
Μεταρρυθμίσεις 
Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. 
Σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021

Από την 1η Ιουλίου 2021, γίνονται σημαντικές αλλαγές στους κανόνες 
φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
ισχύουν για τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών.

Εάν αγοράζετε προϊόντα από χώρες εκτός Ε.Ε., αυτές οι αλλαγές 
ενδέχεται να επηρεάσουν το κόστος αυτών των προϊόντων. 

Τι πρέπει να γνωρίζετε ως καταναλωτής;
Οι μεταρρυθμίσεις Φ.Π.Α. της Ε.Ε. αφορούν δύο βασικές πτυχές που πρέπει να λάβουν υπόψη οι 

καταναλωτές:

Η απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. για εισαγωγές αξίας έως και 22 ευρώ θα 
καταργηθεί
Εάν αγοράζετε προϊόντα από χώρες εκτός Ε.Ε. αξίας έως και 22 ευρώ, στο παρελθόν δεν 
εφαρμοζόταν Φ.Π.Α. σε αυτά. Η Ε.Ε. αποφάσισε να δώσει τέλος σε αυτήν την εξαίρεση από 
την 1η Ιουλίου 2021, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις της Ε.Ε., οι οποίες δεν απολαμβάνουν τέτοιας 
εξαίρεσης για ενδοκοινοτικές αποστολές, να μην βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 

Η Ε.Ε. δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. να 
συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. στην τιμή λιανικής για αγαθά έως και 
150 ευρώ
Όταν αγοράζετε προϊόντα από χώρες εκτός Ε.Ε., ο πωλητής μπορεί να επιλέξει να 
συμπεριλάβει Φ.Π.Α. στην τιμή λιανικής ή να πληρώσετε εσείς Φ.Π.Α. κατά την παράδοση 
των αντικειμένων σε εσάς. Από την πλευρά του καταναλωτή, αυτό δεν θα αλλάξει. 

Η Ε.Ε. δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου να συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 
στην τιμή λιανικής. Θα συσταθεί μια κεντρική πλατφόρμα (γνωστή ως Υπηρεσία 
εισαγωγών μίας στάσης ή IOSS) που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. στη 
συμμόρφωση με τους νόμους περί Φ.Π.Α. της Ε.Ε. και που θα απαιτεί από αυτές να 
εισπράττουν τον Φ.Π.Α. στο σημείο πώλησης. 

Λάβετε υπόψη ότι αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να προσθέσει κόστος 
εισαγωγής στις διεθνείς αγορές σας αξίας έως και 22 ευρώ, όπως τέλη 
εκτελωνισμού και Φ.Π.Α. εισαγωγής, εάν η επιχείρηση από την οποία αγοράζετε 
δεν συμπεριλαμβάνει τον Φ.Π.Α. στην τιμή λιανικής. 

Κατά την αγορά προϊόντων από χώρες εκτός Ε.Ε., βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει 
εάν ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται στην τιμή λιανικής. Εάν δεν περιλαμβάνεται, 
ενδέχεται να χρεωθείτε με Φ.Π.Α. κατά την παράδοση των αγαθών σε εσάς. 

Εάν σας ζητηθεί να πληρώσετε πρόσθετα τέλη κατά την παράδοση της αποστολής σας, 
αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως:

• Ο πωλητής δεν έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα IOSS
• Η τεκμηρίωση αποστολής ήταν ελλιπής
• Η αξία των αγαθών καθορίστηκε ότι είναι υψηλότερη από 150 ευρώ

Εάν πιστεύετε ότι έχετε χρεωθεί εσφαλμένα Φ.Π.Α. εισαγωγής ή άλλα τελωνειακά τέλη, 
σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή.

©2021 United Parcel Service of America, Inc. Η επωνυμία UPS, το σήμα UPS και το καφέ χρώμα είναι κατατεθέντα
εμπορικά σήματα της United Parcel Service of America, Inc. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
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Πότε θα πρέπει να πληρώσετε πρόσθετα τέλη για τις αγορές σας από χώρες εκτός 
Ε.Ε.;
Όταν τα προϊόντα εισάγονται στην Ε.Ε., ενδέχεται να επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη όταν εκτελωνίζονται από 
τελωνείο της Ε.Ε. Το ποιος πληρώνει αυτά τα τέλη εισαγωγής καθορίζεται από τον αποστολέα. Ο αποστολέας μπορεί 
να αποφασίσει να πληρώσει ο ίδιος αυτά τα τέλη εισαγωγής, στην οποία περίπτωση συνήθως θα γνωρίζει εκ των 
προτέρων το ύψος των οφειλόμενων τελών εισαγωγής και θα συμπεριλάβει αυτό το κόστος στην τελική τιμή που 
πληρώνετε όταν πραγματοποιείτε την αγορά σας. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε τέλη 
εισαγωγής κατά την παράδοση.

Ωστόσο, ο αποστολέας μπορεί να αποφασίσει να μην πληρώσει ο ίδιος τα τέλη εισαγωγής. Σε αυτήν την περίπτωση, 
η UPS ενδέχεται να χρειαστεί να εισπράξει αυτά τα τέλη εισαγωγής από εσάς κατά την παράδοση. Να θυμάστε πάντα 
να ελέγχετε εάν ο Φ.Π.Α. και τα τέλη εισαγωγής συμπεριλαμβάνονται στην τελική τιμή της αγοράς σας.

Ποια τέλη εισαγωγής θα πρέπει να πληρώσετε κατά την παράδοση;
Εάν ο αποστολέας έχει αποφασίσει να μην πληρώσει ο ίδιος τα τέλη εισαγωγής, αυτά μπορεί να μετακυλιστούν σε 
εσάς. Εάν η αξία της αποστολής δεν είναι υψηλότερη από €150, αυτά τα τέλη εισαγωγής συνήθως αποτελούνται από:

Φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

Εάν ο Φ.Π.Α. δεν έχει εισπραχθεί στο σημείο πώλησης, ο Φ.Π.Α. θα εισπραχθεί από τις τελωνειακές αρχές 
κατά την είσοδο της αποστολής στην Ε.Ε. Ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται ως ποσοστό επί της συνολικής τιμής 
πώλησης (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής). Κάθε χώρα στην Ε.Ε. καθορίζει τον δικό της
συντελεστή Φ.Π.Α. Η τιμή που ισχύει για την αποστολή σας θα είναι εκείνη της χώρας τελικού 
προορισμού. Ο μέσος συντελεστής Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. είναι περίπου 21%. 

Εάν δεν έχει εισπραχθεί Φ.Π.Α. στο σημείο πώλησης, η UPS θα προκαταβάλει τον Φ.Π.Α. στις αρμόδιες
τελωνειακές αρχές όταν η αποστολή εισαχθεί στην Ε.Ε. και θα τον εισπράξει από εσάς κατά την 
παράδοση. 

Τέλος δαπάνης

Εάν η UPS χρειαστεί να προπληρώσει δασμούς, φόρους και άλλες κρατικές χρεώσεις εκ μέρους του 
υπόχρεου πληρωμής μιας αποστολής, η UPS χρεώνει ένα τέλος με βάση την αξία των αγαθών που 
στάλθηκαν και το προκαταβληθέν ποσό. Το τέλος αυτό καλύπτει τη διαχείριση τελωνειακών 
δηλώσεων προς τις αρχές, καθώς και την έκθεση της UPS στην ευθύνη αποζημίωσης, σε περίπτωση που 
οποιεσδήποτε δηλώσεις είναι ανακριβείς. 

Εάν ο αποστολέας έχει αποφασίσει να μετακυλίσει τα τέλη εισαγωγής σε εσάς, και η UPS υποχρεούται 
να προκαταβάλει τον Φ.Π.Α. και οποιαδήποτε άλλα τέλη που σχετίζονται με την αποστολή σας στις 
τελωνειακές αρχές, η UPS θα εισπράξει αυτό το τέλος, γνωστό ως τέλος δαπάνης, από εσάς κατά την 
παράδοση. Εισάγεται ένα τέλος δαπάνης χαμηλής αξίας για αγαθά με αξία έως και 22 €.

Λάβετε υπόψη ότι τα παραπάνω τέλη δεν αποτελούν εξαντλητική καταγραφή των πιθανών τελών. Ενδέχεται να 
ισχύουν πρόσθετα τέλη ανάλογα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της αποστολής. 

Πώς θα επηρέαζε αυτό το συνολικό κόστος σας;
Για να σας εξηγήσουμε πώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το συνολικό κόστος της αποστολής σας, 
χρησιμοποιούμε το παράδειγμα μιας μπλούζας που αγόρασε ηλεκτρονικά ένας Γερμανός καταναλωτής από ένα 
κατάστημα λιανικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αυτό το παράδειγμα, το κατάστημα λιανικής στο Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν έχει εισπράξει Φ.Π.Α. στο σημείο πώλησης. Τα παρακάτω ποσά αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και θα 
διαφέρουν από τα πραγματικά ποσά που χρεώθηκαν.

Πώς μπορείτε να πληρώσετε τα τέλη εισαγωγής;
Εάν επιβάλλονται χρεώσεις εισαγωγής για την αποστολή σας, η UPS θα σας δώσει τη δυνατότητα 
να πληρώσετε τις εκκρεμείς χρεώσεις με κάρτα ή μετρητά ενώ το δέμα σας βρίσκεται καθ' οδόν 
για παράδοση σε εσάς (εάν το κατάστημα λιανικής μάς έχει δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας) ή 
στο σημείο παράδοσης. Η πληρωμή αυτών των χρεώσεων μέσω του online συστήματός μας πριν 
από την παράδοση θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαλότερη διεκπεραίωση της αποστολής.

Τιμή προϊόντος1 € 20,00

Φ.Π.Α. στο σημείο πώλησης (19%)2 € 0

Χρεώσεις εισαγωγής κατά την ολοκλήρωση της αγοράς € 0

Συνολικό ποσό που πληρώνετε στον πωλητή κατά την ολοκλήρωση της αγοράς € 20,00

Φ.Π.Α. στο σημείο εισαγωγής (19%)2 € 3,80

Τέλος δαπάνης3 € 6,00 

Τέλη που πληρώνετε κατά την παράδοση € 9,80
1 Συμπεριλαμβανομένης της αποστολής 2 % Φ.Π.Α. με βάση τον συντελεστή της χώρας εντός Ε.Ε. 3 Με βάση τη Γερμανία. Τα τέλη ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα
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