
 
 

 

ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

 

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από 1/1/2020 οι αριθμοί εγγραφής ΦΠΑ 

συγκεκριμένων προσώπων που είναι εγγεγραμμένα για ΦΠΑ στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία), 

θα αλλάξουν. 

Ως εκ τούτου προτρέπονται οι εμπορευόμενοι που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές 

παραδόσεις αγαθών ή / και παροχές υπηρεσιών προς Ολλανδούς εμπορευόμενους να 

ζητήσουν τον νέο αριθμό εγγραφής ΦΠΑ.  

Οι εμπορευόμενοι θα πρέπει από 1/1/2020 να χρησιμοποιούν τον νέο αριθμό ΦΠΑ κατά 

την έκδοση τιμολογίου (αφού προηγουμένως τον επαληθεύσουν στη σχετική ιστοσελίδα 

της ΕΕ) και για τη συμπλήρωση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. 

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση των Φορολογικών Αρχών της Ολλανδίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Φορολογίας 

28/11/2019 

 



New Dutch VAT 
identification number 

Dutch private individual businesses received a new VAT identification number 
in October 2019. This offers better protection for their privacy.

Questions?  
For information on VAT in the Netherlands, visit: www.belastingdienst.nl/business  

Dutch private individual businesses will use their new VAT 
identification number as from January in their invoices and 
on their website. The new VAT identification number can 
be verified in the VIES VAT number validation site of the 
European Commission as from January 1, 2020.

Use of VAT identification number by  
Dutch businesses

Do you supply goods or services to Dutch private individual 
businesses? Ask your Dutch clients to give their new VAT 
identification number if you have not yet received this new 
number from them by December 1, 2019. 

Ask VAT identification number

For supplies of goods and services as from January 1, 2020, 
you should use the new VAT identification number in your 
invoices. You also should use the new VAT identification 
number in the recapitulative statement as from 2020. Do you 
send invoices in 2020 for goods or services supplied in 2019? 
In this case only the Dutch tax and customs administration 
approves both numbers.

Use of the VAT identification number of 
Dutch businesses


