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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3122.1/4809/04
(1)
Διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που χορη−
γήθηκε με την αριθ. 3122.1/4809/01/03−11−2014 υπουρ−
γική απόφαση, σχετικά με την εγκατάσταση γραφεί−
ου στην Ελλάδα της εταιρείας BLAZE SHIPPING LTD
με έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17−4−1968).
β. Του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22−4−1975)
και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31−8−1994).
δ. Του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/25−7−1997).
ε. Του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/27−12−2005).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4−3−2009).
ζ. Του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/29−4−2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).
θ. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
ι. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−01−2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. Της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μικών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλί−
ας και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ
919/Β΄/14−12−1994) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β΄/
14−12−1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιβ. Της με αριθ. Υ5 απόφασης του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 204/Β΄/27−01−2015) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
ιγ. Της με αριθ. Υ92 απόφασης του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 285/Β΄/25−02−2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού Θεόδωρο Δρίτσα».
ιδ. της αριθ. 3122.1 /4809/01/03−11 −2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 3055/
Β/13−11−2014).
2. Το αριθ. πρωτ. ΙΕ/28203/1710/4809/01/12−3−2015 έγ−
γραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι−
λίας και Τουρισμού, από το οποίο προκύπτει ότι η εται−
ρεία BLAZE SHIPPING LTD δεν κατέθεσε την εγγυητική
επιστολή που προβλέπεται από την αριθ. 3122.1/4809/01/
03−11−2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3055/Β΄/13−11−2014),
αποφασίζουμε:
Τη διαπίστωση της παύσης ισχύος της άδειας που
χορηγήθηκε με την αριθ. 3122.1/4809/01/03−11−2014 (ΦΕΚ
3055/Β΄/13−11−2014) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 378/1968 και Ν. 27/1975,
Ν. 814/1978, Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009, Ν. 4150/2013
γραφείου της εταιρείας BLAZE SHIPPING LTD με έδρα
στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ, διότι η εταιρεία δεν κατέθεσε την
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 2 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης.
Η άδεια που χορηγήθηκε με την απόφαση αυτή παύει
να ισχύει και θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε ποτέ, όπως
ρητά αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Απριλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Φ8/53470/Δ2
Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

(2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Θ, υποπαράγραφος Θ.2., πε−
ρίπτωση 5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Την αριθμ. ΥΑ Γ2/78244/20−6−2013 (ΦΕΚ 1518/τ. Β΄)
«Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης».
4. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 τ. Α΄) με το οποίο έγινε η
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Την αριθμ. Υ 100/20−02−2015 (ΦΕΚ 299 τ. Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού, με την οποία ανατέθηκαν οι
αρμοδιότητες στον Αναστάσιο Κουράκη Αναπληρωτή
Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο που
προβλέπεται στην υποπαράγραφο Θ.2 του Ν. 4152/2013
(ΦΕΚ Α΄ 107) και με άλλες σχολικές δράσεις, όπως αυτές
καθορίζονται κατωτέρω:
α) Κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη δι−
δακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας ή άλλη
διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, μη προβλεπό−
μενη από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
β) Διδασκαλία στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου
προγράμματος των διδασκόμενων γνωστικών αντικει−
μένων, πέραν των οριζόμενων από το υποχρεωτικό
ωρολόγιο πρόγραμμα και μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα.
γ) Διδασκαλία σε τμήματα μαθητών που προκύπτουν
μετά από κατάτμηση τάξεων ή τμημάτων (και όχι σε
περισσότερα από τρία επιμέρους τμήματα) για την κα−
λύτερη προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα κα−
τευθύνσεων και γενικής παιδείας των τάξεων Β΄ και Γ΄
Λυκείου. Προϋπόθεση για την κατάτμηση αυτή αποτελεί
η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.
δ) Διδασκαλία σε τμήματα μαθητών που προκύπτουν
μετά από κατάτμηση τάξεων ή τμημάτων κατά επίπεδο
γνώσης όλων των διδασκομένων ξένων γλωσσών και
της πληροφορικής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Προ−
ϋπόθεση για την κατάτμηση αυτή αποτελεί η σύμφωνη
γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.
ε) Ανάθεση έργου συντονισμού των εκπαιδευτικών
ανά ειδικότητα και μέχρι δέκα (10) ώρες την εβδομάδα.
στ) Ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοι−
μασίας αθλητικών ομάδων, προετοιμασίας και υλοποί−
ησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών κ.λπ. δραστηριοτήτων
του σχολείου, ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου
παραγωγής διαδραστικού−ψηφιακού υλικού για τις
ανάγκες του σχολείου (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες
εβδομαδιαίως), ανάθεση έργου υπευθύνου ψηφιακής
τάξης εφόσον καλύπτονται διαδραστικά τα δύο τρίτα
των λειτουργούντων τμημάτων στο σχολείο (και μέχρι
τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), ανάθεση έργου από

τους συντονιστές στο πλαίσιο συντονισμού των εκπαι−
δευτικών δράσεων του σχολείου (και μέχρι δύο (2) ώρες
εβδομαδιαίως), καθώς και ανάθεση έργου στο πλαίσιο
λειτουργίας ομίλων μελέτης όπως: μαθηματικών, φυ−
σικών επιστημών, φιλολογικών μαθημάτων, θεάτρου,
μουσικής κ.λπ. που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο που
υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε άλλο σχολείο του ίδιου
ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.
ζ) Ανάθεση έργου υπευθύνου ομίλου ή ομίλων και
μέχρι έξι (6) ώρες την εβδομάδα.
2. α. Οι ώρες απασχόλησης στις ως άνω δράσεις, εφό−
σον ανατεθούν, αποτελούν ώρες τακτικής απασχόλησης
που υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας
διδασκαλίας υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση.
β. Οι συνολικές ώρες παρουσίας του εκπαιδευτικού
στο σχολείο, με συνυπολογισμό των ωρών απασχόλη−
σης στις ως άνω δράσεις και με κυλιόμενο ωράριο, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις τριάντα (30) εβδομαδι−
αίως για εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο και ανάλογο
κλάσμα επί των τριάντα (30), εάν ο εκπαιδευτικός έχει
μειωμένο ωράριο.
3. α. Όλες οι παραπάνω, εκτός του υποχρεωτικού
ωρολογίου προγράμματος, εκπαιδευτικές δραστηριό−
τητες, προϋποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου
Διδασκόντων, εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο
πρόγραμμα του σχολείου και γνωστοποιούνται στην
οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι την
έναρξη των μαθημάτων.
β. Όλες οι ανωτέρω αναθέσεις γίνονται με βάση τις
σχετικές διατάξεις του Ν. 1566/1985 για ένα σχολικό
έτος και δύνανται να ανανεώνονται σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται από τα προηγούμενα εδάφια.
Από της δημοσιεύσεως της παρούσης καταργείται η
Γ2/78244/20−6−2013 υπουργική απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2015−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Απριλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ. 1077
(3)
Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμ−
φωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α.
(Ν. 2859/2000).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, με το οποίο
τροποποιείται από 1.1.2015 η Οδηγία 2006/112/ΕΚ για το
ΦΠΑ, όσον αφορά τον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών,
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρε−
σιών σε μη υποκείμενους στο φόρο και την εφαρμογή
ειδικών καθεστώτων για την παροχή των υπηρεσιών
αυτών από μη εγκατεστημένους υποκείμενους.
2. Του άρθρου 104 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270Α΄/24.12.2014)
με το οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 5
της Οδηγίας 8/2008/ΕΚ στο εσωτερικό μας δίκαιο και
προστέθηκαν νέα άρθρα 47α, 47β και 47γ στον Κώδικα
ΦΠΑ (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄).
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3. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 967/2012 του Συμβου−
λίου της 9ης Οκτωβρίου 2012, «για την τροποποίηση
του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 282/2011 όσον
αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους
υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοι−
νωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές
υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».
4. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 815/2012
της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, «για τον
καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον
αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους
υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοι−
νωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές
υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου
της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία
και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
6. Του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26.7.2013), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε
του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 περί σύστασης
θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄
222), όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αριθμ. 20/25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείο Οικονομικών».
9. Του αριθ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29.8.2014) Προεδρικού
Διατάγματος «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομι−
κών».
10. Της παρ. 12 του άρθρου 47β και της παρ. 9 του
άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, με τις οποίες προβλέπε−
ται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων ορίζονται ο τρόπος υποβολής της δήλωσης
ΦΠΑ και το περιεχόμενό της, καθώς και οι πληροφορίες
των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τρόπο και τις υποχρεώσεις υποβο−
λής των δηλώσεων ΦΠΑ, σε σχέση με τα ειδικά καθε−
στώτα των άρθρων 47α, 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ
για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκα−
τεστημένους εντός της Ευρ. Ένωσης μη υποκείμενους
στο φόρο, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Υπόχρεοι, χρόνος και τρόπος υποβολής των
δηλώσεων
1. Οι εγγεγραμμένοι στα ειδικά καθεστώτα των άρ−
θρων 47β και 47γ, για την απόδοση του ΦΠΑ που οφεί−
λεται στα κράτη μέλη που είναι εγκατεστημένοι οι μη
υποκείμενοι στο φόρο λήπτες των υπηρεσιών τους (κρά−
τη μέλη κατανάλωσης), υποβάλλουν την ενιαία δήλωση
ΦΠΑ, σύμφωνα με το προσαρτημένο στην παρούσα υπό−
δειγμα, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανο−
νισμού της Επιτροπής 815/2012, όπως ισχύει.
2. Οι μη εγκατεστημένοι εντός της Ευρ. Ένωσης υπο−
κείμενοι στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό
καθεστώς του άρθρου 47β του Κώδικα ΦΠΑ αποδίδουν,
με την ανωτέρω δήλωση, το ΦΠΑ που οφείλεται στα
άλλα κράτη μέλη κατανάλωσης, καθώς και το ΦΠΑ που
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οφείλεται στην Ελλάδα λόγω παροχής υπηρεσιών προς
μη υποκείμενους στο φόρο λήπτες εγκατεστημένους
στο εσωτερικό της χώρας.
3. Αντίθετα, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκεί−
μενοι στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στο καθεστώς
του άρθρου 47γ, αποδίδουν με την ανωτέρω δήλωση το
ΦΠΑ που οφείλεται στα άλλα κράτη μέλη κατανάλωσης
και δεν περιλαμβάνουν στη δήλωση αυτή την αξία και το
αντίστοιχο ποσό του φόρου για τις τηλεπικοινωνιακές,
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρε−
σίες που παρέχουν σε μη υποκείμενους στο φόρο στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο διαθέτουν
μόνιμη εγκατάσταση.
4. Οι εγγεγραμμένοι στα καθεστώτα των άρθρων 47β
και 47γ δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με
την παραπάνω ενιαία δήλωση και έχουν υποχρέωση
υποβολής των δηλώσεων με χρεωστικό και μηδενικό
αποτέλεσμα.
5. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
εφαρμογής MOSS στο Taxisnet ανά ημερολογιακό τρί−
μηνο και μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί
το τρίμηνο. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατα−
βολή του φόρου. Σε περίπτωση που η καταληκτική ημε−
ρομηνία υποβολής της δήλωσης είναι Σάββατο, Κυριακή
ή επίσημη αργία, η υποβολή της και η καταβολή του
φόρου δεν μεταφέρονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
6. Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ και αναγρά−
φονται τα ακριβή ποσά χωρίς στρογγυλοποίηση στην
πλησιέστερη ακέραια νομισματική μονάδα.
7. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης
χορηγείται αυτόματα μοναδικός αριθμός αναφοράς (κα−
ταχώρισης δήλωσης) και κωδικός πληρωμής (ταυτότητα
οφειλής) για τη συγκεκριμένη δήλωση.
Άρθρο 2
Τροποποίηση των δηλώσεων
1. Οποιαδήποτε διόρθωση γίνεται με τροποποίηση της
αρχικής δήλωσης.
2. Οι διορθώσεις υποβάλλονται από τους εγγεγραμ−
μένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ
ηλεκτρονικά στην Ελλάδα, εντός προθεσμίας τριών ετών
από την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται για
την υποβολή της αρχικής δήλωσης. Μετά την πάροδο
των τριών ετών οι διορθώσεις δεν υποβάλλονται στην
Ελλάδα αλλά στο κράτος μέλος που οφείλεται ο φόρος,
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στο
κράτος μέλος αυτό και μετά από σχετική επικοινωνία
του υποκείμενου στο φόρο.
3. Πληροφορίες για διορθώσεις των δηλώσεων απο−
στέλλονται από την αρμόδια αρχή στα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη κατανάλωσης και στα κράτη μέλη που εν−
δεχομένως διαθέτουν επίσης εγκατάσταση οι εγγε−
γραμμένοι στο καθεστώς του άρθρου 47γ (κράτη μέλη
εγκατάστασης), εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το
τέλος του μήνα εντός του οποίου υποβλήθηκαν.
Άρθρο 3
Ορισμός και ενέργειες αρμόδιας αρχής
1. Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των δηλώσεων
ΦΠΑ των εγγεγραμμένων στα ειδικά καθεστώτα των
άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ είναι το Τμήμα
ΣΤ΄ της Διεύθυνσης Ελέγχων.

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Το Τμήμα ΣΤ΄ της Διεύθυνσης Ελέγχων παραμένει
αρμόδια αρχή για τη παραλαβή της δήλωσης και στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης
και για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία κατά
την οποία έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση.
β. Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της οικονομικής
δραστηριότητας ή μόνιμης εγκατάστασης του εγγε−
γραμμένου στο καθεστώς του άρθρου 47γ υποκείμε−
νου ή αλλαγής καθεστώτος του εγγεγραμμένου κατά
το άρθρο 47β με συνεπακόλουθη αλλαγή του κράτους
μέλους εγγραφής, κατά τη διάρκεια της φορολογικής
περιόδου, καθώς η δήλωση για τις συναλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν το αντίστοιχο τμήμα της φορο−
λογικής περιόδου, υποβάλλεται στην Ελλάδα μετά τη
λήξη αυτής.
3. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει τόσο στα κράτη μέλη
κατανάλωσης, όσο και στα κράτη μέλη εγκατάστασης,
τις πληροφορίες της δήλωσης εντός 10 ημερών από
το τέλος του μήνα στη διάρκεια του οποίου παρέλαβε
τη δήλωση.
4. Οι πληροφορίες για μηδενική δήλωση αποθηκεύο−
νται στη βάση δεδομένων και δεν αποστέλλονται στα
κράτη μέλη, παρά μόνο στην περίπτωση που συνιστούν
αποτέλεσμα διόρθωσης.
Άρθρο 4
Διαδικαστικές παραβάσεις
1. Η μη υποβολή δήλωσης από τον εγγεγραμμένο στην
Ελλάδα υποκείμενο στο φόρο για τρία συνεχόμενα τρί−
μηνα, μετά από σχετική υπενθύμιση της αρμόδιας αρχής,

έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση του υποκείμενου από
το καθεστώς.
2. Εάν υποβληθεί εκπρόθεσμη, ελλιπής ή ανακριβής
δήλωση από τον υποκείμενο στο φόρο οποιαδήποτε
πρόστιμα, τόκοι ή άλλες χρεώσεις υπολογίζονται από
τα κράτη μέλη κατανάλωσης. Στην περίπτωση που η
Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν.
4174/2013), όπως ισχύει.
Άρθρο 5
Λογιστικές καταχωρίσεις
1. Ο υποκείμενος στο φόρο, για τις συναλλαγές που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων των
άρθρων 47β και 47γ, καταχωρεί τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο άρθρο 63γ του Κανονισμού 967/2012/
ΕΚ, σε ιδιαίτερο αρχείο ή στα λογιστικά του βιβλία. Οι
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να καταχωρούνται κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να καθίστανται άμεσα δι−
αθέσιμες ηλεκτρονικά, σε μορφή κατά το πρότυπο SAF−T
ή οποιοδήποτε άλλο πρότυπο συμφωνηθεί μεταξύ του
υποκείμενου στο φόρο και της αρμόδιας αρχής ή του
κράτους μέλους κατανάλωσης, σε περίπτωση ελέγχου.
2. Τα λογιστικά αρχεία θα πρέπει να διαφυλάσσονται
για 10 έτη ανεξαρτήτως εάν ο υποκείμενος στο φόρο
έχει παύσει να χρησιμοποιεί το καθεστώς.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για πράξεις που πραγ−
ματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.

