό καθεστώς με τον ατομικό του
αριθμό ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 214 και 215 της οδηγίας
2006/112/ΕΚ.
Άρθρο 57στ

Υποτμήμα 2
Εφαρμογή του ενωσιακού καθεστώτος
Άρθρο 57β
Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το ενωσιακό
καθεστώς διατηρεί την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του
εντός της Κοινότητας, το κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται η
έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του είναι το κράτος μέλος
εγγραφής.
Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το ενωσιακό
καθεστώς διατηρεί την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του
εκτός της Κοινότητας, αλλά έχει περισσότερες από μία μόνιμες
εγκαταστάσεις στην Κοινότητα, δύναται να επιλέξει οποιοδήποτε
από τα κράτη μέλη στα οποία έχει μόνιμη εγκατάσταση ως το
κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του
άρθρου 369α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
Υποτμήμα 3
Πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού
καθεστώτος

1.
Σε περίπτωση που υποκείμενος στον φόρο ο οποίος χρη
σιμοποιεί το ενωσιακό καθεστώς παύσει να πληροί τις προϋπο
θέσεις που προβλέπονται στον ορισμό του άρθρου 369α πρώτο
εδάφιο σημείο 2) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, το κράτος μέλος
στο οποίο διαθέτει φορολογικό μητρώο παύει να είναι το κράτος
μέλος εγγραφής. Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο
εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση του εν
λόγω ειδικού καθεστώτος, για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το
καθεστώς αυτό πρέπει να ορίσει ως νέο κράτος μέλος εγγραφής
το κράτος μέλος στο οποίο διατηρεί την έδρα της οικονομικής
δραστηριότητάς του ή, εάν δεν διατηρεί την έδρα της οικονομι
κής δραστηριότητάς του στην Κοινότητα, άλλο κράτος μέλος στο
οποίο διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση.
2.
Όταν το κράτος μέλος εγγραφής αλλάξει σύμφωνα με την
παράγραφο 1, η αλλαγή αυτή ισχύει από την ημερομηνία κατά
την οποία ο υποκείμενος στον φόρο παύει να διατηρεί έδρα
οικονομικής δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση στο κράτος
μέλος που είχε ορισθεί προηγουμένως ως κράτος μέλος εγγρα
φής.

Άρθρο 57γ

Άρθρο 57ζ

Το ενωσιακό καθεστώς δεν ισχύει για τηλεπικοινωνιακές, ραδιο
φωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχο
νται σε κράτος μέλος στο οποίο ο υποκείμενος στον φόρο δια
τηρεί την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ή μόνιμη
εγκατάσταση. Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πρέπει να δηλώ
νεται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές του οικείου κράτους
μέλους με τη δήλωση ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 250
της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Ο υποκείμενος σε φόρο που χρησιμοποιεί ένα ειδικό καθεστώς
μπορεί να παύσει να χρησιμοποιεί αυτό το ειδικό καθεστώς ανε
ξάρτητα από το αν εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες που μπο
ρούν να καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς. Ο υποκεί
μενος στον φόρο ενημερώνει το κράτος μέλος εγγραφής τουλά
χιστον 15 ημέρες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου
που προηγείται εκείνου από το οποίο προτίθεται να παύσει τη
χρήση του καθεστώτος. Η παύση τίθεται σε ισχύ από την πρώτη
ημέρα του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου.

Υποτμήμα 4
Εγγραφή
Άρθρο 57δ
Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο ενημερώνει το κράτος μέλος
εγγραφής ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει ένα από τα ειδικά

Οι υποχρεώσεις ΦΠΑ σε σχέση με την παροχή τηλεπικοινωνια
κών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
που ανακύπτουν μετά την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να
ισχύει η παύση εξοφλούνται απευθείας ενώπιον των φορολογικών
αρχών του οικείου κράτους μέλους κατανάλωσης.
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Εάν ένας υποκείμενος στον φόρο παύσει να χρησιμοποιεί ένα
ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο αποκλείεται
από τη χρήση του καθεστώτος αυτού σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος για δύο ημερολογιακά τρίμηνα από την ημερομηνία παύ
σης.
Υποτμήμα 5
Υποχρεώσεις κοινοποίησης
Άρθρο 57η
1.
Ο υποκείμενος στον φόρο ενημερώνει, το αργότερο μέχρι
τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα, με ηλεκτρονικά μέσα το
κράτος μέλος εγγραφής σχετικά με:
— την παύση των δραστηριοτήτων του που υπάγονται σε ένα
από τα ειδικά καθεστώτα,
— οποιεσδήποτε μεταβολές στις δραστηριότητές του που καλύ
πτονται από ένα ειδικό καθεστώς κατά τρόπον ώστε να μην
πληροί πλέον τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υπα
γωγή του στο εν λόγω ειδικό καθεστώς, και
— οποιεσδήποτε αλλαγές των πληροφοριών που παρείχε προη
γουμένως στο κράτος μέλος εγγραφής.
2.
Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 57στ, το κράτος
μέλος εγγραφής αλλάξει, ο υποκείμενος στον φόρο ενημερώνει
αμφότερα τα οικεία κράτη μέλη σχετικά με την αλλαγή το αργό
τερο τη δέκατη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την αλλαγή της
εγκατάστασης. Κοινοποιεί στο νέο κράτος μέλος εγγραφής τις
λεπτομέρειες εγγραφής που απαιτούνται όταν ένας υποκείμενος
στον φόρο χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ένα ειδικό καθεστώς.
Υποτμήμα 6
Εξαίρεση
Άρθρο 58
Εάν υποκείμενος σε φόρο που υπάγεται σε ένα από τα ειδικά
καθεστώτα πληροί τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια εξαίρεσης
που ορίζονται στα άρθρα 363 ή 369ε της οδηγίας
2006/112/ΕΚ, το κράτος μέλος εγγραφής εξαιρεί τον εν λόγω
υποκείμενο στον φόρο από το καθεστώς αυτό.
Μόνον το κράτος μέλος εγγραφής δύναται να εξαιρέσει έναν
υποκείμενο στον φόρο από την υπαγωγή σε ένα από τα ειδικά
καθεστώτα.
Το κράτος μέλος εγγραφής θεμελιώνει την απόφασή του για
εξαίρεση σε οποιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία, συμπεριλαμβα
νομένων των πληροφοριών που παρέχονται από οιοδήποτε άλλο
κράτος μέλος.
Η εξαίρεση τίθεται σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του ημερολο
γιακού τριμήνου που ακολουθεί την ημέρα κατά την οποία η
απόφαση για την εξαίρεση αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα
στον υποκείμενο στον φόρο.
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το συγκεκριμένο καθεστώς σε κανένα κράτος μέλος κατανάλω
σης, θεωρείται ότι έχει παύσει τις φορολογητέες του δραστηριό
τητες κατά την έννοια του στοιχείου β) του άρθρου 363 ή του
στοιχείου β) του άρθρου 369ε της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, αντί
στοιχα. Η εν λόγω παύση δεν τον εμποδίζει να κάνει χρήση ενός
ειδικού καθεστώτος εάν επαναλάβει τις δραστηριότητές του που
καλύπτονται από οποιοδήποτε καθεστώς.
Άρθρο 58β
1.
Εάν υποκείμενος στον φόρο εξαιρείται από ένα ειδικό καθε
στώς επειδή συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες
του εν λόγω καθεστώτος, ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο
παραμένει αποκλεισμένος από οποιαδήποτε (ένα κενό) καθεστώτα
σε όλα τα κράτη μέλη για οκτώ ημερολογιακά τρίμηνα μετά το
τέλος του ημερολογιακού τριμήνου κατά τη διάρκεια του οποίου
εξαιρέθηκε ο υποκείμενος στον φόρο.
2.
Ένας υποκείμενος στον φόρο θεωρείται ότι συστηματικά
δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν ένα ειδικό
καθεστώς, κατά την έννοια του στοιχείου δ) του άρθρου 363 ή
του στοιχείου δ) του άρθρου 369ε της οδηγίας 2006/112/ΕΚ,
τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, σύμφωνα με το άρθρο 60α, το κράτος μέλος εγγραφής
έχει εκδώσει υπενθυμίσεις προς τον υποκείμενο στον φόρο για
τα τρία αμέσως προηγούμενα ημερολογιακά τρίμηνα και
αυτός δεν έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ για καθένα από τα
εν λόγω ημερολογιακά τρίμηνα εντός δέκα ημερών μετά την
αποστολή της υπενθύμισης·
β) όταν, σύμφωνα με το άρθρο 63α, το κράτος μέλος εγγραφής
έχει εκδώσει υπενθυμίσεις προς τον υποκείμενο στον φόρο για
τα τρία αμέσως προηγούμενα ημερολογιακά τρίμηνα και ο
υποκείμενος στον φόρο δεν έχει ακόμα καταβάλει το σύνολο
του ποσού του δηλωθέντος ΦΠΑ για καθένα από τα εν λόγω
ημερολογιακά τρίμηνα εντός δέκα ημερών μετά την αποστολή
της υπενθύμισης, εκτός εάν το υπόλοιπο μη καταβληθέν ποσό
δεν υπερβαίνει τα 100 EUR για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο·
γ) όταν, μετά από αίτημα του κράτους μέλους εγγραφής ή του
κράτους μέλους κατανάλωσης, και έναν μήνα μετά την επα
κόλουθη υπενθύμιση από το κράτος μέλος εγγραφής, δεν έχει
κοινοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα τις καταχωρίσεις που ανα
φέρονται στα άρθρα 369 και 369ια της οδηγίας
2006/112/ΕΚ.
Άρθρο 58γ
Ένας υποκείμενος στον φόρο που έχει εξαιρεθεί από ένα ειδικό
καθεστώς, εξοφλεί όλες τις υποχρεώσεις ΦΠΑ σε σχέση με την
παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν ανακύψει μετά την ημερο
μηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η εξαίρεση απευθείας
ενώπιον των φορολογικών αρχών του οικείου κράτους μέλους
κατανάλωσης.

Ωστόσο, εάν η εξαίρεση οφείλεται σε αλλαγή της έδρας της
οικονομικής δραστηριότητας ή μόνιμης εγκατάστασης, η εξαί
ρεση ισχύει από την ημερομηνία αυτής της αλλαγής.

Δήλωση ΦΠΑ

Άρθρο 58α

Άρθρο 59

Υποκείμενος στον φόρο ο οποίος κάνει χρήση ενός ειδικού καθε
στώτος και ο οποίος για διάστημα οκτώ διαδοχικών ημερολογια
κών τριμήνων, δεν έχει παράσχει υπηρεσίες που καλύπτονται από

1.
Κάθε φορολογική περίοδος κατά την έννοια του άρθρου
364 ή του άρθρου 369στ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ είναι ανε
ξάρτητη φορολογική περίοδος.

Υποτμήμα 7
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2.
Όταν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 57δ,
εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς από την ημερομηνία της πρώτης
παροχής υπηρεσιών, ο υποκείμενος στον φόρο υποβάλλει χωρι
στή δήλωση ΦΠΑ για το ημερολογιακό τρίμηνο κατά το οποίο
έγινε η πρώτη παροχή υπηρεσιών.
3.
Όταν υποκείμενος στον φόρο έχει εγγραφεί σε καθένα από
τα ειδικά καθεστώτα κατά τη διάρκεια μιας φορολογικής περιό
δου, υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και καταβάλλει τις αντίστοιχες
πληρωμές στο κράτος μέλος εγγραφής για κάθε καθεστώς σε
σχέση με τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια
των αντίστοιχων περιόδων που καλύπτονται από τα εν λόγω
καθεστώτα.
4.
Εάν το κράτος μέλος εγγραφής αλλάξει σύμφωνα με το
άρθρο 57στ μετά την πρώτη ημέρα του εν λόγω ημερολογιακού
τριμήνου, ο υποκείμενος στον φόρο υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ
και προβαίνει σε αντίστοιχες πληρωμές και στο προηγούμενο και
στο νέο κράτος μέλος εγγραφής που καλύπτουν τις παροχές
υπηρεσιών που έγιναν τις αντίστοιχες περιόδους κατά τις οποίες
τα κράτη μέλη υπήρξαν κράτος μέλος εγγραφής.
Άρθρο 59α
Σε περίπτωση που υποκείμενος στον φόρο ο οποίος χρησιμοποιεί
ένα ειδικό καθεστώς δεν έχει παράσχει υπηρεσίες σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος κατανάλωσης στο πλαίσιο του εν λόγω ειδικού
καθεστώτος κατά τη διάρκεια μιας φορολογικής περιόδου, υπο
βάλλει δήλωση ΦΠΑ βεβαιώνοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκε
καμία παροχή υπηρεσιών στη διάρκεια αυτής της περιόδου (μη
δενική δήλωση ΦΠΑ).
Άρθρο 60
Τα ποσά των δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλονται στα πλαίσια των
ειδικών καθεστώτων δεν στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη
προς τα πάνω ή προς τα κάτω ακέραια νομισματική μονάδα.
Δηλώνεται και καταβάλλεται το ακριβές ποσό του ΦΠΑ.

2.
Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στο κράτος μέλος εγγραφής
εντός τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία προβλέ
πεται η υποβολή της αρχικής δήλωσης.
Ωστόσο, οι κανόνες του κράτους μέλους κατανάλωσης σχετικά
με τους υπολογισμούς και τις τροποποιήσεις παραμένουν αναλ
λοίωτοι.
Άρθρο 61α
Όταν ο υποκείμενος στον φόρο:
α) παύει να χρησιμοποιεί ένα από τα ειδικά καθεστώτα·
β) εξαιρείται από ένα ειδικό καθεστώς ή
γ) αλλάζει κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 57στ,
υποβάλλει την τελική του δήλωση ΦΠΑ και την αντίστοιχη πλη
ρωμή καθώς και τυχόν διορθώσεις ή καθυστερημένες υποβολές
προηγούμενων δηλώσεων και τις αντίστοιχες πληρωμές στο κρά
τος μέλος που υπήρξε το κράτος μέλος εγγραφής κατά τον
χρόνο παύσης, εξαίρεσης ή αλλαγής.
Υποτμήμα 8
Νόμισμα
Άρθρο 61β
Όταν ένα κράτος μέλος εγγραφής το νόμισμα του οποίου δεν
είναι το ευρώ ορίζει ότι η δήλωση ΦΠΑ πρέπει να συμπληρώνε
ται στο εθνικό νόμισμά του, ο ορισμός αυτός ισχύει για τις
δηλώσεις ΦΠΑ όλων των υποκειμένων στον φόρο που χρησιμο
ποιούν τα ειδικά καθεστώτα.
Υποτμήμα 9

Άρθρο 60α

Πληρωμές

Το κράτος μέλος εγγραφής υπενθυμίζει με ηλεκτρονικά μέσα
στους υποκείμενους στον φόρο που δεν έχουν υποβάλει δήλωση
ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 364 ή το άρθρο 369στ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ, την υποχρέωσή τους να υποβάλουν τέτοια δήλω
ση. Το κράτος μέλος εγγραφής εκδίδει την υπενθύμιση τη δέκατη
ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία θα έπρεπε να έχει υπο
βληθεί η δήλωση και ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα τα άλλα
κράτη μέλη ότι εκδόθηκε υπενθύμιση.

Άρθρο 62

Για τυχόν επακόλουθες υπενθυμίσεις και ενέργειες για τον υπο
λογισμό και την είσπραξη του ΦΠΑ αρμόδιο είναι το ενδιαφε
ρόμενο κράτος μέλος κατανάλωσης.
Παρά τις υπενθυμίσεις που εκδόθηκαν και τις ενέργειες που
έγιναν από το κράτος μέλος κατανάλωσης, ο υποκείμενος στον
φόρο υποβάλλει τη δήλωση ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγγραφής.
Άρθρο 61
1.
Αλλαγές στα αριθμητικά στοιχεία που περιέχονται σε
δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή της, γίνονται μόνο μέσω τρο
ποποιήσεων της δήλωσης αυτής και όχι μέσω αναπροσαρμογών
σε επόμενη δήλωση.
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Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου του άρθρου 63α και του
άρθρου 63β, ο υποκείμενος στον φόρο καταβάλλει οιαδήποτε
πληρωμή στο κράτος μέλος εγγραφής.
Οι πληρωμές ΦΠΑ που γίνονται από τον υποκείμενο στον φόρο
σύμφωνα με το άρθρο 367 ή το άρθρο 369θ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ αφορούν αποκλειστικά τη δήλωση ΦΠΑ, η
οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 364 ή το άρθρο
369στ της εν λόγω οδηγίας. Κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση
των καταβληθέντων ποσών από τον υποκείμενο στον φόρο γίνε
ται μόνο με αναφορά στην εν λόγω δήλωση και τα ποσά δεν
μεταφέρονται σε άλλη δήλωση, ούτε γίνεται διόρθωση των στοι
χείων σε επόμενη δήλωση. Κάθε πληρωμή πρέπει να παραπέμπει
στον αριθμό αναφοράς εκείνης της συγκεκριμένης δήλωσης.
Άρθρο 63
Το κράτος μέλος εγγραφής το οποίο έχει εισπράξει ποσό μεγα
λύτερο από το αναφερόμενο στη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται
σύμφωνα με το άρθρο 364 ή το άρθρο 369στ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ, επιστρέφει το επιπλέον καταβληθέν ποσό απευ
θείας στον οικείο υποκείμενο στον φόρο.
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Όταν το κράτος μέλος εγγραφής έχει εισπράξει ποσό που αντι
στοιχεί σε δήλωση ΦΠΑ η οποία μεταγενέστερα διαπιστώνεται
ότι είναι λανθασμένη, και το εν λόγω κράτος μέλος έχει ήδη
κατανείμει το ποσό στα κράτη μέλη κατανάλωσης, κάθε κράτος
μέλος κατανάλωσης επιστρέφει απευθείας στον μη εγκατεστημένο
υποκείμενο στον φόρο το αντίστοιχο μέρος από το επιπλέον
καταβληθέν ποσό.

Εντούτοις, όταν τα επιπλέον καταβληθέντα ποσά έχουν σχέση με
περιόδους μέχρι και την τελευταία περίοδο υποβολής δηλώσεων
του 2018, το κράτος μέλος εγγραφής επιστρέφει το σχετικό
τμήμα του αντίστοιχου μέρους του ποσού που κρατήθηκε σύμ
φωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
904/2010, και το κράτος μέλος κατανάλωσης επιστρέφει το
επιπλέον καταβληθέν ποσό μείον το ποσό που πρέπει να επι
στραφεί από το κράτος μέλος εγγραφής.

Τα κράτη μέλη κατανάλωσης ενημερώνουν με ηλεκτρονικά μέσα
το κράτος μέλος εγγραφής σχετικά με το ποσό των επιστροφών.

Άρθρο 63α
Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο υπέβαλε δήλωση ΦΠΑ σύμ
φωνα με το άρθρο 364 ή το άρθρο 369στ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή ή η
πληρωμή είναι μικρότερη από εκείνη που προκύπτει από τη
δήλωση, το κράτος μέλος εγγραφής, τη δέκατη ημέρα από την
επομένη ημέρα από εκείνη που έπρεπε να γίνει η πληρωμή σύμ
φωνα με το άρθρο 367 ή το άρθρο 369θ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ, υπενθυμίζει με ηλεκτρονικά μέσα στον υποκεί
μενο σε φόρο την όποια οφειλή ΦΠΑ.
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Υποτμήμα 10
Καταχωρίσεις
Άρθρο 63γ
1.
Προκειμένου να θεωρούνται επαρκώς λεπτομερείς κατά την
έννοια των άρθρων 369 και 369ια της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, οι
καταχωρίσεις στα λογιστικά βιβλία του υποκείμενου στον φόρο
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο παρέχεται η υπη
ρεσία·
β) το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας·
γ) την ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας·
δ) τη φορολογητέα βάση με ένδειξη του χρησιμοποιούμενου
νομίσματος·
ε) τυχόν μεταγενέστερη αύξηση ή μείωση της φορολογητέας
βάσης·
στ) τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ·
ζ) το πληρωτέο ποσό ΦΠΑ με ένδειξη του χρησιμοποιούμενου
νομίσματος·
η) την ημερομηνία και το ύψος των εισπραχθέντων ποσών·
θ) τυχόν προκαταβολές που εισπράχθηκαν πριν από την παροχή
της υπηρεσίας·

Το κράτος μέλος εγγραφής ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα τα
κράτη μέλη κατανάλωσης ότι η υπενθύμιση στάλθηκε.

Για όποιες επακόλουθες υπενθυμίσεις και ενέργειες με σκοπό την
είσπραξη του ΦΠΑ αρμόδιο είναι το οικείο κράτος μέλους κατα
νάλωσης. Όταν το κράτος μέλος κατανάλωσης έχει εκδώσει
τέτοιες επακόλουθες υπενθυμίσεις, ο αντίστοιχος ΦΠΑ καταβάλ
λεται σε αυτό το κράτος μέλος.

Το κράτος μέλος κατανάλωσης ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα
το κράτος μέλος εγγραφής ότι έχει εκδώσει υπενθύμιση.

Άρθρο 63β
Όταν δεν υποβληθεί δήλωση ΦΠΑ ή όταν η υποβληθείσα
δήλωση ΦΠΑ είναι εκπρόθεσμη, ελλιπής ή ανακριβής, ή όταν
ο ΦΠΑ καταβάλλεται εκπρόθεσμα, οι όποιοι τόκοι, πρόστιμα ή
άλλες χρεώσεις υπολογίζονται και εκτιμώνται από το κράτος
μέλος κατανάλωσης. Ο υποκείμενος στον φόρο καταβάλλει
τους προαναφερόμενους τόκους, πρόστιμα και άλλες χρεώσεις
απευθείας στο κράτος μέλος κατανάλωσης.

ι)

σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, τις πληροφορίες που
περιέχονται στο τιμολόγιο·

ια) το όνομα του πελάτη, εφόσον είναι γνωστό στον υποκείμενο
στον φόρο·
ιβ) τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορι
σμό του τόπου εγκατάστασης ή μόνιμης διεύθυνσης ή συνή
θους διαμονής του πελάτη.
2.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία από τον υποκείμενο στον
φόρο κατά τρόπο ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμες με ηλεκτρονικά
μέσα για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία χωριστά.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

20.10.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ωστόσο, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο να υποβάλλουν από 1ης
Οκτωβρίου 2014 τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 360 ή το άρθρο 369γ της οδηγίας
2006/112/ΕΚ, ώστε να υπαχθούν στα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο οι
οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους
στον φόρο από 1ης Οκτωβρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Λουξεμβούργο, 9 Οκτωβρίου 2012.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Β. ΣΙΑΡΛΗ
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