
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 3Α 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΠΑ 
 

ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 

 
1.1 Τι καλύπτει αυτό το ενηµερωτικό έντυπο; 
 
Αυτό το ενηµερωτικό έντυπο καλύπτει θέµατα εγγραφής για πωλήσεις από απόσταση και αποκτήσεις µέσα στα 
πλαίσια της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ).  Αποτελεί συµπλήρωµα του ενηµερωτικού εντύπου 3 µε 
τίτλο «Εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ» (Μάϊος, 2002) και πρέπει πάντοτε να διαβάζεται µαζί µε εκείνο το ενηµερωτικό 
έντυπο. 
 
2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΠΑ  
 
2.1. Πως θα διαπιστώσω αν είµαι υπόχρεος για να εγγραφώ στο Μητρώο ΦΠΑ; 
 
Οφείλετε να εγγραφείτε στο Μητρώο ΦΠΑ όταν η αξία: 
 
α) των φορολογητέων σας συναλλαγών (βλ. ενηµερωτικό έντυπο 3) 
β) των πωλήσεων σας από απόσταση 
γ) των αποκτήσεων σας 
 
υπερβεί  τα όρια που καθορίζονται για την κάθε περίπτωση: 
 

• Το όριο εγγραφής για πωλήσεις από απόσταση είναι £20000 ετησίως.   
• Το όριο εγγραφής για αποκτήσεις είναι £6000. 

 
Όταν εγγραφείτε για σκοπούς Φ.Π.Α. για οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες συναλλαγών, θεωρείστε 
εγγεγραµµένο στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπο.  Ως εγγεγραµµένο πρόσωπο οφείλετε να επιβάλλετε και να αποδίδετε 
λογαριασµό για Φ.Π.Α. επί όλων των φορολογητέων σας συναλλαγών, επί των αποκτήσεων σας και επί των 
πωλήσεων σας από απόσταση  από την ηµεροµηνία που καθίσταστε υπόχρεος για εγγραφή ή από την ηµεροµηνία 
που εγγράφεστε εθελοντικά στο Μητρώο ΦΠΑ 
 
2.2. Εξακολουθώ να έχω το δικαίωµα για εγγραφή ακόµη και όταν δεν έχω υποχρέωση; 
 
Αν δεν έχετε υποχρέωση για εγγραφή διότι η αξία των φορολογητέων παραδόσεων , πωλήσεων από απόσταση ή 
αποκτήσεων είναι κάτω από τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 πιο πάνω, µπορείτε να υποβάλετε 
αίτηµα για εθελοντική εγγραφή. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να αποφασίσετε κατά πόσο η εγγραφή θα είναι 
προς όφελος σας.  Αν συµφωνηθεί η εγγραφή σας από προηγούµενη ηµεροµηνία, οφείλετε- 
 
-να αποδίδετε λογαριασµό για ΦΠΑ για όλες τις φορολογητέες συναλλαγές για σκοπούς της επιχείρησης σας 
-δεν µπορείτε να αποταθείτε µετά για αλλαγή της ηµεροµηνίας και 
-µπορείτε να εκπέσετε το φόρο εισροών που έχετε επιβαρυνθεί για φορολογητέες συναλλαγές από εκείνη την 
ηµεροµηνία. 
 
3. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
 
3.1 Τι είναι οι πωλήσεις από απόσταση; 
  
Όταν εγγεγραµµένο πρόσωπο σε ένα κράτος µέλος πωλεί και παραδίδει αγαθά σε πελάτη σε άλλο κράτος µέλος ο 
οποίος δεν είναι εγγεγραµµένος για ΦΠΑ και δεν είναι υπόχρεος να είναι εγγεγραµµένος για ΦΠΑ, πραγµατοποιεί 
πωλήσεις από απόσταση. 
 
Οι πελάτες µπορεί να είναι ιδιώτες7καταναλωτές και άλλα µη εγγεγραµµένα ή υπόχρεα για εγγραφή πρόσωπα, όπως 
φιλανθρωπικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν το όριο εγγραφής ή πραγµατοποιούν µόνο 
εξαιρούµενες συναλλαγές (όπως αυτές περιγράφονται στο Έβδοµο Παράρτηµα του Νόµου). 
 
Το πιο συνηθισµένο παράδειγµα πωλήσεων από απόσταση είναι οι πωλήσεις µέσω καταλόγων.  Αν 
πραγµατοποιείτε πωλήσεις από απόσταση αναφορικά µε αγαθά τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, 
τότε υπάρχουν ειδικοί κανόνες στους οποίους γίνεται αναφορά πιο κάτω. 
 
3.2. Πως λειτουργεί ο θεσµός των πωλήσεων από απόσταση; 
  
Αν είστε εγγεγραµµένος για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα Κράτος µέλος (το κράτος µέλος αποστολής) και πραγµατοποιείτε 
παραδόσεις σε άλλο Κράτος µέλος (το κράτος µέλος προορισµού) οφείλετε να αποδίδετε ΦΠΑ στο Κράτος µέλος 
αποστολής µέχρι που η αξία των πωλήσεων σας από απόσταση στο Κράτος µέλος προορισµού υπερβεί τα όρια που 
προβλέπονται στο Κράτος εκείνο.  Όταν αυτό συµβεί οφείλετε να εγγραφείτε για ΦΠΑ στο Κράτος µέλος προορισµού 
και να αποδίδετε ΦΠΑ επί εκείνων των πωλήσεων από απόσταση στο Κράτος µέλος προορισµού. Αυτό συµβαίνει 
διότι όταν η αξία των πωλήσεων σας από απόσταση υπερβεί το όριο, οι πωλήσεις από απόσταση τις οποίες 
πραγµατοποιείτε θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται στο Κράτος µέλος προορισµού. 
 
3.3. Πως αποδίδετε λογαριασµό για ΦΠΑ όταν εγγραφείτε για πωλήσεις από απόσταση στη ∆ηµοκρατία; 
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Όταν εγγραφείτε για πωλήσεις από απόσταση στη ∆ηµοκρατία, οφείλετε να συµµορφωθείτε µε όλες τις υποχρεώσεις 
αναφορικά µε την εγγραφή σας. Οφείλετε να τηρείτε αρχείο όλων των πωλήσεων σας από απόσταση , να εκδίδετε 
τιµολόγια σε όλους του πελάτες σας περιλαµβανοµένων και ιδιωτών.  
 
Όταν εγγραφείτε για πωλήσεις από απόσταση στη ∆ηµοκρατία, οφείλετε να αποδίδετε ΦΠΑ και για άλλες 
φορολογητέες συναλλαγές και για αποκτήσεις που πραγµατοποιείτε στη ∆ηµοκρατία, ανεξαρτήτως της αξίας τους 
έστω και αν δεν  υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1  αυτού του ενηµερωτικού εντύπου. 
 
3.4. Τι θα συµβεί αν είµαι ήδη εγγεγραµµένος για ΦΠΑ λόγω του ότι πραγµατοποιώ φορολογητέες 
συναλλαγές ή αποκτήσεις στη ∆ηµοκρατία; 
 
Αν είστε ήδη εγγεγραµµένος για ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία λόγω της αξίας των φορολογητέων σας συναλλαγών ή 
αποκτήσεων ή λόγω του ότι έχετε εγγραφεί εθελοντικά , οφείλετε να αποδίδετε λογαριασµό για ΦΠΑ επί των 
πωλήσεων σας από απόσταση στη ∆ηµοκρατία ακόµη και όταν δεν έχετε υπερβεί το όριο των £20000. 
 
3.5. Τι θα συµβεί αν πραγµατοποιώ πωλήσεις από απόσταση σε περισσότερα από ένα Κράτη µέλη; 
 
Όταν η αξία των πωλήσεων σας σε οποιοδήποτε Κράτος µέλος υπερβεί το όριο για πωλήσεις από απόσταση που 
έχει καθοριστεί από εκείνο το Κράτος µέλος , οφείλετε να εγγραφείτε σε εκείνο το Κράτος µέλος.  Αν πραγµατοποιείτε 
πωλήσεις σε περισσότερα από ένα Κράτη µέλη, οφείλετε να τηρείτε ξεχωριστό αρχείο αναφορικά µε την αξία των 
πωλήσεων σε κάθε Κράτος µέλος για να διασφαλίσετε ότι θα εγγραφείτε έγκαιρα όταν υπερβείτε το όριο σε κάθε 
κράτος µέλος. Η ευθύνη να αποδίδετε ορθά το ΦΠΑ σε κάθε Κράτος µέλος για τις πωλήσεις σας από απόσταση είναι 
δική σας. 
 
3.6. Τι θα συµβεί αν οι πωλήσεις από απόσταση αφορούν αγαθά τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης; 
 
Αν πωλείτε αγαθά τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως καπνικά και αλκοολούχα, από άλλο 
Κράτος µέλος σε πελάτες στη ∆ηµοκρατία, τότε εφαρµόζονται ειδικοί κανόνες.  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο 
ΦΠΑ για τα προϊόντα αυτά αποδίδεται πάντοτε στη ∆ηµοκρατία.  ∆εν υπάρχει όριο για τις πωλήσεις αυτές.  Αν 
πωλείτε και αναλαµβάνετε τη παράδοση των αγαθών τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε µη 
εγγεγραµµένο πελάτη στη ∆ηµοκρατία, οφείλετε να εγγραφείτε για σκοπούς ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία και να αποδίδετε 
το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη ∆ηµοκρατία. 
 
3.7. Μπορώ να υποβάλω αίτηµα για εγγραφή πριν υπερβώ το όριο για πωλήσεις από απόσταση; 
 
Μπορείτε να επιλέξετε τη ∆ηµοκρατία ως τόπο παράδοσης των πωλήσεων σας από απόσταση ακόµη και όταν δεν 
υπερβείτε το όριο για πωλήσεις από απόσταση (£20000).  Αν επιλέξετε να ενεργήσετε µε αυτό τον τρόπο, τότε θα 
πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: 
 
--να ειδοποιήσετε τις φορολογικές αρχές της χώρας σας για την επιλογή σας 
--να παραδώσετε γραπτά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το πιο πάνω 
--να γνωστοποιήσετε την εγγραφή σας τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν να πραγµατοποιήσετε την πρώτη πώληση σας 
από απόσταση 
--να εγγραφείτε στη ∆ηµοκρατία από την ηµεροµηνία της πρώτης πώλησης που ακολουθεί την άσκηση της επιλογής 
σας  
--να αποδίδετε ΦΠΑ επί όλων των πωλήσεων σας από απόσταση στη ∆ηµοκρατία. 
--να συµµορφώνεστε µε όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την περί ΦΠΑ νοµοθεσία  (για περισσότερες 
πληροφορίες στο ενηµερωτικό έντυπο µε αρ. 10 και µε τίτλο «Γενικός Οδηγός για ΦΠΑ»).  
 
3.8. Μπορώ να εγγραφώ πριν να αρχίσω να πραγµατοποιώ πωλήσεις από απόσταση; 
 
Αν δεν έχετε αρχίσει ακόµη να πραγµατοποιείτε πωλήσεις από απόσταση στη ∆ηµοκρατία ή προτίθεστε να επιλέξετε 
τη ∆ηµοκρατία ως τόπο των πωλήσεων σας  από απόσταση, τότε µπορείτε να εγγραφείτε στη ∆ηµοκρατία πριν να 
αρχίσετε να πραγµατοποιείτε πωλήσεις από απόσταση. 
 
Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στη ∆ηµοκρατία  πριν να πραγµατοποιήσετε παραδόσεις αγαθών που υπόκεινται σε 
ειδικό φόρο κατανάλωσης µε διευθετήσεις για πώληση από απόσταση.  
 
Για να εγγραφείτε οφείλετε να ικανοποιήσετε τον Έφορο ΦΠΑ ότι από συγκεκριµένη ηµεροµηνία έχετε πραγµατική 
πρόθεση – 
 
--να πραγµατοποιείτε πωλήσεις από απόσταση στη ∆ηµοκρατία και να αποδίδετε για ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία 
--να υποβάλετε το έντυπο για εγγραφή µε τίτλο «Αίτηση για εγγραφή-Πωλήσεις από Απόσταση» 
--να περιλάβετε γραπτά αποδεικτικά στοιχεία που να δεικνύουν ότι έχετε προβεί σε θετικές ενέργειες για να αρχίσετε 
να πραγµατοποιείτε πωλήσεις από απόσταση όταν υποβάλετε το έντυπο για εγγραφή. 
 
Αν ο Έφορος ΦΠΑ δεν ικανοποιηθεί ότι έχετε πρόθεση να πραγµατοποιήσετε πωλήσεις από απόσταση στη 
∆ηµοκρατία, η αίτηση σας µπορεί να απορριφθεί. 
 
3.9. Τι συµβαίνει όταν δεν έχω µόνιµη εγκατάσταση στη ∆ηµοκρατία; 
 
Αν δεν έχετε επιχειρηµατική εγκατάσταση, ή δεν έχετε το συνηθισµένο τόπο διαµονής σας  στη ∆ηµοκρατία, 
θεωρείστε µη εγκατεστηµένο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, άλλα εξακολουθείτε να οφείλετε να εγγραφείτε στη 
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∆ηµοκρατία, αν οι πωλήσεις σας από απόσταση υπερβαίνουν το όριο εγγραφής για τις συναλλαγές αυτές. Μπορείτε 
επίσης να ορίσετε αντιπρόσωπο ή αντιπρόσωπο ΦΠΑ. 
 
4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
 
4.1. Καθορισµός υποχρέωσης εγγραφής; 
 
Αν πραγµατοποιείτε πωλήσεις από απόσταση στη ∆ηµοκρατία, έχετε υποχρέωση για εγγραφή σε οποιαδήποτε 
ηµέρα,  αν κατά την περίοδο που αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο εµπίπτει εκείνη η ηµέρα, η αξία 
πωλήσεων σας από απόσταση υπερβαίνει τις £20000. 
 
Οφείλετε να ειδοποιήσετε σχετικά µε την υποχρέωση σας µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ηµέρα που δηµιουργείται 
η υποχρέωση και η εγγραφή ισχύει: 
 
-από την ηµέρα που δηµιουργείται η υποχρέωση ή  
-από οποιοδήποτε προηγούµενο χρόνο που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µε τον Έφορο ΦΠΑ. 
 
4.2. Αίτηµα για εθελοντική εγγραφή σε περίπτωση πωλήσεων από απόσταση 
 
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηµα για εθελοντική εγγραφή, αν αποφασίσετε να επιλέξετε τη ∆ηµοκρατία ως τόπο των 
πωλήσεων από απόσταση.  Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιοδήποτε χρόνο ακόµη και όταν οι πωλήσεις σας δεν 
υπερβούν το όριο για πωλήσεις από απόσταση που εφαρµόζεται στην Κύπρο. 
 
4.3. Καθορισµός της αξίας των πωλήσεων από απόσταση. 
 
Όταν υπολογίζετε την αξία των πωλήσεων από απόσταση, µην περιλάβετε την αξία για τα ακόλουθα- 
 
α) καινούρια µεταφορικά µέσα 
β) αγαθά τα οποία εγκαθίστανται ή συναρµολογούνται στα υποστατικά του πελάτη σας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις συναλλαγές αυτές µπορείτε να βρείτε στο ενηµερωτικό έντυπο µε τίτλο «Η 
εφαρµογή του ΦΠΑ ΣΤΗΝ Κύπρο στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές». 
 
 
Παράδειγµα γνωστοποίησης υποχρέωσης για εγγραφή 
 
Ηµεροµηνία κατά την οποία έχετε 
υπερβεί το όριο 

Πρέπει να συµπληρώσετε και να 
υποβάλλετε την Αίτηση εγγραφής 

Και η ηµεροµηνία εγγραφής σας θα 
είναι 

15 Ιουνίου Μέχρι 15 Ιουλίου 15 Ιουνίου 
 
Σηµ: Παράλειψη σας να γνωστοποιήσετε έγκαιρα την υποχρέωση σας για εγγραφή  συνεπάγεται επιβολή 
χρηµατικών επιβαρύνσεων. 
 
5. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 
 
5.1.Ποια είναι η έννοια του όρου αποκτήσεις; 
 
Αν οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα (εξαιρουµένων των ιδιωτών) το οποίο ανήκει σε ένα 
Κράτος µέλος αγοράσει αγαθά από πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραµµένο για ΦΠΑ σε άλλο κράτος και τα 
µετακινήσει στο Κράτος µέλος στο οποίο ανήκει, η πράξη αυτή αποτελεί απόκτηση. 
 
5.2. Καθορισµός υποχρέωσης εγγραφής 
 
Αν πραγµατοποιείτε αποκτήσεις στη ∆ηµοκρατία (δηλαδή αγοράζετε αγαθά από υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα 
που ανήκουν σε άλλο κράτος µέλος), υποχρεούστε να εγγραφείτε (έστω και αν πραγµατοποιείτε εξαιρούµενες ή 
εκτός αντικειµένου συναλλαγές στη ∆ηµοκρατία) όταν: 
 
α) στο τέλος οποιουδήποτε µήνα, η συνολική αξία των αποκτήσεων σας από όλα τα υπόλοιπα Κράτη µέλη κατά την 
περίοδο ενός έτους που αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου του έτους εντός του οποίου εµπίπτει εκείνος ο µήνας έχουν 
υπερβεί το όριο των £6000   
β) υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να πιστεύεται ότι κατά τη διάρκεια τριάντα ηµερών από οποιοδήποτε χρονικό σηµείο η 
αξία των αποκτήσεων σας θα υπερβεί τις £6000. 
 
Οφείλετε να ειδοποιήσετε σχετικά µε την υποχρέωση σας: 
 
α) στην περίπτωση υποχρέωσης που δηµιουργείται µε βάση την υποπαράγραφο (α) πιο πάνω µέσα σε τριάντα 
ηµέρες από το τέλος του µήνα εντός του οποίου δηµιουργείται η υποχρέωση 
β) στην περίπτωση υποχρέωσης που δηµιουργείται µε βάση την υποπαράγραφο (β) πιο πάνω πριν το τέλος της 
περιόδου των τριάντα ηµερών εντός της οποίας δηµιουργείται η υποχρέωση. 
 
Η εγγραφή αρχίζει να ισχύει : 
 
α) στην περίπτωση υποχρέωσης που δηµιουργείται µε βάση την υποπαράγραφο (α) πιο πάνω, από το τέλος του 
µήνα που ακολουθεί το µήνα κατά το τέλος του οποίου δηµιουργήθηκε η υποχρέωση και 
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β) στην περίπτωση της υποχρέωσης που δηµιουργείται µε βάση την υποπαράγραφο (β), από την αρχή της περιόδου 
εντός της οποίας δηµιουργήθηκε η υποχρέωση. 
 
Παραδείγµατα γνωστοποίησης υποχρέωσης για εγγραφή 
 
Ηµεροµηνία κατά την οποία έχετε 
υπερβεί το όριο 

Πρέπει να συµπληρώσετε και να 
υποβάλλετε την Αίτηση εγγραφής 

Και η ηµεροµηνία εγγραφής σας θα 
είναι 

31 Μαϊου Μέχρι 30 Ιουνίου 1 Ιουλίου 
 
Σηµ: Παράλειψη σας να γνωστοποιήσετε έγκαιρα την υποχρέωση σας για εγγραφή πιθανόν να συνεπάγεται επιβολή 
χρηµατικών επιβαρύνσεων. 
 
5.3. Αίτηµα για εθελοντική εγγραφή σε περίπτωση αποκτήσεων. 
 
Μπορείτε να εγγραφείτε εθελοντικά αν αποδείξετε ότι πραγµατοποιείτε ή προτίθεστε να πραγµατοποιήσετε 
αποκτήσεις, ακόµη και όταν η αξία εκείνων των αποκτήσεων είναι κάτω από το όριο των £6000 (βλ. παράγραφο 5.2 
πιο πάνω). Πρέπει επίσης να υποβάλλετε επαρκή δικαιολογητικά στοιχεία για την πρόθεση σας να αποκτήσετε 
αγαθά από άλλο κράτος µέλος .  Οφείλετε επίσης να µας πληροφορήσετε σχετικά µε την ηµεροµηνία από την οποία 
προτίθεστε να εγγραφείτε και την ηµεροµηνία που σκοπεύετε να πραγµατοποιήσετε την πρώτη απόκτηση σας. 
 
5.4. Σε ποιες περιπτώσεις δεν οφείλω να γνωστοποιήσω την υποχρέωση µου για εγγραφή λόγω της αξίας 
των αποκτήσεων που έχω πραγµατοποιήσει; 
 
∆εν οφείλετε να γνωστοποιήστε την υποχρέωση σας για εγγραφή αν- 
 
-είστε ήδη εγγεγραµµένος για ΦΠΑ 
-έχετε υποχρέωση να εγγραφείτε λόγω του ότι οι φορολογητέες συναλλαγές σας έχουν υπερβεί ή θα υπερβούν το 
όριο εγγραφής 
-υποβάλετε αίτηµα για εθελοντική εγγραφή και πραγµατοποιείτε ή προτίθεστε να πραγµατοποιήσετε φορολογητέες 
συναλλαγές ή 
-είστε ιδιώτης και αγοράζετε αγαθά από άλλες χώρες της ΕΕ για δική σας χρήση και όχι για χρήση της επιχείρησης.  
Σε αυτή την περίπτωση θα επιβληθεί ο ΦΠΑ στην χώρα στην οποία αγοράζετε τα αγαθά. 
 
6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
6.1.Τι συµβαίνει σε περίπτωση που πραγµατοποιώ ταυτόχρονα φορολογητέες συναλλαγές, πωλήσεις από 
απόσταση και αποκτήσεις; 
 
Αν πραγµατοποιείτε ταυτόχρονα φορολογητέες παραδόσεις, πωλήσεις από απόσταση και αποκτήσεις, δεν µπορείτε 
να υποβάλετε αίτηση για ακύρωση εγγραφής εκτός αν παύσετε εντελώς να πραγµατοποιείτε οποιεσδήποτε 
συναλλαγές ή η αξία όλων των συναλλαγών σας µειωθεί κάτω από το όριο εγγραφής που καθορίζεται για κάθε 
κατηγορία συναλλαγών. 
 
6.2.Ακύρωση εγγραφής όταν ήσασταν εγγεγραµµένος για πωλήσεις από απόσταση. 
 
6.2.1.Υποχρεωτική ακύρωση εγγραφής 
 
Αν είστε εγγεγραµµένος στη ∆ηµοκρατία λόγω του ότι πραγµατοποιείτε πωλήσεις από απόσταση από άλλα Κράτη 
µέλη, οφείλετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας αν- 
 
--παύσετε να πραγµατοποιείτε πωλήσεις από απόσταση και δεν έχετε υποχρέωση για εγγραφή ως αποτέλεσµα 
οποιωνδήποτε φορολογητέων συναλλαγών ή αποκτήσεων ή 
--έχετε εγγραφεί λόγω της πρόθεσης σας να πραγµατοποιείτε πωλήσεις από απόσταση αλλά έχετε παύσει να έχετε 
τέτοια πρόθεση. 
 
6.2.2. Εθελοντική ακύρωση 
 
Αν είστε εγγεγραµµένος λόγω του ότι είχατε υπερβεί το όριο για πωλήσεις από απόσταση, µπορείτε να υποβάλετε 
αίτηση για ακύρωση της εγγραφής σας όταν: 
 
--η αξία των πωλήσεων σας από απόσταση κατά τη διάρκεια του έτους που λήγει κατά τις 31 ∆εκεµβρίου δεν 
υπερέβη το όριο των £20000 και 
--η αξία των πωλήσεων από απόσταση στο επόµενο έτος που αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου δεν θα υπερβεί το όριο 
των £20000. 
 
Αν είστε εγγεγραµµένος λόγω του ότι έχετε επιλέξει τη ∆ηµοκρατία ως τον τόπο των πωλήσεων σας από απόσταση: 
 
-- έχετε πραγµατοποιήσει πωλήσεις από απόσταση, παραµένετε εγγεγραµµένος στη ∆ηµοκρατία για τουλάχιστον 
δύο ηµερολογιακά έτη από την ηµέρα της πρώτης σας συναλλαγής την οποία πραγµατοποιείτε µετά την εγγραφή 
σας 
-- δεν έχετε αρχίσει να πραγµατοποιείτε πωλήσεις από απόσταση, τότε µπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ακύρωση 
της εγγραφής σας. 
 
6.2.3. Πώς υποβάλλω αίτηση για ακύρωση εγγραφής; 
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Πρέπει να αποταθείτε γραπτώς στο αρµόδιο επαρχιακό γραφείο ΦΠΑ, δηλώνοντας την ηµεροµηνία από την οποία 
υποβάλλετε αίτηση για ακύρωση της εγγραφής σας συνοδευόµενη από τους λόγους ακύρωσης.  Όταν η εγγραφή 
σας ακυρωθεί, πιθανόν να έχετε υποχρέωση για απόδοση του φόρου επί οποιωνδήποτε αποθεµάτων και 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
Οφείλετε να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση παράλειψης σας να γνωστοποιήσετε τερµατισµό της υποχρέωσης σας για 
εγγραφή εντός 60 ηµερών υπόκειστε σε χρηµατική επιβάρυνση πενήντα λιρών (£50). 
 
6.2.4.Από πότε ακυρώνεται η εγγραφή; 
 
Όταν ικανοποιήσετε τους λειτουργούς της Υπηρεσίας ΦΠΑ ότι η εγγραφή σας µπορεί να ακυρωθεί, η εγγραφή σας 
θα ακυρωθεί από την ηµεροµηνία της αίτησης σας η από µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα συµφωνηθεί µεταξύ σας 
και των λειτουργών της Υπηρεσίας ΦΠΑ, εξουσιοδοτηµένων από τον Έφορο ΦΠΑ. 
 
Όταν έχετε εγγραφεί, λόγω της επιλογής σας για φορολόγηση των πωλήσεων σας από απόσταση στη ∆ηµοκρατία 
και έχετε πραγµατοποιήσει τέτοιες πωλήσεις στη ∆ηµοκρατία, η εγγραφή σας κανονικά θα ακυρωθεί από την 1 
Ιανουαρίου, δύο ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία εγγραφής σας. 
 
6.2.5. Τι συµβαίνει όταν έχω εγγραφεί λόγω του ότι πωλώ αγαθά τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης; 
 
∆εν έχετε δικαίωµα για ακύρωση της εγγραφής σας όταν πωλείτε στη ∆ηµοκρατία αγαθά τα οποία υπόκεινται σε 
ειδικό φόρο κατανάλωσης ακόµη και όταν η αξία των συναλλαγών αυτών δεν υπερβαίνει το γενικό όριο εγγραφής 
(£9000). 
 
6.3. Ακύρωση εγγραφής όταν ήσασταν εγγεγραµµένος για αποκτήσεις 
 
6.3.1. Υποχρεωτική ακύρωση 
 
Αν είστε εγγεγραµµένος στη ∆ηµοκρατία λόγω του ότι πραγµατοποιείτε αποκτήσεις από άλλα κράτη µέλη, οφείλετε 
να ακυρώσετε την εγγραφή σας αν- 
 
--παύσετε να πραγµατοποιείτε αποκτήσεις ή 
--παύσετε να έχετε πρόθεση να πραγµατοποιήσετε αποκτήσεις. 
 
6.3.2. Εθελοντική ακύρωση 
 
Αν έχετε εγγραφεί λόγω του ότι έχετε υπερβεί το όριο για αποκτήσεις, µπορείτε να υποβάλετε αίτηµα για ακύρωση 
της εγγραφής όταν- 
  
-- η αξία των αποκτήσεων σας κατά τη διάρκεια του έτους που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου δεν έχει υπερβεί τις £6000 
--η αξία των αποκτήσεων κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους, που αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου δεν θα υπερβεί τις 
£6000.  
 
Αν είστε εγγεγραµµένος εθελοντικά,  θα παραµείνετε εγγεγραµµένος στη ∆ηµοκρατία για τουλάχιστον δύο 
ηµερολογιακά έτη  εκτός και αν το δικαίωµα σας δεν υφίσταται πλέον. 
 
6.3.3. Πώς υποβάλλω αίτηση για ακύρωση εγγραφής; 
 
Πρέπει να αποταθείτε γραπτώς στο αρµόδιο επαρχιακό γραφείο ΦΠΑ, δηλώνοντας την ηµεροµηνία από την οποία 
υποβάλλετε αίτηση για ακύρωση της εγγραφής σας συνοδευόµενη από τους λόγους ακύρωσης.  Όταν η εγγραφή 
σας ακυρωθεί, πιθανόν να έχετε υποχρέωση για απόδοση του φόρου επί οποιωνδήποτε αποθεµάτων και 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
Οφείλετε να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση παράλειψης σας να γνωστοποιήσετε τερµατισµό της υποχρέωσης σας για 
εγγραφή εντός 60 ηµερών υπόκειστε σε χρηµατική επιβάρυνση πενήντα λιρών (£50). 
 
6.3.4. Από πότε ακυρώνεται η εγγραφή; 
 
Εκτός στην περίπτωση εθελοντικής εγγραφής, η εγγραφή σας ακυρώνεται από την ηµεροµηνία της αίτησης σας ή 
από µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα συµφωνηθεί µεταξύ σας και των λειτουργών της Υπηρεσίας ΦΠΑ, 
εξουσιοδοτηµένων από τον Έφορο ΦΠΑ 
 
Όταν έχετε εγγραφεί εθελοντικά για αποκτήσεις, η εγγραφή σας κανονικά θα ακυρωθεί από την 1 Ιανουαρίου, δύο 
ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εγγραφής. 



 6 

 
7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
 
Οι σηµειώσεις αυτές θα σας βοηθήσουν να συµπληρώσετε την Αίτηση για εγγραφή –Πωλήσεις από απόσταση. 
 
Γράφετε καθαρά. 
 
Παρακαλείστε να χρησιµοποιείτε µαύρο ή µπλε µελάνι και να γράφετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 
 
Να περιλάβετε όλες τις πληροφορίες που σας έχουν ζητηθεί. 
 
Υποβάλλετε την αίτηση έγκαιρα 
 
Να θυµάστε ότι αν δεν υποβάλετε την αίτηση σας έγκαιρα, πρέπει να πληρώσετε διοικητικό πρόστιµο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 
 
Παρακαλείστε να συµπληρώσετε το όνοµα του προσώπου που πραγµατοποιεί πωλήσεις από απόσταση 
στη ∆ηµοκρατία. 
 
Αυτοεργοδοτούµενος. Αν είστε αυτοεργοδοτούµενος αναγράψτε το όνοµα σας και το επώνυµο σας, όπως αυτά 
αναγράφονται στην πολιτική σας ταυτότητα (µην χρησιµοποιείτε αρχικά ή συντοµογραφίες) 
 
Συνεταιρισµός: Αν η επιχείρηση σας λειτουργεί ως συνεταιρισµός, αναγράψτε το όνοµα του συνεταιρισµού. Αν δεν 
υπάρχει όνοµα, τότε αναγράψτε το ονοµατεπώνυµο όλων των συνεταίρων.  Πρέπει επίσης να συµπληρώσετε το 
Έντυπο ΦΠΑ 102. 
 
Εταιρεία: Αν η επιχείρηση σας ασκείται από εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, αναγράψτε το όνοµα της εταιρείας, 
όπως εµφαίνεται στο πιστοποιητικό σύστασης της. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 
 
Παρακαλείστε να συµπληρώσετε το όνοµα του φορολογικού αντιπρόσωπου, αν έχετε επιλέξει να ορίσετε 
φορολογικό αντιπρόσωπο. 
 
Αν δεν έχετε οποιαδήποτε επιχειρηµατική εγκατάσταση στη ∆ηµοκρατία και επιλέξετε να ορίσετε αντιπρόσωπο ΦΠΑ, 
οφείλετε να συµπληρώσετε και το έντυπο ΦΠΑ  . 
 
Αν επιλέξετε να ορίσετε κάποιο φυσικό πρόσωπο να ενεργεί εκ µέρους σας, καταχωρήστε το όνοµα του. 
 
Αν επιλέξετε να ορίσετε συνεταιρισµό, γράψετε το όνοµα του οίκου. 
 
Αν επιλέξετε να ορίσετε νοµικό πρόσωπο, γράψετε το όνοµα του νοµικού προσώπου, όπως εµφαίνεται στο 
Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη. 
 
Αν επιλέξετε να ορίσετε αντιπρόσωπο να ενεργεί εκ µέρους σας, γράψετε το όνοµα του αντιπροσώπου.  
Επιπρόσθετα απαιτείται επιστολή εξουσιοδότησης υπογεγραµµένη από εσάς µε λεπτοµέρειες σχετικά µε το 
πρόσωπο που ορίζετε ως αντιπρόσωπο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 
 
Παρακαλείστε να γράψετε τη διεύθυνση του φορολογικού αντιπροσώπου (όχι του αντιπροσώπου) ή τη 
διεύθυνση του πρόσωπου που έχετε δηλώσει στη σηµείωση 1, αν δεν έχετε ορίσει φορολογικό 
αντιπρόσωπο.  
 
Παρακαλείστε να γράψετε το όνοµα του φορολογικού αντιπροσώπου ή τη διεύθυνση της κύριας έδρας της 
επιχείρησης σας.  Η κύρια έδρα της επιχείρησης σας είναι ο χώρος όπου λαµβάνετε και διεκπεραιώνετε τις 
παραγγελίες σας και γενικά διεξάγετε και διευθύνετε τις καθηµερινές δραστηριότητες της επιχείρησης σας.  
Παρακαλείστε επίσης να δηλώσετε  ταχυδροµικό  κώδικα και  τηλέφωνο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 
 
Περιγράψτε την κύρια επιχειρηµατική σας δραστηριότητα 
 
∆ώστε πλήρη περιγραφή της επιχείρησης σας, για παράδειγµα το είδος των προϊόντων που παραδίδετε ή των 
υπηρεσιών που παρέχετε και κατά πόσο οι συναλλαγές σας πραγµατοποιούνται σε επίπεδο λιανικού ή χονδρικού 
εµπορίου.   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 
 
Στοιχεία του προσώπου που έχετε δηλώσει στο τετράγωνο 1 του εντύπου. 
 
Σηµειώστε (ν) στο ανάλογο τετράγωνο.  Τα στοιχεία στο σηµείο αυτό πρέπει να αποδίδουν την  υπόσταση του 
προσώπου τα στοιχεία του οποίου έχουν δηλωθεί στη σηµείωση 1. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6 
 
Χρησιµοποιείτε µηχανογραφηµένο σύστηµα τήρησης λογαριασµών; 
 
Σηµειώστε (ν) στο ανάλογο τετράγωνο, αν τηρείτε οποιοδήποτε µέρος των αρχείων τα οποία χρησιµοποιείτε για 
συµπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης σε µηχανογραφηµένη µορφή.   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7 
 
Η αξία των πωλήσεων από απόσταση που έχετε πραγµατοποιήσει σε πελάτες στη ∆ηµοκρατία έχει υπερβεί 
σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο το όριο εγγραφής (£20000) στο ηµερολογιακό έτος που αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου, 2004 ή σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο ηµερολογιακό έτος; 
 
Σηµειώστε (ν) στο «Ναι» αν σε οποιοδήποτε ηµερολογιακό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου έχετε υπερβεί το 
όριο εγγραφής για πωλήσεις από απόσταση.  ∆ηλώστε την ηµεροµηνία από την οποία έχετε υπερβεί το όριο.  
Προχωρήστε στη σηµείωση 10. 
 
Αν οι πωλήσεις σας δεν έχουν υπερβεί το όριο εγγραφής για πωλήσεις από απόσταση (£20000), σηµειώστε (ν) στο 
«Όχι» και προχωρήστε στη σηµείωση 9. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8 
 
Έχετε εξασκήσει την επιλογή να θεωρείται η ∆ηµοκρατία ως ο τόπος παράδοσης των πωλήσεων από 
απόσταση, παρόλο που δεν έχετε υπερβεί το όριο εγγραφής στη ∆ηµοκρατία; 
 
Σηµειώστε (ν) στο «Ναι» αν έχετε εξασκήσει την επιλογή να θεωρείται η ∆ηµοκρατία ως ο τόπος παράδοσης των 
πωλήσεων σας από απόσταση.  Γράψετε το κράτος µέλος στο οποίο ασκήσατε την επιλογή και την ηµεροµηνία κατά 
την οποία ασκήσατε την επιλογή στα ανάλογα τετράγωνα. Καταχωρείστε επίσης την ηµεροµηνία κατά την οποία 
πραγµατοποιήσατε την πρώτη σας φορολογητέα συναλλαγή στη ∆ηµοκρατία. 
 
Οφείλετε επίσης να επισυνάψετε γραπτά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχετε ενηµερώσει τις φορολογικές αρχές 
της χώρας σας ότι έχετε ασκήσει την επιλογή να θεωρείται η ∆ηµοκρατία ως ο τόπος παράδοσης των πωλήσεων σας 
από απόσταση. 
 
Σηµειώστε (ν) στο «Όχι» αν δεν έχετε επιλέξει ως τόπο παράδοσης των πωλήσεων σας από απόσταση τη 
∆ηµοκρατία. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9 
 
Έχετε πρόθεση να πραγµατοποιήσετε πωλήσεις από απόσταση αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης στη ∆ηµοκρατία; 
 
Σηµειώστε (ν) στο «Ναι», αν έχετε πρόθεση να πραγµατοποιήσετε πωλήσεις από απόσταση αγαθών που υπόκεινται 
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.  ∆ηλώστε την ηµεροµηνία κατά την οποία προτίθεστε να πραγµατοποιήστε την πρώτη 
σας συναλλαγή στη ∆ηµοκρατία.  
 
Σηµειώστε (ν) στο «Όχι» αν δεν έχετε πρόθεση να πραγµατοποιήσετε τέτοιες συναλλαγές και προχωρήστε στη 
σηµείωση 11. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10 
 
Ηµεροµηνία από την οποία υποχρεούστε να εγγραφείτε για σκοπούς ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία. 
 
Αν οφείλετε να εγγραφείτε, λόγω του ότι οι αξία των πωλήσεων σας από απόσταση έχει υπερβεί το όριο εγγραφής 
(£20000) για πωλήσεις από απόσταση, κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους, καταχωρείστε την ηµεροµηνία 
κατά την οποία έχετε υπερβεί το όριο.  
   
Αν πραγµατοποιείτε πωλήσεις από απόσταση αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, υποχρεούστε 
να εγγραφείτε από την πραγµατοποίηση της πρώτης σας συναλλαγής. 
 
Αν επιθυµείτε να εγγραφείτε από προηγούµενη ηµεροµηνία, συµπληρώστε το δεύτερο τετράγωνο στην ερώτηση 
αυτή και προχωρήστε στη σηµείωση 12. 
 
Σηµαντικό- αν υποβάλετε αίτηση για εγγραφή από προηγούµενη ηµεροµηνία και συµφωνήσει η Υπηρεσία ΦΠΑ µε 
την ηµεροµηνία αυτή, αυτή θα είναι η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εγγραφής σας.  ∆εν µπορεί αργότερα να 
ανακληθεί η αίτηση σας για εγγραφή από προηγούµενη ηµεροµηνία.  Τονίζεται επίσης ότι υποχρεούστε να 
αποδώσετε λογαριασµό για ΦΠΑ από αυτή την προηγούµενη ηµεροµηνία. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11 
 
Προτίθεστε  να εξασκήσετε την επιλογή να είναι η ∆ηµοκρατία ο τόπος παράδοσης των πωλήσεων σας από 
απόσταση; 
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Γράψετε (ν) στο «Ναι» αν έχετε πρόθεση στο µέλλον να εξασκήσετε την επιλογή να είναι η ∆ηµοκρατία ο τόπος 
παράδοσης των πωλήσεων σας από απόσταση σε µελλοντικό χρονικό σηµείο και δηλώστε την ηµεροµηνία κατά την 
οποία προτίθεστε να πραγµατοποιήσετε την πρώτη φορολογητέα σας συναλλαγή στη ∆ηµοκρατία. Αν επιθυµείτε να 
εγγραφείτε από ηµεροµηνία προηγούµενη της ηµεροµηνίας που θα πραγµατοποιήσετε την πρώτη σας συναλλαγή, 
καταχωρείστε την ηµεροµηνία αυτή.  Οφείλετε επίσης να επισυνάψετε γραπτά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 
έχετε ενηµερώσει τις φορολογικές αρχές της χώρας σας ότι έχετε ασκήσει την επιλογή να θεωρείται η ∆ηµοκρατία ως 
ο τόπος παράδοσης των πωλήσεων σας από απόσταση. 
 
Σηµαντικό- αν υποβάλετε αίτηση για εγγραφή από προηγούµενη ηµεροµηνία και συµφωνήσει η Υπηρεσία ΦΠΑ µε 
την ηµεροµηνία αυτή, αυτή θα είναι η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εγγραφής σας.  ∆εν µπορεί αργότερα να 
ανακληθεί η αίτηση σας για εγγραφή από προηγούµενη ηµεροµηνία.  Τονίζεται επίσης ότι υποχρεούστε να 
αποδώσετε λογαριασµό για ΦΠΑ από αυτή την προηγούµενη ηµεροµηνία. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12 
 
Παρακαλείστε να δηλώσετε την αξία των πωλήσεων από απόσταση που προτίθεστε να πραγµατοποιήσετε στη 
∆ηµοκρατία τους επόµενους 12 µήνες. 
 
Καταχωρείστε την αναµενόµενη αξία των ετήσιων πωλήσεων από απόσταση που αναµένετε ότι θα πραγµατοποιείτε 
στη ∆ηµοκρατία. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 13 
 
Μόνο τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο κάτω µπορούν να υπογράψουν το Έντυπο αυτό. 
 
Για αυτοεργοδοτούµενο                 - ο ίδιος προσωπικά 

 
Για συνεταιρισµό     
                        

- ένας από τους συνεταίρους 

Για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης - εξουσιοδοτηµένο διευθυντικό στέλεχος ή ο γραµµατέας  
της εταιρείας 

 
Για οργανισµό δηµοσίου δικαίου ή αρχή τοπικής 
διοίκησης ή άλλο οργανισµό 
 

-εξουσιοδοτηµένο διευθυντικό στέλεχος 

Για καταπίστευµα -καταπιστευµατοδόχος 
 

Για σωµατείο -πρόεδρος ή γραµµατέας 
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8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι σηµειώσεις αυτές θα σας βοηθήσουν να συµπληρώσετε την Αίτηση για εγγραφή –Αποκτήσεις. 
 
Γράφετε καθαρά. 
 
Παρακαλείστε να χρησιµοποιείτε µαύρο ή µπλε µελάνι και να γράφετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 
 
Να περιλάβετε όλες τις πληροφορίες που σας έχουν ζητηθεί. 
 
Υποβάλλετε την αίτηση έγκαιρα 
 
Να θυµάστε ότι αν δεν υποβάλετε την αίτηση σας έγκαιρα, πρέπει να πληρώσετε διοικητικό πρόστιµο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 
 
Παρακαλείστε να γράψετε το όνοµα σας. 
 
Αυτοεργοδοτούµενος. Αν είστε αυτοεργοδοτούµενος αναγράψτε το όνοµα σας και το επώνυµο σας, όπως αυτά 
αναγράφονται στην πολιτική σας ταυτότητα (µην χρησιµοποιείτε αρχικά ή συντοµογραφίες) 
 
Συνεταιρισµός: Αν η επιχείρηση σας λειτουργεί ως συνεταιρισµός, αναγράψτε το όνοµα του συνεταιρισµού. Αν δεν 
υπάρχει όνοµα, τότε αναγράψτε το ονοµατεπώνυµο όλων των συνεταίρων.  Πρέπει επίσης να συµπληρώσετε το 
Έντυπο ΦΠΑ 102. 
 
Εταιρεία: Αν η επιχείρηση σας ασκείται από εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, αναγράψτε το όνοµα της εταιρείας, 
όπως εµφαίνεται στο πιστοποιητικό σύστασης της. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 
 
Παρακαλείστε να συµπληρώσετε την εµπορική σας επωνυµία όπως εµφαίνεται στο Πιστοποιητικό του 
Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη. 
 
Αναγράψτε την εµπορική σας επωνυµία, µόνο αν είναι εγγεγραµµένη στο Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου 
Παραλήπτη.  Παρακαλείστε να επισυνάψετε το σχετικό αντίγραφο.  ∆ιαφορετικά, αφήστε το τετράγωνο κενό. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 
 
(α) Παρακαλείστε να συµπληρώσετε τη διεύθυνση της κύριας έδρας της επιχείρησης  
      σας. 
 
Η κύρια έδρα της επιχείρησης σας είναι ο χώρος όπου λαµβάνετε και διεκπεραιώνετε τις παραγγελίες σας και γενικά 
διεξάγετε και διευθύνετε τις καθηµερινές δραστηριότητες της επιχείρησης σας. 
 
Παρακαλείστε να αναγράψετε  τον ταχυδροµικό σας κώδικά και τον αριθµό τηλεφώνου  µε τον οποίο το Γραφείο της 
Υπηρεσίας ΦΠΑ της Επαρχίας σας µπορεί να επικοινωνήσει µαζί σας.  Παρακαλείστε επίσης να αναγράψετε τον 
αριθµό τηλεοµοιοτύπου ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αν έχετε. 
 
(β) Παρακαλείστε να συµπληρώσετε τη διεύθυνση σας για αλληλογραφία, αν είναι  
     διαφορετική από την πιο πάνω. 
 
Συµπληρώστε τη διεύθυνση για αλληλογραφία µόνο αν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση της κύριας έδρας της 
επιχείρησής σας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 
 
Περιγράψτε την κύρια επιχειρηµατική σας δραστηριότητα 
 
∆ώστε πλήρη περιγραφή της επιχείρησης σας, για παράδειγµα το είδος των προϊόντων που παραδίδετε ή των 
υπηρεσιών που παρέχετε και κατά πόσο οι συναλλαγές σας πραγµατοποιούνται σε επίπεδο λιανικού ή χονδρικού 
εµπορίου.  Παρακαλείστε επίσης να περιγράψετε το είδος των αγαθών τα οποία έχετε αποκτήσει ή προτίθεστε να 
αποκτήσετε από άλλο κράτος µέλος. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 
 
Παρακαλείστε όπως αναφέρετε ποιος ασκεί τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες; 
 
Σηµειώστε (ν) στο ανάλογο τετράγωνο.  Τα στοιχεία στο σηµείο αυτό πρέπει να αποδίδουν την  υπόσταση 
του προσώπου που έχει δηλωθεί στη σηµείωση 1. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6 
 
Έχετε πραγµατοποιήσει οποιεσδήποτε αποκτήσεις µέχρι σήµερα; 
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Σηµειώστε (ν) στο «Ναι» αν έχετε αποκτήσει αγαθά από υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα σε άλλα κράτη µέλη και 
καταχωρείστε την ηµεροµηνία της πρώτης απόκτησης σας  (οι διευθετήσεις αυτές δεν ισχύουν για υπηρεσίες) 
 
Σηµειώστε (ν) στο «Όχι» αν δεν έχετε αρχίσει ακόµη να πραγµατοποιείτε αποκτήσεις και καταχωρείστε την 
ηµεροµηνία από την οποία αναµένετε ότι θα αρχίσετε να πραγµατοποιείτε αποκτήσεις.  Θα πρέπει επίσης να 
υποβάλετε γραπτά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την πρόσθεση σας να πραγµατοποιήσετε αποκτήσεις µέχρι την 
ηµεροµηνία που θα δηλώσετε στη σηµείο 10 του εντύπου. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7 
 
Η αξία των αποκτήσεων σας από πρόσωπα σε άλλα κράτη µέλη έχει υπερβεί σε οποιοδήποτε χρονικό 
σηµείο το όριο εγγραφής (£6000) κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους που αρχίζει  από την 1η 
Ιανουαρίου, 2004 ή σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο ηµερολογιακό έτος; 
 
Σηµειώστε «Ναι» αν έχετε υπερβεί ήδη το όριο για εγγραφή για αποκτήσεις (£6000) και δηλώστε την 
ηµεροµηνία από την οποία το έχετε υπερβεί. Στο επόµενο τετράγωνο δηλώστε την αξία των αποκτήσεων 
σας από την 1 Ιανουαρίου.  
 
Σηµειώστε «Όχι» αν δεν έχετε υπερβεί το όριο και δηλώστε την αξία των αποκτήσεων από την 1 Ιανουαρίου. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8 
 
Αναµένετε ότι η αξία των αποκτήσεων που θα πραγµατοποιήσετε τις επόµενες 30 ηµέρες θα υπερβεί το όριο 
εγγραφής (£6000); 
 
Σηµειώστε «Ναι» αν η αξία των αποκτήσεων που θα πραγµατοποιήσετε στις επόµενες τριάντα ηµέρες 
αναµένετε ότι θα υπερβεί το όριο εγγραφής για αποκτήσεις (£6000). Προχωρήστε στο σηµείο 9. 
 
Σηµειώστε «Όχι» αν δεν αναµένετε να υπερβείτε το όριο  και προχωρήστε στο σηµείο 10 πιο κάτω. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9 
 
Από ποια ηµεροµηνία έχετε υποχρέωση να εγγραφείτε στο Μητρώο ΦΠΑ; 
 
Αν έχετε ήδη υπερβεί το όριο εγγραφής κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους που αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου 
οφείλετε να εγγραφείτε για ΦΠΑ .  Η εγγραφή σας θα ισχύει από την 1η του µήνα που ακολουθεί τον µήνα κατά το 
τέλος του οποίου έχετε υπερβεί το όριο. 
 
Αν αναµένετε ότι οι αποκτήσεις που θα πραγµατοποιήσετε τις επόµενες 30 ηµέρες θα υπερβούν το όριο, οφείλετε να 
εγγραφείτε από την ηµεροµηνία που αναµένετε ότι θα υπερβείτε το όριο. 
 
Αν επιθυµείτε να εγγραφείτε από προηγούµενη ηµεροµηνία, συµπληρώστε το δεύτερο µέρος του σηµείου 9. 
 
Σηµαντικό- αν υποβάλετε αίτηση για εγγραφή από προηγούµενη ηµεροµηνία και συµφωνήσει η Υπηρεσία ΦΠΑ µε 
την ηµεροµηνία αυτή, αυτή θα είναι η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εγγραφής σας.  ∆εν µπορεί αργότερα να 
ανακληθεί η αίτηση σας για εγγραφή από προηγούµενη ηµεροµηνία.  Τονίζεται επίσης ότι υποχρεούστε να 
αποδώσετε λογαριασµό για ΦΠΑ από αυτή την προηγούµενη ηµεροµηνία. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10 
 
∆εν υποχρεούµαι να εγγραφώ αλλά θέλω να εγγραφώ. 
 
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή αν ήδη πραγµατοποιείτε αποκτήσεις κάτω από το όριο 
εγγραφής ή δεν πραγµατοποιείτε αποκτήσεις αλλά αναµένετε να πραγµατοποιήσετε αποκτήσεις στο 
µέλλον. Συµπληρώστε την ηµεροµηνία από την οποία θέλετε να εγγραφείτε. 
 
Σηµαντικό-η ηµεροµηνία που συµπληρώνετε στο σηµείο 10, αφού συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία ΦΠΑ , θα είναι η 
ηµεροµηνία από την οποία θα ισχύει η εγγραφή σας.  Οφείλετε να αποδώσετε ΦΠΑ επί των αποκτήσεων σας από 
εκείνη την ηµεροµηνία. ∆εν µπορεί αργότερα να ανακληθεί η αίτηση σας για εγγραφή ούτε και η ηµεροµηνία από την 
οποία ισχύει η εγγραφή σας.  Τονίζεται επίσης ότι υποχρεούστε να αποδώσετε λογαριασµό για ΦΠΑ από αυτή την 
προηγούµενη ηµεροµηνία. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11 
 
Πραγµατοποιείτε φορολογητέες συναλλαγές στη ∆ηµοκρατία; 
 
Σηµειώστε «ναι» αν εκτός από αποκτήσεις, πραγµατοποιείτε και φορολογητέες συναλλαγές στη ∆ηµοκρατία και 
δηλώστε την αξία των φορολογητέων συναλλαγών. 
 
Σηµειώστε «Όχι» αν δεν πραγµατοποιείτε οποιεσδήποτε φορολογητέες συναλλαγές στη ∆ηµοκρατία. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12 
  
Μόνο τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο κάτω µπορούν να υπογράψουν το Έντυπο αυτό. 
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Για αυτοεργοδοτούµενο                 - ο ίδιος προσωπικά 
 

Για συνεταιρισµό     
                        

- ένας από τους συνεταίρους 

Για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης - εξουσιοδοτηµένο διευθυντικό στέλεχος ή ο 
γραµµατέας  της εταιρείας 

 
Για οργανισµό δηµοσίου δικαίου ή αρχή τοπικής 
διοίκησης ή άλλο οργανισµό 
 

-εξουσιοδοτηµένο διευθυντικό στέλεχος 

Για καταπίστευµα -καταπιστευµατοδόχος 
 

Για σωµατείο -πρόεδρος ή γραµµατέας 
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