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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Απόδοση του φόρου μη εγκατεστημένων υποκείμενων στον φόρο
που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς μη υποκείμενους στον φόρο

Νομοθετικό  πλαίσιο....................................................................................................................
(παραδείγματα 1 και 2)

1. Γενικά. Υφιστάμενη κατάσταση μέχρι και 31.12.2018........................................

1.1 Στην Ένωση................................................................................................................................

1.1.1 Γενικά. Ορισμοί......................................................................................................................

1.1.2 Ενωσιακό καθεστώς............................................................................................................

1.1.2.1 Εγγραφή στο καθεστώς.................................................................................................
            (παραδείγματα 3 και 4)

1.1.2.2 Αλλαγή κράτους μέλους εγγραφής..........................................................................

1.1.2.3 Οικειοθελής παύση χρήσης του ενωσιακού καθεστώτος..............................
            (παραδείγματα 5 και 6)

1.1.2.4 Εξαίρεση από το ενωσιακό καθεστώς....................................................................

1.1.2.5 Περίοδος απαγόρευσης.................................................................................................

1.1.2.6 Υποχρεώσεις υποκείμενου στον φόρο..................................................................

1.1.2.7 Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ...............................................................................................
            (παραδείγματα 7 και 8)

1.1.2.8 Καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ.............................................................................
            (παράδειγμα 9)

1.1.2.9 Λογιστικές καταχωρίσεις..............................................................................................

1.1.2.10 Τιμολόγηση......................................................................................................................

1.1.2.11 Δικαίωμα έκπτωσης......................................................................................................

1.1.3 Μη ενωσιακό καθεστώς....................................................................................................

1.1.3.1 Εγγραφή στο καθεστώς.................................................................................................

1.1.3.2 Οικειοθελής παύση χρήσης του μη ενωσιακού καθεστώτος ή εξαίρε-                                                                                                                                          
      ση από αυτό και σχετική περίοδος απαγόρευσης επανένταξης σε                                                                                                                                               
            αυτό.......................................................................................................................................

1.1.3.3 Υποχρεώσεις υποκείμενου στον φόρο, υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, κατα-                                                                                                                                            
            βολή του οφειλόμενου ΦΠΑ και λογιστικές καταχωρίσεις............................

1.1.3.4 Δικαίωμα έκπτωσης........................................................................................................
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1.2 Εφαρμογή στην Ελλάδα........................................................................................................

1.2.1 Εγγραφή στα καθεστώτα..................................................................................................

1.2.2 Απόρριψη εγγραφής στα καθεστώτα.........................................................................

1.2.3 Έξοδος και διαγραφή από τα ειδικά καθεστώτα..................................................

1.2.4 Συμπλήρωση και υποβολή (ενιαίας) δήλωσης ΦΠΑ............................................
         (παραδείγματα 10 και 11)

1.2.5 Λογιστικές καταχωρίσεις.................................................................................................

1.2.6 Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που πραγματοποιούνται στο                                                                                                                                              
         εσωτερικό της χώρας μας...............................................................................................

1.2.7 Υπόχρεος στον φόρο, καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ..................................

1.2.7.1 Χρόνος και τρόπος καταβολής του ΦΠΑ.............................................................

1.2.7.2 Εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου...........................................................................

1.2.7.3 Καταβολή του φόρου κατόπιν τροποποιήσεων στη δήλωση ΦΠΑ..........

1.2.7.4 Διαδικασία απόδοσης φόρου από την ελληνική αρμόδια Αρχή στα                                                                                                                                              
             κράτη μέλη κατανάλωσης..........................................................................................

1.2.7.5 Διαδικασία ελέγχου καταβολής του φόρου σε άλλα κράτη μέλη εγ-                                                                                                                                              
            γραφής που αναλογεί σε ψηφιακές υπηρεσίες παρασχεθείσες στην Ελ-                                                                                                                                              
              λάδα...........................................................................................................................................

1.2.7.6 Περιπτώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων από την ελ-                                                                                                                                              
             ληνική Αρμόδια Αρχή...................................................................................................

1.2.8 Διοικητικές παραβάσεις....................................................................................................

2. Επέκταση της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (MOSS) στη μονοα-                                                                                                                                           
     πευθυντική θυρίδα (OSS)...................................................................................................

2.1 Πρώτο στάδιο. Αλλαγές με ισχύ από 01.01.2019......................................................

2.1.1 Ενωσιακό καθεστώς............................................................................................................

2.1.2 Μη ενωσιακό καθεστώς....................................................................................................

2.1.3 Τιμολόγηση στο κράτος μέλος εγγραφής..................................................................

2.2 Δεύτερο στάδιο. Αλλαγές με ισχύ από 01.01.2021....................................................
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