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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1995 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Νοεμβρίου 2019
για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών
(EE L 310 της 2.12.2019, σ. 1)
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ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1995 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Νοεμβρίου 2019
για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τις
διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και
ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών

Άρθρο 1
Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) στον τίτλο V κεφάλαιο 1 τμήμα 2, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 36β
Όταν υποκείμενος στον φόρο θεωρείται ότι έχει παραλάβει και
παραδώσει αγαθά σύμφωνα με το άρθρο 14α, η αποστολή ή η
μεταφορά των αγαθών καταλογίζεται στην παράδοση που πραγμα
τοποιείται από τον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο.»,
2) το άρθρο 66α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 66α
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 63, 64 και 65, η γενεσιουργός
αιτία της παράδοσης αγαθών από υποκείμενο στον φόρο ο οποίος
θεωρείται ότι έχει λάβει και παραδώσει τα αγαθά σύμφωνα με το
άρθρο 14α και της παράδοσης αγαθών στον εν λόγω υποκείμενο
στον φόρο επέρχεται και ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός κατά τον
χρόνο αποδοχής της πληρωμής.»,
3) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 136α
Όταν υποκείμενος στον φόρο θεωρείται ότι έχει παραλάβει και
παραδώσει αγαθά σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2, τα
κράτη μέλη απαλλάσσουν τις παραδόσεις αυτών των αγαθών στον
εν λόγω υποκείμενο στον φόρο.»,
4) στο άρθρο 169, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«β) τις πράξεις του που απαλλάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα
136α, 138, 142 και 144, τα άρθρα 146 έως 149, τα άρθρα
151, 152, 153 και 156, το άρθρο 157 παράγραφος 1 στοιχείο
β), τα άρθρα 158 έως 161 και το άρθρο 164,»,
5) στο άρθρο 204 παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόζουν την επιλογή
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο σε υποκείμενο στον φόρο
κατά την έννοια του άρθρου 358α σημείο 1 ο οποίος έχει επιλέξει
το ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμε
νους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας.»,
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6) στο άρθρο 272 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«β) τους υποκείμενους στον φόρο που δεν πραγματοποιούν καμία
από τις πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 20, 21, 22, 33,
36, 136α, 138 και 141,»,
7) στον τίτλο XII, ο τίτλος του κεφαλαίου 6 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«Ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν
υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο ή πραγματοποιούν εξ
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή ορισμένες εγχώριες παραδόσεις
αγαθών»,
8) στον τίτλο XII κεφάλαιο 6, ο τίτλος του τμήματος 3 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«Ε ι δ ι κ ό κ α θ ε σ τ ώ ς γ ι α ε ν δ ο κ ο ι ν ο τ ι κ έ ς ε ξ α π ο 
στάσεως πωλήσεις αγαθών, για παραδόσεις
αγαθών εντός κράτους μέλους που πραγματο
ποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών που
διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές και για
υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους
στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Κοινό
τητας αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος
μ έ λ ο ς κ α τ α ν ά λ ω σ η ς»,
9) το άρθρο 369α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 369α
Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος και με την επιφύλαξη
άλλων κοινοτικών διατάξεων, θεωρούνται ως:
1) “υποκείμενος στον φόρο μη εγκατεστημένος στο κράτος μέλος
κατανάλωσης”, υποκείμενος στον φόρο που έχει την έδρα της
οικονομικής του δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση εντός
της Κοινότητας αλλά δεν έχει την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας, ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος του κρά
τους μέλους κατανάλωσης,
2) “κράτος μέλος εγγραφής”, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται
η έδρα της οικονομικής δραστηριότητας του υποκείμενου στον
φόρο ή, εάν η έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας δεν
βρίσκεται στην Κοινότητα, το κράτος μέλος όπου έχει μόνιμη
εγκατάσταση.
Όταν υποκείμενος στον φόρο δεν έχει την έδρα της οικονομικής
του δραστηριότητας στην Κοινότητα αλλά έχει περισσότερες
από μία μόνιμες εγκαταστάσεις στην Κοινότητα, κράτος μέλος
εγγραφής είναι το κράτος μέλος με μόνιμη εγκατάσταση στο
οποίο ο υποκείμενος στον φόρο δηλώνει ότι θα κάνει χρήση
αυτού του ειδικού καθεστώτος. Ο υποκείμενος στον φόρο
δεσμεύεται από την εν λόγω απόφαση για το συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη.
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Όταν υποκείμενος στον φόρο δεν έχει την έδρα της οικονομικής
του δραστηριότητας στην Κοινότητα ούτε μόνιμη εγκατάσταση
στην Κοινότητα, κράτος μέλος εγγραφής είναι το κράτος μέλος
από το οποίο εκκινεί η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών.
Όταν η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών εκκινεί από περισ
σότερα του ενός κράτη μέλη, ο υποκείμενος στον φόρο δηλώνει
ποιο εξ αυτών των κρατών μελών είναι το κράτος μέλος εγγρα
φής. Ο υποκείμενος στον φόρο δεσμεύεται από την εν λόγω
απόφαση για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα
δύο επόμενα ημερολογιακά έτη,
3) “κράτος μέλος κατανάλωσης”, ένα από τα ακόλουθα:
α) στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, το κράτος μέλος στο
οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παροχή σύμφωνα με
τον τίτλο V κεφάλαιο 3,
β) στην περίπτωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων
αγαθών, το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μετα
φοράς των αγαθών στον αποκτώντα,
γ) στην περίπτωση παράδοσης αγαθών από υποκείμενο στον
φόρο που διευκολύνει τις παραδόσεις αυτές σύμφωνα με
το άρθρο 14α παράγραφος 2, όταν η αποστολή ή η μετα
φορά των παραδιδόμενων αγαθών αρχίζει και περατώνεται
στο ίδιο κράτος μέλος, το συγκεκριμένο κράτος μέλος.»,
10) το άρθρο 369β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 369β
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους ακόλουθους υποκείμενους στον
φόρο να χρησιμοποιούν το παρόν ειδικό καθεστώς:
α) υποκείμενο στον φόρο ο οποίος πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές
εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,
β) υποκείμενο στον φόρο ο οποίος διευκολύνει την παράδοση αγα
θών σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2, όταν ο τόπος
αναχώρησης και άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των
παραδιδόμενων αγαθών είναι το ίδιο κράτος μέλος,
γ) υποκείμενο στον φόρο μη εγκατεστημένο στο κράτος μέλος
κατανάλωσης ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε μη υποκείμενο
στον φόρο.
Το παρόν ειδικό καθεστώς εφαρμόζεται για όλα τα αγαθά που
παραδίδονται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός της Κοινότητας
από τον οικείο υποκείμενο στον φόρο.»,
11) στο άρθρο 369ε, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«α) Εάν κοινοποιήσει ότι δεν πραγματοποιεί πλέον παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών που υπάγονται στο παρόν
ειδικό καθεστώς,»,
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12) το άρθρο 369στ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 369στ
Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθε
στώς υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα, στο κράτος μέλος εγγραφής,
δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, είτε έχουν πραγμα
τοποιηθεί παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που υπάγο
νται στο παρόν ειδικό καθεστώς είτε όχι. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλ
λεται μέχρι το τέλος του μήνα μετά το τέλος της φορολογικής
περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση.»,
13) στο άρθρο 369ζ, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείμενο:
«1.
Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 369δ και, για κάθε
κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική
αξία, χωρίς ΦΠΑ, οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ, το συνολικό
ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ ανά συντελεστή και το συνολικό
ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται όσον αφορά τις ακόλουθες παραδό
σεις ή παροχές που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς και
πραγματοποιήθηκαν κατά τη φορολογική περίοδο:
α) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,
β) παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2,
όταν η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών αυτών αρχίζει και
περατώνεται στο ίδιο κράτος μέλος,
γ) παροχές υπηρεσιών.
Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τροποποιήσεις που αναφέρο
νται σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
2.
Όταν αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά από κράτη μέλη
άλλα από το κράτος μέλος εγγραφής, η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει
επίσης τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ, τους ισχύοντες συντελεστές
ΦΠΑ, το συνολικό ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ ανά συντελεστή και
το συνολικό ποσό ΦΠΑ που οφείλεται όσον αφορά τις ακόλουθες
παραδόσεις που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, για κάθε
κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα εν
λόγω αγαθά:
α) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών πλην αυτών
που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον φόρο σύμφωνα
με το άρθρο 14α παράγραφος 2,
β) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και παραδό
σεις αγαθών, όταν η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών
αυτών αρχίζει και περατώνεται στο ίδιο κράτος μέλος, οι οποίες
πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον φόρο σύμφωνα με το
άρθρο 14α παράγραφος 2.
Όσον αφορά τις παραδόσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α), η
δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τον ατομικό αριθμό φορολογι
κού μητρώου ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου που έχει
χορηγηθεί από κάθε κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή
μεταφέρονται τα εν λόγω αγαθά.
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Όσον αφορά τις παραδόσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β), η
δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τον ατομικό αριθμό φορολογι
κού μητρώου ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου που έχει
χορηγηθεί από κάθε κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή
μεταφέρονται τα εν λόγω αγαθά, αν υπάρχει.
Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται
στην παρούσα παράγραφο κατά κράτος μέλος κατανάλωσης.
3.
Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που παρέχει υπηρεσίες καλυ
πτόμενες από το παρόν ειδικό καθεστώς έχει μία ή περισσότερες
μόνιμες εγκαταστάσεις εκτός από εκείνη που έχει στο κράτος μέλος
εγγραφής από τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η δήλωση ΦΠΑ
περιλαμβάνει επίσης τη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ, τους ισχύοντες
συντελεστές ΦΠΑ, το συνολικό ποσό του αντίστοιχου ΦΠΑ ανά
συντελεστή και το συνολικό οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ αυτών των
παροχών, για κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο υποκείμενος στον
φόρο έχει εγκατάσταση, μαζί με τον ατομικό αριθμό φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικής εγγραφής της εγκατά
στασης αυτής και ανά κράτος μέλος κατανάλωσης.»,
14) στο άρθρο 369κη, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«2.
Τα κράτη μέλη απαιτούν ο ΦΠΑ που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 να είναι καταβλητέος μηνιαίως εντός της προθεσμίας
καταβολής που εφαρμόζεται για την καταβολή του εισαγωγικού
δασμού.».
Άρθρο 2
1.
►M1 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο
έως τις 30 Ιουνίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατά
ξεων.
Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιουλίου 2021. ◄
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αναφοράς αποφασίζεται
από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημο
σίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

