
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός αρμόδιας αρχής και διαδικασία υποβο-
λής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα 
άρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 
2859/2000, Α’ 248) καθώς και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατα-
νάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για μόνιμο 
προσωπικό του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και 
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας - Πικερμί-
ου, με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» έτους 2022.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 45175/ 
3.11.2021 απόφαση του Δημάρχου Πειραιά, που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 5183). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α. 1242 (1)
Ορισμός αρμόδιας αρχής και διαδικασία υποβο-

λής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα 

άρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. 

(ν. 2859/2000, Α’ 248) καθώς και ρύθμιση συνα-

φών θεμάτων όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος 

κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 12 του άρθρου 47β, την παρ. 13 του άρθρου 

47γ και της παρ. 15 του άρθρου 47δ του Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (ν. 2859/2000, Α’248), με τις 
οποίες προβλέπεται ότι με απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζεται, μεταξύ 
άλλων η διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ, καθώς 
και κάθε άλλου σχετικού θέματος,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις (Α’ 170),

γ) του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμ-
βουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017, και του άρθρου 1 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου, της 21ης 
Νοεμβρίου 2019,

δ) των άρθρων 1-18 και 66 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) 
με τον οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 
2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2017, και του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1995 του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2019,

ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2026 του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2019, «για την τρο-
ποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
282/2011 όσον αφορά παραδόσεις αγαθών ή παροχές 
υπηρεσιών που διευκολύνονται μέσω ηλεκτρονικών δι-
επαφών και τα ειδικά καθεστώτα για υποκειμένους στον 
φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκειμένους 
στον φόρο, πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις 
αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών»,

στ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1112 του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2020, «για την τροποποί-
ηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2026 όσον 
αφορά στις ημερομηνίες εφαρμογής σε αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID-19»,

ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου, της 
7ης Οκτωβρίου 2010, «για τη διοικητική συνεργασία και 
την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου 
προστιθέμενης αξίας»,

η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1541 του Συμβουλίου, 
της 2ας Οκτωβρίου 2018, «για την τροποποίηση των 
Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 904/2010 και (ΕΕ) 2017/2454 
σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας 
στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας»,

θ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου, 
της 5ης Δεκεμβρίου 2017, «για την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 904/2010 για τη διοικητική συ-
νεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα 
του φόρου προστιθέμενης αξίας»,

ι) του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1108 του Συμβουλίου 
της 20ής Ιουλίου 2020, «για την τροποποίηση του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2017/2454 όσον αφορά τις ημερομηνίες 
εφαρμογής σε αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19»,

ια) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/21 της Επι-
τροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, «για την τροποποίη-
ση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 79/2012 της 
Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
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εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνερ-
γασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του 
φόρου προστιθέμενης αξίας»,

ιβ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της 
Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2020, «για τον καθο-
ρισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφο-
ρά τα ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στον φόρο οι 
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον 
φόρο, πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγα-
θών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών»,

ιγ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1318 της 
Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2020, «για την τροπο-
ποίηση των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2020/21 και 
(ΕΕ) 2020/194 όσον αφορά στις ημερομηνίες εφαρμογής 
σε αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19»,

ιδ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/965 της 
Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2021, «για την τροποποίη-
ση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 όσον 
αφορά στην ανταλλαγή δεδομένων υποκείμενων στον 
φόρο ή των μεσαζόντων τους και τον ορισμό αρμόδιων 
αρχών που είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό των δι-
οικητικών ερευνών»,

ιε) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα 
των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41 και

ιστ) της υπό στοιχεία αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του 
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

3. Τις Λειτουργικές Προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ECOM-FS-OSS-Functional Specifications (έκ-
δοση 6.00).

4. Τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μονο-
απευθυντική Θυρίδα (Μάρτιος 2021).

5. Την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων της ενιαίας δή-
λωσης ΦΠΑ για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 47β, 
47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Ορίζουμε την αρμόδια αρχή και καθορίζουμε τη διαδι-

κασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ σε σχέση με 
τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του 
Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και κάθε ειδικότερο σχετικό θέμα, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των ενιαίων δηλώσε-
ων ΦΠΑ σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 
47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και για τις σχε-
τικές επιχειρησιακές διαδικασίες, είναι το Τμήμα Γ2’ - Ει-
δικών καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλα-
κτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

Άρθρο 3
Υπόχρεοι, χρόνος και διαδικασία υποβολής
της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ

1. Οι υποκείμενοι στον φόρο που έχουν εγγραφεί στα 
ειδικά καθεστώτα ή οι μεσάζοντες που ενεργούν για λο-
γαριασμό υποκείμενων στον φόρο που έχουν εγγραφεί 
στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, 
υποβάλλουν την ενιαία δήλωση ΦΠΑ, σύμφωνα με το 
προσαρτημένο στην παρούσα υπόδειγμα του Παραρ-
τήματος ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 
της Επιτροπής.

2. Οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ για κάθε κράτος μέ-
λος κατανάλωσης δημοσιεύονται στη βάση δεδομένων 
Taxes in Europe Database (TEDB). Ο υποκείμενος στον 
φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του, είναι 
υπεύθυνοι για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ 
μεταβάλλοντας το αυτόματα υπολογιζόμενο ποσό του 
φόρου σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ορθό. Η επα-
λήθευση της ορθής συμπλήρωσης της δήλωσης διενερ-
γείται από τις αρχές του κράτους μέλους κατανάλωσης.

3. Η ενιαία δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται για κάθε φορο-
λογική περίοδο. Οι υποκείμενοι στον φόρο δεν ασκούν 
δικαίωμα έκπτωσης με την ενιαία δήλωση ΦΠΑ. Σε πε-
ρίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο ο οποίος χρησι-
μοποιεί ένα ειδικό καθεστώς δεν έχει παραδώσει αγαθά 
ή δεν έχει παράσχει υπηρεσίες σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος κατανάλωσης στο πλαίσιο του εν λόγω ειδικού κα-
θεστώτος κατά τη διάρκεια μιας φορολογικής περιόδου 
και δεν χρειάζεται να εισαγάγει διορθώσεις όσον αφορά 
προηγούμενες φορολογικές περιόδους, τότε ο ίδιος ή 
ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει 
μηδενική ενιαία δήλωση ΦΠΑ.

4. Η φορολογική περίοδος είναι (α) ημερολογιακό 
τρίμηνο για τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 
47γ του Κώδικα ΦΠΑ και (β) ημερολογιακός μήνας για 
το ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ του Κώδικα ΦΠΑ.

5. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας φορολογι-
κής περιόδου πραγματοποιηθεί εγγραφή στο αντίστοιχο 
ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους ή αντιστρόφως 
διαγραφή/εξαίρεση από αντίστοιχο ειδικό καθεστώς 
άλλου κράτους μέλους και εγγραφή σε κάποιο από τα 
ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47γ και 47δ του Κώδικα 
ΦΠΑ, τότε ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που 
ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει, για το οικείο χρο-
νικό διάστημα, ενιαία δήλωση ΦΠΑ τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο άλλο κράτος μέλος εγγραφής.
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6. Η ενιαία δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
μέσω της εφαρμογής OSS στο TAXISnet μέχρι και το τέ-
λος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής 
περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση. Η ίδια προθε-
σμία ισχύει και για την καταβολή του φόρου. Σε περί-
πτωση που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης είναι Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία, η 
υποβολή της και η καταβολή του φόρου δεν παρατείνε-
ται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με το δεύ-
τερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4174/2013. 
Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της ενιαίας δήλωσης 
ΦΠΑ πριν από τη λήξη της φορολογικής περιόδου την 
οποία καλύπτει η δήλωση.

7. Η ενιαία δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ και 
αναγράφονται τα ακριβή ποσά χωρίς στρογγυλοποίηση 
στην πλησιέστερη ακέραια νομισματική μονάδα.

Άρθρο 4
Διορθώσεις που αφορούν σε υποβληθείσες
ενιαίες δηλώσεις ΦΠΑ

1. Οποιαδήποτε διόρθωση, είτε θετική είτε αρνητική, 
στα αριθμητικά στοιχεία υποβληθείσας ενιαίας δήλωσης 
ΦΠΑ, η οποία αφορά σε φορολογικές περιόδους, αρχής 
γενομένης από την 01/07/2021, γίνεται μόνο μέσω δι-
ορθώσεων που περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση.

2. Οι διορθώσεις της παρ. 1 υποβάλλονται εντός προ-
θεσμίας τριών ετών από την καταληκτική ημερομηνία 
που προβλέπεται για την υποβολή της ενιαίας δήλωσης 
ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου (αρχικής δήλω-
σης). Μετά την πάροδο των τριών ετών οι διορθώσεις 
δεν υποβάλλονται στην Ελλάδα ως κράτος μέλος εγγρα-
φής, αλλά απευθείας στο κράτος μέλος κατανάλωσης, 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στο 
κράτος μέλος αυτό.

Άρθρο 5
Ενέργειες της αρμόδιας αρχής όταν η Ελλάδα
λειτουργεί ως κράτος μέλος εγγραφής

1. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της ενιαίας 
δήλωσης ΦΠΑ, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 χορηγεί 
αυτόματα μοναδικό αριθμό αναφοράς (καταχώρισης 
δήλωσης) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Εκτελεστι-
κού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/194 της Επιτροπής και κωδι-
κό πληρωμής (ταυτότητα οφειλής) για τη συγκεκριμένη 
δήλωση.

2. Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληρο-
φοριακά της συστήματα τις πληροφορίες της ενιαίας 
δήλωσης ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε 
ετών από τη λήξη του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου 
έλαβε χώρα η υποβολή αυτής.

3. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει με ηλεκτρονικά μέσα 
στο κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης τις πληροφορίες 
της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ που αφορούν το κράτος μέλος 
αυτό, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από το τέλος του 
μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε τη δήλωση. 
Επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας, στο πλαίσιο του ει-
δικού καθεστώτος του άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, η 
αρμόδια αρχή αποστέλλει στο κάθε κράτος μέλος από το 
οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά ή/και στο 
οποίο βρίσκονται μόνιμες εγκαταστάσεις από τις οποίες 

παρέχονται υπηρεσίες που υπάγονται στο καθεστώς, τις 
πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ που αφορούν 
το κράτος μέλος αυτό.

4. Οι πληροφορίες της μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ απο-
θηκεύονται τοπικά στα πληροφοριακά συστήματα της 
αρμόδιας αρχής και δεν αποστέλλονται στα άλλα κράτη 
μέλη.

5. Σε περίπτωση μη υποβολής της ενιαίας δήλωσης 
ΦΠΑ η αρμόδια αρχή υπενθυμίζει, με ηλεκτρονικά μέσα 
στους υποκείμενους στον φόρο και τους μεσάζοντες που 
ενεργούν για λογαριασμό τους την υποχρέωση υποβο-
λής της ως άνω δήλωσης. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει 
την υπενθύμιση τη δέκατη ημέρα μετά την ημέρα κατά 
την οποία θα έπρεπε να έχει υποβληθεί η δήλωση και 
ενημερώνει την ίδια μέρα με ηλεκτρονικά μέσα τα άλλα 
κράτη μέλη ότι εκδόθηκε υπενθύμιση.

Άρθρο 6
Λοιπές Διατάξεις - Τελική δήλωση ΦΠΑ

1. Κατόπιν της υπενθύμισης της παρ. 5 του άρθρου 
5, για τυχόν επακόλουθες υπενθυμίσεις και ενέργειες, 
αναφορικά με τον υπολογισμό και την είσπραξη του 
ΦΠΑ αρμόδιο είναι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
κατανάλωσης. Παρά τις υπενθυμίσεις που εκδόθηκαν 
και των ενεργειών που έγιναν από το κράτος μέλος κα-
τανάλωσης, ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που 
ενεργεί για λογαριασμό του υποβάλλει την ενιαία δήλω-
ση ΦΠΑ στην Ελλάδα, εφόσον αυτή υπήρξε το κράτος 
μέλος εγγραφής, εντός τριών ετών από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της. Σε περίπτωση που παρέλθει 
το χρονικό διάστημα των τριών ετών υποβάλλεται δή-
λωση ΦΠΑ απευθείας στο κράτος μέλος κατανάλωσης, 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στο 
κράτος μέλος αυτό.

2. Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί 
για λογαριασμό του υποβάλει την τελική ενιαία δήλωση 
ΦΠΑ με τυχόν διορθώσεις και τυχόν καθυστερημένες 
υποβολές προηγούμενων δηλώσεων καθώς και τις αντί-
στοιχες πληρωμές, στην Ελλάδα, εφόσον αυτή υπήρξε 
το κράτος μέλος εγγραφής, κατά τον χρόνο παύσης, 
εξαίρεσης ή αλλαγής στις περιπτώσεις που: (α) παύει να 
χρησιμοποιεί ένα από τα ειδικά καθεστώτα, (β) εξαιρείται 
από κάποιο από τα ειδικά καθεστώτα και (γ) εγγράφεται 
στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους.

3. Ο μεσάζων υποβάλλει την τελική ενιαία δήλωση 
ΦΠΑ με τυχόν διορθώσεις και τυχόν καθυστερημένες 
υποβολές προηγούμενων δηλώσεων καθώς και τις 
αντίστοιχες πληρωμές για λογαριασμό όλων των υπο-
κείμενων στον φόρο που αντιπροσωπεύει, στην Ελλά-
δα, εφόσον αυτή υπήρξε το κράτος μέλος εγγραφής, 
κατά το χρόνο διαγραφής ή αλλαγής στις περιπτώσεις 
που: (α) διαγράφεται από το φορολογικό μητρώο και 
(β) εγγράφεται στο αντίστοιχο ειδικό καθεστώς άλλου 
κράτους μέλους.

Άρθρο 7
Ενέργειες της αρμόδιας αρχής όταν η Ελλάδα 
λειτουργεί ως κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και 
κράτος μέλος εγκατάστασης

1. Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληρο-
φοριακά της συστήματα τις πληροφορίες της ενιαίας 
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δήλωσης ΦΠΑ του άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ καθώς 
και τις πληροφορίες των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ που 
λαμβάνει από τα λοιπά κράτη μέλη εγγραφής, εφόσον 
αφορούν την Ελλάδα ως κράτος μέλος κατανάλωσης, για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από τη λήξη 
του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την 
υποβολή της τελευταίας δήλωσης του ημερολογιακού 
έτους στο κράτος μέλος εγγραφής.

2. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαληθεύσεις των 
πληροφοριών της παρ. 1 και σε περίπτωση εντοπισμού 
προδήλων σφαλμάτων ή/και ανακριβειών, επικοινωνεί 
απευθείας με τον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζο-
ντα που ενεργεί για λογαριασμό του και του υποδεικνύει 
να καταχωρήσει διορθώσεις που αφορούν την οικεία 
φορολογική περίοδο σε επόμενη ενιαία δήλωση ΦΠΑ 
υποβλητέα στο κράτος μέλος εγγραφής.

3. Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληροφο-
ριακά της συστήματα τις πληροφορίες ενιαίων δηλώσε-
ων ΦΠΑ που λαμβάνει από τα λοιπά κράτη μέλη εγγρα-
φής, εφόσον αφορούν παραδόσεις αγαθών τα οποία 
αποστέλλονται ή μεταφέρονται από την Ελλάδα ή/και 
υπηρεσίες που παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση 
που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από τη λήξη του έτους 
εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή 
της τελευταίας δήλωσης του ημερολογιακού έτους στο 
κράτος μέλος εγγραφής.

4. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαληθεύσεις των 
πληροφοριών της παρ. 3 ως προς το ότι τα στοιχεία 
των ως άνω μόνιμων εγκαταστάσεων από τις οποίες 
παρέχονται υπηρεσίες ή εγκαταστάσεων από τις οποί-
ες αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά, αφορούν σε 
πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ 
των προσώπων αυτών είναι υπαρκτός και δεν τελεί σε 
αναστολή. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενη-
μερώνει αμελλητί το κράτος μέλος εγγραφής καθώς και, 
εάν συντρέχει περίπτωση, την οικεία Δ.Ο.Υ. του υποκεί-
μενου στον φόρο.

5. Εάν δεν υποβληθεί ή εάν υποβληθεί εκπρόθεσμη ή 
ανακριβής ενιαία δήλωση ΦΠΑ, ή ενιαία δήλωση ΦΠΑ 
με θετικές διορθώσεις, του άρθρου 47α του Κώδικα 
ΦΠΑ ή αντίστοιχης διάταξης που ισχύει σε άλλο κράτος 
μέλος εγγραφής, από τον υποκείμενο στον φόρο ή τον 
μεσάζοντα, τότε οποιαδήποτε πρόστιμα, τόκοι ή άλλες 
χρεώσεις υπολογίζονται από τα κράτη μέλη κατανάλω-
σης. Στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος 
κατανάλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), όπως ισχύει.

6. Μετά την πάροδο τριών ετών από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ του 
άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ ή αντίστοιχης ενιαίας δή-
λωσης ΦΠΑ υποβλητέας σε άλλο κράτος - μέλος εγγρα-
φής, ο υποκείμενος στον φόρο προβαίνει σε δήλωση 

φορολογητέας ύλης ή αρνητικών διορθώσεων υποβάλ-
λοντας δήλωση ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης, 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στο 
κράτος μέλος αυτό. Για κάθε μια φορολογική περίοδο 
υποβάλλεται χωριστό έντυπο δήλωσης ΦΠΑ ανεξαρτή-
τως του περιεχομένου του (αρχική δήλωση ή διόρθωση).

7. Η αρμόδια αρχή, όποτε το κρίνει απαραίτητο, 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση στις ανάλογες του άρθρου 8 λο-
γιστικές καταχωρίσεις των υποκείμενων στον φόρο ή 
μεσαζόντων που έχουν εγγραφεί σε αντίστοιχα ειδικά 
καθεστώτα άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 8
Λογιστικές καταχωρίσεις

1. Ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί 
για λογαριασμό του για τις συναλλαγές που πραγματο-
ποιούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων των άρθρων 
47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, καταχωρίζει τις πλη-
ροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 63γ του Εκτε-
λεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 282/2011, σε ιδιαίτερο 
αρχείο ή στα λογιστικά του βιβλία. Οι πληροφορίες αυτές 
θα πρέπει να καταχωρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
μπορούν να καθίστανται άμεσα διαθέσιμες ηλεκτρονι-
κά, σε μορφή κατά το πρότυπο SAF-T ή οποιοδήποτε 
άλλο πρότυπο συμφωνηθεί μεταξύ του υποκείμενου 
στον φόρο και της αρμόδιας αρχής ή του κράτους μέ-
λους κατανάλωσης, σε περίπτωση διασταυρώσεων ή 
ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω πληροφορίες ως 
παραστατικά λιανικών συναλλαγών διαβιβάζονται από 
τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
Α.1138/2020 (Β΄ 2470) κοινής απόφασης του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στην ψη-
φιακή πλατφόρμα myDATA, για την ενημέρωση αυτής, 
καθώς και για την αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων 
για σκοπούς στόχευσης, διασταυρώσεων και διενέργειας 
ελέγχων.

2. Τα λογιστικά αρχεία θα πρέπει να διαφυλάσσονται 
για περίοδο δέκα ετών η οποία άρχεται από το τέλος 
του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβε χώρα η 
εκάστοτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως εάν ο υποκείμενος 
στον φόρο ή ο μεσάζων έχει παύσει να χρησιμοποιεί το 
καθεστώς.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματο-
ποιούνται από 01.07.2021 και εφεξής.

2. Για φορολογικές περιόδους οι οποίες λήγουν έως 
και τις 30/06/2021 και αφορούν στα ειδικά καθεστώτα 
των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτά 
ίσχυαν έως και την ως άνω ημερομηνία, έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1077/2015 (Β’ 688) 
απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

I
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    Αριθμ. απόφ. 65 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για μόνιμο 

προσωπικό του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και 

Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας - Πικερμί-

ου, με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» έτους 2022 .

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»

Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση μη εξυπη-

ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(A΄ 176).

4. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 ερμηνευτι-
κή εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση 
Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

5. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπερωριακή εργασία με 
αμοιβή, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
ας εργασίας, σε υπάλληλο για να συμβαδίσει το ωράριο 
(07:00π.μ. έως 13:30μ.μ.) του μόνιμου υπαλλήλου του 
νομικού προσώπου, με το ωράριο λειτουργίας των βρε-
φονηπιακών σταθμών (07:00 π.μ. έως 16:00μ.μ.), προκει-
μένου να γίνεται η μεταφορά των νηπίων από και προς 
τους σταθμούς. Η έλλειψη άλλου υπαλλήλου με την ίδια 
ειδικότητα δυσχεραίνει το πρόβλημα, αφού ο όγκος της 
δουλειάς έχει επιμεριστεί από τον μοναδικό υπάλληλο 
του νομικού προσώπου.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
ως άνω απασχόληση, θα ανέλθει στο ποσό των 940,80 
ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως: ΚΑ 15.6012.01 Υπε-
ρωριακή εργασία 940,80 ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ-
σεις του ΚΑ 15.6012.01 του υπό έγκριση Προϋπολογι-
σμού του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2022, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε από 1/1/2022 έως και 31/12/2022, για 
έναν μόνιμο υπάλληλο του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας 
και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με 
δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»:

Την υπερωριακή απασχόληση, με αμοιβή, καθ’ υπέρβα-
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, σύμφωνα 
με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση και 
συγκεκριμένα:

1. ΚΩΔΙΚΟΣ 15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ: 1 υπάλληλος για 
240 ώρες 940,80€ στον Κ.Α. 15.6012.01.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
940,80€ η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6012.01 του υπό 
έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 
2022.

Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνουν τις διακόσιες σαράντα (240) ώρες από 
1/1/2022 έως και 31/12/2022, ήτοι είκοσι (20) ώρες μηνιαί-
ως. Η υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που 
καθορίζονται κάθε χρόνο με κοινή υπουργική απόφαση.

Η ονομαστική κατανομή των ανωτέρω ωρών θα γίνε-
ται με έκδοση βεβαίωσης του Προέδρου του νομικού 
προσώπου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ραφήνα, 10 Νοεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΛΑΧΑΚΗ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
    Στην υπ’ αρ. 45175/3.11.2021 απόφαση του Δημάρχου Πειραιά, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως (Β’ 5183), στη σελίδα 66837, στην α΄ στήλη, στο 1ο περιεχόμενο και στο θέμα, διορθώνεται: 
το εσφαλμένο: 
«Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου » 
στο ορθό: 
«Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου » 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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*02053381711210012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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