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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

Λονδίνο, 10 Σεπτεμβρίου 2018     

 

Τεχνική μελέτη Βρετανικής κυβέρνησης για την εφαρμογή Φ.Π.Α. στις επιχειρήσεις, σε 

περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας 

 

Το Σημείωμα συνοψίζει τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με το ΦΠΑ και θα επηρεάσουν τις 

επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που εμπορεύονται με την ΕΕ σε αγαθά και υπηρεσίες, εάν το 

Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ χωρίς συμφωνία στις 29 Μαρτίου 2019. Παρόλο που δεν θα 

γίνουν αλλαγές πριν, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν κατά την εισαγωγή αγαθών από την 

ΕΕ, την εξαγωγή αγαθών προς την ΕΕ, την παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ και την αλληλεπίδρασή τους με 

τα συστήματα πληροφορικής ΦΠΑ της ΕΕ, όπως η VAT MOSS. 

 

Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι: 

 

Οι κανόνες του συστήματος ΦΠΑ που αφορούν τις εγχώριες συναλλαγές του Ηνωμένου 

Βασιλείου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τις επιχειρήσεις όπως κάνουν τώρα. 

 

 Κανόνες ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών από την Ε.Ε. 

 

Η κυβέρνηση θα εισάγει το σύστημα του αναβαλλόμενου ΦΠΑ εισαγωγής για εμπορεύματα που 

εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο 

που εισάγουν αγαθά στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούν να ρυθμίζουν το ΦΠΑ των εισαγωγών με την 

τριμηνιαία  δήλωση ΦΠΑ αντί να καταβάλλουν ΦΠΑ κατά την εισαγωγή ή σύντομα μετά την άφιξη 

των εμπορευμάτων στα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό θα ισχύσει τόσο για τις εισαγωγές από 

την ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση. 

 

 ΦΠΑ για εμπορεύματα που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ως δέματα που 

αποστέλλονται από αλλοδαπές επιχειρήσεις  
 

Θα καταβάλλεται ΦΠΑ για εμπορεύματα που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ως δέματα 

που αποστέλλονται από επιχειρήσεις στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων αυτών από την Ε.Ε. που 

εμπίπτουν στην κατηγορία Αποστολές Χαμηλής Αξίας υπό Απαλλαγή (LVCR).  

 

Για τα δέματα αξίας έως και 135 GBP, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις θα χρεώνουν και 

καταβάλλουν τον ΦΠΑ στο σημείο αγοράς μέσω της εγγραφής του σε ψηφιακή υπηρεσία του HMRC. 

Για να δοθεί στις επιχειρήσεις στο εξωτερικό αρκετός χρόνος για να εξοικειωθούν με τις νέες 

υποχρεώσεις τους, η ηλεκτρονική υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη για να εγγραφούν οι επιχειρήσεις στις 

αρχές του 2019, πριν από τις 29 Μαρτίου. 

Για τα δέματα αξίας άνω των £ 135, ο ΦΠΑ θα εξακολουθήσει να εισπράττεται από τους 

παραλήπτες στο ΗΒ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για δέματα από τρίτες χώρες. Ο ΦΠΑ θα 

εξακολουθεί να συλλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για όλα τα προϊόντα που υπόκεινται 

σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που αποστέλλονται ως δέματα και ενδεχομένως σε περιπτώσεις όπου 

ο αποστολέας δεν συμμορφώνεται με τη νέα πολιτική ΦΠΑ επί δεμάτων του HMRC.  
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 Επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που εξάγουν αγαθά στους καταναλωτές της ΕΕ 

Οι κανόνες πώλησης εξ αποστάσεως δεν θα ισχύουν πλέον για τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου 

Βασιλείου και οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν πωλήσεις 

αγαθών στους καταναλωτές της ΕΕ με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Αντίθετα, οι κανόνες της ΕΕ θα 

σήμαιναν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αντιμετωπίζουν τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από 

το Ηνωμένο Βασίλειο με τον ίδιο τρόπο όπως τα εμπορεύματα που εισέρχονται από τρίτες χώρες, με 

αντίστοιχο ΦΠΑ εισαγωγής και τελωνειακούς δασμούς που οφείλονται κατά την άφιξη των 

εμπορευμάτων στην ΕΕ. 

 

 Επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που εξάγουν αγαθά στις επιχειρήσεις της ΕΕ 

Οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να 

πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών στις επιχειρήσεις της ΕΕ με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, αλλά δεν 

θα υποχρεούνται να συμπληρώνουν τους καταλόγους πωλήσεων της ΕΕ.  

Οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που εξάγουν αγαθά στις επιχειρήσεις της ΕΕ θα 

πρέπει να διατηρούν αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξουν ότι τα εμπορεύματα έχουν εγκαταλείψει 

το Ηνωμένο Βασίλειο, για να αιτιολογήσουν το μηδενικό ΦΠΑ.  

Μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς κανόνες για τον ΦΠΑ 

εισαγωγής από τρίτες χώρες. Οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ελέγχουν τους 

σχετικούς κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ για τις εισαγωγές κατά περίπτωση. 

 

 Επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που πωλούν τα δικά τους προϊόντα σε ένα κράτος 

μέλος της ΕΕ σε πελάτες στη χώρα αυτή 

 

Οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορέσουν να συνεχίσουν να πωλούν προϊόντα 

που έχουν αποθηκευτεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε πελάτες στην ΕΕ, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανόνες αλλοδαπής (ROW). Οι κανόνες της ΕΕ θα συνεπαγόταν ότι οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου 

Βασιλείου θα εξακολουθήσουν να υποχρεούνται να εγγραφούν για ΦΠΑ στα κράτη μέλη της ΕΕ όπου 

πραγματοποιούνται πωλήσεις για να καταλογίζεται ο ΦΠΑ που οφείλεται στις χώρες αυτές. 

 

 ΦΠΑ για υπηρεσίες που παρέχονται από βρετανικές επιχειρήσεις εντός ΕΕ. Κανόνες του 

"τόπου παροχής" για τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που παρέχουν υπηρεσίες 

στην ΕΕ 

Οι ισχύοντες κανόνες «τόπου παροχής» καθορίζουν τη χώρα στην οποία πρέπει να επιβληθεί και 

καταβληθεί ο ΦΠΑ. Οι κανόνες ΦΠΑ βάσει του τόπου παροχής θα παραμείνουν, ως επί το πλείστον, 

αμετάβλητοι για τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Π.χ. για τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου 

Βασιλείου που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες σε μη εταιρικούς πελάτες στην ΕΕ, ο «τόπος παροχής» 

θα συνεχίσει να είναι ο τόπος κατοικίας του πελάτη. Ο ΦΠΑ στις υπηρεσίες θα οφείλεται στο κράτος 

μέλος της ΕΕ στο οποίο κατοικεί ο πελάτης. Αντίθετα, για τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου 

που παρέχουν ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει 

την ΕΕ χωρίς συμφωνία, οι κανόνες για τον εκπιπτόμενο ΦΠΑ εισροών για τις χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες που παρέχονται στην ΕΕ ενδέχεται να αλλάξουν.  

 

 Καθεστώς περιθωρίου κέρδους των τουριστικών πρακτόρων (Tour Operators) της ΕΕ 

 

Το Καθεστώς περιθωρίου κέρδους των τουριστικών πρακτόρων είναι ένα κοινοτικό σύστημα 

λογιστικής καταχώρισης ΦΠΑ για επιχειρήσεις που αγοράζουν και πωλούν ορισμένες ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στην ΕΕ. To HMRC συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις για να 

ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις. 
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 Επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν πρόσβαση σε συστήματα 

πληροφορικής ΦΠΑ της ΕΕ: Mini One Stop Shop (MOSS) στο ΗΒ 

 

Το MOSS είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις της ΕΕ που πωλούν 

ψηφιακές υπηρεσίες σε καταναλωτές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, να αναφέρουν και να πληρώνουν 

ΦΠΑ μέσω μιας ενιαίας επιστροφής και πληρωμής στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Οι επιχειρήσεις 

εκτός ΕΕ μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το σύστημα με την εγγραφή τους σε ένα κράτος μέλος της 

ΕΕ. 

Υπό το εξεταζόμενο σενάριο, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τη 

δικτυακή πύλη MOSS του Ηνωμένου Βασιλείου για την αναφορά και την καταβολή ΦΠΑ επί των 

πωλήσεων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές στην ΕΕ. 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το σύστημα MOSS θα 

χρειαστεί να εγγραφούν στο σύστημα MOSS ΦΠΑ σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ. Αυτό μπορεί να γίνει 

μόνο μετά την ημερομηνία που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει την ΕΕ. Εναλλακτικά, μια 

επιχείρηση μπορεί να εγγραφεί σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ όπου έκανε πωλήσεις. 

 

 Σύστημα επιστροφής ΦΠΑ της ΕΕ 

 

Μετά την αποχώρηση, οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση 

στο σύστημα επιστροφής ΦΠΑ της ΕΕ. θα εξακολουθήσουν, όμως, να είναι σε θέση να διεκδικήσουν 

επιστροφές ΦΠΑ από τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά στο μέλλον θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τις 

υπάρχουσες διαδικασίες για επιχειρήσεις εκτός ΕΕ. Η διαδικασία αυτή διαφέρει σε ολόκληρη την ΕΕ 

και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τις διαδικασίες στις επιμέρους χώρες στις οποίες θέλουν να 

ζητήσουν επιστροφή ΦΠΑ. 

  

 Έγκριση αριθμού καταχώρησης ΦΠΑ στην ΕΕ - πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου 

της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής. 

 

Οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορέσουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την 

υπηρεσία επικύρωσης αριθμού ΦΠΑ της ΕΕ για να ελέγξουν την εγκυρότητα των αριθμών 

καταχώρισης ΦΠΑ της ΕΕ για τις επιχειρήσεις. Οι αριθμοί μητρώου ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου 

δεν θα αποτελούν πλέον μέρος αυτής της υπηρεσίας. Το HMRC αναπτύσσει μια αντίστοιχη υπηρεσία 

έτσι ώστε οι αριθμοί ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να συνεχίσουν να επικυρώνονται.  

 

Το σύνολό της μελέτης είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο : 

https://www.gov.uk/government/publications/vat-for-businesses-if-theres-no-brexit-deal/vat-for-

businesses-if-theres-no-brexit-deal  

https://www.gov.uk/government/publications/vat-for-businesses-if-theres-no-brexit-deal/vat-for-businesses-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/vat-for-businesses-if-theres-no-brexit-deal/vat-for-businesses-if-theres-no-brexit-deal

