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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ  

01.01.2021 

Ανεξαρτήτως οποιοδήποτε διατάξεων διέπουν τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών (Β2Β) με 

βάση την Οδηγία σε σχέση με το κοινό σύστημα  ΦΠΑ (Οδηγία 2006/112/ΕΚ) και τις αντίστοιχες με 

αυτές διατάξεις της στην περί ΦΠΑ Νομοθεσία (Ν. 95(Ι) του 2000 μέχρι 2020), για σκοπούς 

διασφάλισης της ουδετερότητας του ΦΠΑ, νομικής βεβαιότητας και στοχεύοντας στην εξασφάλιση 

μιας ορθολογικής φορολογίας που θα αποφεύγει τη διπλή φορολογία, κάθε μεταφορά και άφιξη 

αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό τη Δημοκρατία θα καθορίζεται ως ακολούθως: 

Μεταβατική Περίοδος 1.2.2020 - 31.12.2020 

Για την περίοδο 1.2.2020 - 31.12.2020 η μεταφορά και άφιξη εμπορευμάτων από το Ηνωμένο 

Βασίλειο στη Δημοκρατία θα ακολουθεί τους κανόνες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών όπως 

υφίστανται στην περί ΦΠΑ Νομοθεσία.  

Αποστολή ή μεταφορά αγαθών μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ που ξεκίνησε πριν τη λήξη της 

μεταβατικής περιόδου αλλά έληξε μετά από αυτήν. 

Όταν η μεταφορά των αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο στο έδαφος της Δημοκρατίας ή η 

αποστολή των αγαθών από τη Δημοκρατία προς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ξεκινήσει πριν από τη 

λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020), αλλά θα λήξει μετά την εν λόγω μεταβατική περίοδο, 

οπότε τα αγαθά φθάνουν στη Δημοκρατία ή αντίστοιχα στα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου μετά 

τη μεταβατική περίοδο, οι εν λόγω συναλλαγές θα εξακολουθούν να θεωρούνται, για τους σκοπούς 

του ΦΠΑ, ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές και όχι ως εισαγωγές/εξαγωγές αγαθών (Άρθρο 51, 

παράγραφος 1 της Συμφωνίας Αποχώρησης).  

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από 1.1.2021, οι εν λόγω εν εξελίξει μετακινήσεις 

αγαθών θα πρέπει, ωστόσο, να παρουσιαστούν στο Τελωνείο στη Δημοκρατία και οι Τελωνειακές 

Αρχές μπορούν να ζητούν από τον εισαγωγέα να αποδείξει, με έγγραφο μεταφοράς, ότι η αποστολή 

ή η μεταφορά ξεκίνησε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.  

Οι υποχρεώσεις όσον αφορά τις εν λόγω συναλλαγές που προβλέπονται στην περί ΦΠΑ 

Νομοθεσία, συνεχίζουν να υφίστανται. Στην περίπτωση άφιξης αγαθών, αυτή θα αποτελεί 

ενδοκοινοτική απόκτηση στην Δημοκρατία και ως εκ τούτου  ο ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθεί ως να 

ήταν φόρος εκροών, στη φορολογική δήλωση που υποβάλλει κατά την φορολογική περίοδο εντός 

της οποίας πραγματοποιήθηκε η απόκτηση των αγαθών από το πρόσωπο που απέκτησε τα αγαθά. 

Στην περίπτωση αποστολής αγαθών  θα υπάρχει η υποχρέωση για αναφορά στον 

ανακεφαλαιωτικό πίνακα (VIES) από τον αποστολέα. 

 

 

 

 

 

 


