ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΕΑΝ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ,
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ;

> Κάθε χώρα της ΕΕ είναι αρμόδια να καθορίσει τους

δικούς της συντελεστές ΦΠΑ. Υπάρχουν διάφορα είδη
συντελεστών: βασικός συντελεστής, μειωμένος
συντελεστής και ειδικοί συντελεστές.

> Κατά κανόνα, ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται για όλα τα
προϊόντα και όλες τις υπηρεσίες, μέχρι και την πώληση
στον τελικό καταναλωτή.

> Για τις επιχειρήσεις με έδρα την ΕΕ, ο ΦΠΑ είναι απαιτητός
στις περισσότερες πωλήσεις και αγορές εντός της ΕΕ.

> Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στις εξαγωγές σε χώρες εκτός ΕΕ.
Στην περίπτωση αυτή, ο ΦΠΑ καταβάλλεται στη χώρα
εισαγωγής, και πρέπει να παρέχονται στοιχεία που να
αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα εξήχθησαν σε χώρα
εκτός ΕΕ.

> Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/vat_el
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ

ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ ΦΠΑ;

> Το VIES (σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά
με τον ΦΠΑ) είναι μια μηχανή αναζήτησης που σας
επιτρέπει να ελέγχετε τους αριθμούς ΦΠΑ στην ΕΕ.
Όταν γίνεται αναζήτηση μέσω του εργαλείου VIES,
τα δεδομένα ανακτώνται από τις εθνικές βάσεις
δεδομένων ΦΠΑ.

> Μπορείτε να ελέγξετε αν μια επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη
για διασυνοριακές συναλλαγές εντός της ΕΕ μέσω του
διαδικτυακού εργαλείου VIES.

> Εάν η αναζήτηση καταλήξει σε «έγκυρη» απάντηση, τα

στοιχεία για τον ΦΠΑ θα εμφανιστούν στο εργαλείο VIES.

> Εάν πρόκειται για «μη έγκυρη» απάντηση, αυτό σημαίνει ότι
ο αριθμός ΦΠΑ που θέλετε να επιβεβαιώσετε δεν είναι
καταχωρισμένος σε σχετική βάση δεδομένων. Αυτό μπορεί
να οφείλεται στα εξής:
> ο αριθμός ΦΠΑ δεν υπάρχει,
> ο αριθμός ΦΠΑ δεν έχει ενεργοποιηθεί για συναλλαγές
εντός της ΕΕ,
> η καταχώριση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

> Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε

στο VIES, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια
εθνική αρχή για περισσότερες πληροφορίες. Αυτή θα μπορεί
να επιβεβαιώσει εάν ο αριθμός ΦΠΑ είναι έγκυρος και εάν
συνδέεται με ένα συγκεκριμένο όνομα και διεύθυνση.

> Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/vies_el

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΦΠΑ

> Πωλήσεις σε επιχειρήσεις: κατά κανόνα δεν πρέπει

να χρεώνετε τους πελάτες σας με ΦΠΑ όταν πωλείτε
υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι πελάτες σας θα
καταβάλλουν ΦΠΑ για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες
με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα τους (κάνοντας
χρήση της διαδικασίας αντιστροφής της επιβάρυνσης).

>

>

Εάν πωλείτε αγαθά σε άλλη επιχείρηση, και αυτά
αποστέλλονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρεώνετε
ΦΠΑ εάν ο πελάτης διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ.
Δικαιούστε όμως να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε
εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/
υπηρεσίες που αγοράστηκαν για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας).

> Πωλήσεις σε καταναλωτές: όταν πωλείτε αγαθά σε

άλλη χώρα της ΕΕ, οφείλετε να εγγραφείτε εκεί και
να χρεώνετε τον ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη
χώρα αυτή (εκτός αν η συνολική αξία των πωλήσεων
στην εν λόγω χώρα είναι κατώτερη του καθορισμένου
ετήσιου ορίου σε αυτή τη χώρα).
> Κατά κανόνα, θα πρέπει να χρεώνετε ΦΠΑ στους πελάτες
σας με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας
(με εξαίρεση τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές
και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες φορολογούνται
στη χώρα στην οποία βρίσκεται ο πελάτης).

> Εάν αγοράζετε αγαθά για επιχειρηματικούς σκοπούς από

προμηθευτή που έχει την έδρα του εκτός ΕΕ, πρέπει κατά
κανόνα να καταβάλλετε ΦΠΑ στο σημείο εισαγωγής,
για παράδειγμα στον λιμένα άφιξης των εμπορευμάτων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ

> Εάν σας έχει χρεωθεί ΦΠΑ για επιχειρηματικές

δραστηριότητες σε χώρα της ΕΕ όπου δεν είστε
εγκατεστημένοι, ίσως δικαιούστε επιστροφή του ΦΠΑ
από τις αρχές της εν λόγω χώρας.

> Ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν επιτρέπουν την επιστροφή
ΦΠΑ για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, όπως έξοδα
εστίασης, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αυτοκίνητα
και καύσιμα.

> Πρέπει να ζητήσετε την επιστροφή του ΦΠΑ ηλεκτρονικά,
μέσω των αρχών της χώρας στην οποία είναι
εγκατεστημένη η επιχείρησή σας. Εάν δικαιούστε
επιστροφή, οι αρχές θα διαβιβάσουν την αξίωσή σας
στις αρμόδιες αρχές της άλλης χώρας.

> Η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ έχει εναρμονιστεί

σε επίπεδο ΕΕ. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τις σωστές
πληροφορίες, απευθυνθείτε στα εθνικά σημεία επαφής
για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

> Αν μια χώρα καθυστερήσει να σας επιστρέψει τον ΦΠΑ,
ίσως δικαιούστε να αξιώσετε την καταβολή τόκων.

> Εάν αγοράζετε και λαμβάνετε υπηρεσίες για

> Όταν προβάλετε αξίωση θα πρέπει να αναφέρετε τους

> Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/crossvat_el

> Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/vatrefund_el

επιχειρηματικούς σκοπούς σε άλλη χώρα της ΕΕ, πρέπει
να καταβάλλετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε
πωλήσει εσείς οι ίδιοι αυτές τις υπηρεσίες, με τον
συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας. Κατά κανόνα,
θα μπορείτε αργότερα να εκπέσετε το ποσό αυτό.

τυποποιημένους κωδικούς που χρησιμοποιούνται για
την περιγραφή των αγαθών/υπηρεσιών επί των οποίων
καταβάλατε ΦΠΑ, όπως τα καύσιμα, τα διόδια και άλλα
οδικά τέλη, η παροχή καταλύματος ή η συμμετοχή
σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
https://europa.eu/youreurope/business_el
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