
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/9 (Επιστροφές σε Εμπορευόμενους άλλων 

Κρατών Μελών) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

Η Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών 

κανόνων αναφορικά με την επιστροφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως προβλέπεται στην 

οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής 

αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος δεν ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την 

καθορισμένη  ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Από 01/04/2021 η ηλεκτρονική δικτυακή πύλη δεν θα αναγνωρίζει ως Κράτος μέλος το Ηνωμένο 

Βασίλειο, και ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για επιστροφή του ΦΠΑ που 

έχει πληρωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με έξοδα που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις σας με 

βάση τις διατάξεις της πιο πάνω Οδηγίας.  

Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε μέχρι 31.12.2020 

Αναφορικά με τον ΦΠΑ που έχετε καταβάλει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2020 ο οποίος επιβλήθηκε 

σε αγαθά που σας παραδόθηκαν ή υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν από άλλα Υποκείμενα στο 

Φόρο Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή για την εισαγωγή αγαθών στο εν λόγω κράτος μέλος και 

εφόσον τα αγαθά αυτά όπως και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δημοκρατία, τότε μπορείτε να υποβάλετε αίτημα 

επιστροφής του ΦΠΑ ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Μαρτίου, 2021, με βάση την Οδηγία 

2006/112/ΕΚ. 

Στη βάση των πιο πάνω, το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει το 

σχετικό αίτημα το συντομότερο δυνατό, ώστε να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος προς το Τμήμα να 

διαβιβάσει το αίτημα έγκαιρα και μέχρι τις 31 Μαρτίου, 2021 προς στις φορολογικές αρχές του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω από 01/04/2021 η ηλεκτρονική δικτυακή 

πύλη δεν θα αναγνωρίζει ως Κράτος μέλος το Ηνωμένο Βασίλειο, και ως εκ τούτου δεν θα μπορούν 

να διαβιβαστούν οι σχετικές αιτήσεις.  

 

Φ.Π.Α. που θα καταβληθεί από την 01.01.2021 

Αναφορικά με τον ΦΠΑ που θα καταβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 01.01.2021 και 

μετέπειτα, ο οποίος επιβάλλεται σε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών  από άλλα 

υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή για την εισαγωγή αγαθών στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και εφόσον τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δημοκρατία, ισχύουν οι διατάξεις της 13ης Οδηγίας ΦΠΑ 

(Οδηγία 86/560/ΕΚ) και  θα μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επιστροφής ΦΠΑ με βάση την Οδηγία 

αυτή.  
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