
Τεύχος 12/2021 (έτος 2Ο)  
 

 
Μήνυμα προέδρου                                                

 
Αγαπητές – αγαπητοί,  
 
Όπως έγινε γνωστό παρατάθηκε από τη λήξη της κατά τρεις μήνες, η θητεία των Διοικητικών 
Συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων σωματείων και συλλόγων. Με 
τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών παρατάθηκε η θητεία των οργάνων διοίκησης 
σωματείων και συλλόγων μέχρι την 31η.10.2021. 
 
Ωστόσο δεδομένου πως βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και ο χρόνος πλησιάζει καλό θα ήταν 
να επισπεύσουν τη διαδικασία των εκλογών τους οι Σύλλογοι – μέλη της Ομοσπονδίας,  καθώς 
η ΠΟΒΑΚΩ προτίθεται να πραγματοποιήσει τις εκλογές της εντός του Οκτωβρίου.  
 
Με τον τρόπο αυτό στις εκλογές της ΠΟΒΑΚΩ οι Σύλλογοι θα μπορέσουν να έρθουν με τους 
νέους τους αντιπροσώπους.   
 
Είναι κατανοητό πως η περίοδος που διανύουμε έχει ιδιαίτερες δυσκολίες, ωστόσο δεν θα 
πρέπει να υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία των εκλογών, προκειμένου να μην 
προκύψουν τεχνικά προβλήματα, μετά το πέρας της 31ης Οκτωβρίου στους Συλλόγους μέλη 
μας.  
  
Πέτρος Καλπακίδης  
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Αναστολή υποχρέωσης χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους 

Για την αναστολή της υποχρέωσης μάσκας από τις 24 Ιουνίου ενημέρωσε η ΠΟΒΑΚΩ με 
επιστολή της τους προέδρους των Συλλόγων που βρίσκονται στους κόλπους της, ζητώντας να 
ενημερώσουν τα μέλη τους. 
 
Στην επιστολή αναφέρεται: 
«Μετά την ανακοίνωση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας στις 23.06.2021,  για την 
εξέλιξη της πανδημίας, τα νέα μέτρα χαλάρωσης έχουν ως εξής: 
1. Από τις 24.6.2021 στις 05:00 το πρωί, αναστέλλεται η υποχρέωση χρήσης μάσκας σε 
εξωτερικούς χώρους και εφόσον δεν υπάρχει συγχρωτισμός. 
2. Η μάσκα διατηρείται στους εσωτερικούς χώρους». 
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e-λιανικό: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων –  
Επιδότηση μέχρι 5.000 ευρώ σε επιχειρήσεις του λιανεμπορίου 

Δημοσιεύθηκε η νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ 
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση 
ηλεκτρονικού καταστήματος» (B’ Κύκλος), προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ που αφορά στη 
στήριξη της λειτουργίας των ΜμΕ επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 
Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος 
(e-shop), ώστε να στηριχθεί η λειτουργία τους, να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους. 
 
Ωφελούμενοι είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας 
τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και 
έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. 
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 

• Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019. 
• Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία 

προκήρυξης της δράσης. 
Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στον πρώτο 
κύκλο της Δράσης.  
Επιδοτούνται αιτήσεις έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την 
απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών 
(λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. 
Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η επιχείρηση το 
διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020. 
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 
(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr 
(ii) διαρκεί από 09.07.2021 μέχρι 29.09.2021 
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Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη δράση μπορούν να απευθύνονται  ή να 
ανατρέξουν: 
-στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, 
Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. 
-στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ. 
-στην ιστοσελίδα της Δράσης  
-στην ιστοσελίδα www.espa.gr 
-στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr 
 

Ανέπαφες συναλλαγές: Παγιώνεται το όριο των 50 ευρώ και μετά την 1η Ιουλίου 

Διατηρείται το ανώτατο όριο των 50 ευρώ για ανέπαφες συναλλαγές και μετά την 1η Ιουλίου, 
όπως ενημέρωσε με σημερινή της ανακοίνωση η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Συγκεκριμένα, 
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «οι τράπεζες-μέλη της, στο πλαίσιο της δέσμευσής τους 
για διαρκή συνδρομή τους στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), 
στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική καθημερινότητα, θα διατηρήσουν το όριο ποσού των 
ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στα 50 ευρώ,  από την 1η 
Ιουλίου 2021 και εφεξής». 
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διαπιστώνει ότι από τις 30 Μαρτίου, οπότε και υιοθετήθηκε το 
συγκεκριμένο μέτρο, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε καθολική, 
ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του 
τερματικού (POS). «Ως εκ τούτου», καταλήγει, «όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, 
μπορούν να πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς παράδοση της κάρτας πληρωμών στον 
εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος, όπου διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές, 
πέραν του ποσού των 50 ευρώ, θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη και να ζητείται η 
πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS, από τον κάτοχο της κάρτας». 
Επισημαίνει, τέλος, ότι σε κάθε περίπτωση, οι συναλλασσόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους. 
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Νέα παράταση για τα ηλεκτρονικά βιβλία 

Η πανδημία μεταθέτει για μία ακόμη φορά την υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών 
βιβλίων - my data. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών και της 
ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία των 
επιχειρήσεων, καθώς και τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών, καθορίζεται η σταδιακή 
υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA και η διασύνδεση των 
φορολογικών μηχανισμών με την ΑΑΔΕ ως εξής: 
1. Διαβίβαση παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα myDATA 
Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την 
ημερομηνία αυτή και μετά: 
-Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 
50.000 €. 
-Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 
100.000 €. 
Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες 
επιχειρήσεις. 
 
Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την 
ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του 
myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022. 
Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά 
εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων. 
2. Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών (ταμειακών μηχανών κ.λπ.) με την ΑΑΔΕ 
Σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς 
ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) υποχρεούνται: 

- να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις 
με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της 
απόδειξης, 

- να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) 
σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA, 
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- να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη 
δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα τους στο Φορολογικό Μητρώο. 

Η υποχρέωση διασύνδεσης και οι αντίστοιχες προθεσμίες αναβάθμισης-απόσυρσης για τις 
επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ διαμορφώνονται ως εξής: 
Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που: 
-βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και 
-το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €.  
Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που: 
-βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και 
-το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €. 
Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. 
 
Μέσω της καθολικής ένταξης στην πλατφόρμα myDATA και της διασύνδεσης των 
φορολογικών μηχανισμών, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επιδιώκουν να 
απαλλάξουν οριστικά τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών 
καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, αρχής γενομένης από το 2021. 
 

Για ποιους ακριβαίνει το ρεύμα από 3% έως 15,6 

Συνεχίζεται το σπιράλ… των αυξήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικούς ρεύματος. 
Μετά τους προμηθευτές που ενεργοποίησαν τις ρήτρες χονδρεμπορικής τιμής εξαιτίας της 
έκρηξης του κόστους ενέργειας, τη σκυτάλη παίρνουν και οι διαχειριστές δικτύων. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανάρτησε στη «Διαύγεια» την απόφαση της 
με την οποία εγκρίνει τα χρεώσεις χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για το 2021. Αυτές τις εισηγήθηκε ο ΑΔΜΗΕ με βάση το έσοδο που θέλει να 
ανακτήσει και αυτό ανέρχεται στα 211,5 εκ. ευρώ έναντι 198,9 εκ. ευρώ που ήταν το 2019. 
 
Ο διαχειριστής, όπως αναφέρουν πηγές, προχώρησε στην ανακατανομή του συνολικού 
εσόδου ανάμεσα στις κατηγορίες των πελατών, με βάση την ευρωπαϊκή πρακτική. 
Με βάση την απόφαση της ΡΑΕ, οι νέες χρεώσεις, που ανήκουν στην κατηγορία των 
ρυθμιζόμενων τιμολογίων, θα ισχύσουν από την 1η Αυγούστου. 
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Πιο αναλυτικά, οι χρεώσεις αυξάνονται: 
1.   Για τους πελάτες Μέσης Τάσης (μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις), κατά 15,6%. Πιο 
συγκεκριμένα η χρέωση ισχύος καθορίστηκε στα  1.384 ευρώ/MW (Μεγαβάτ) Μεγίστης 
Μηνιαίως τιμής της Μέσης Ωριαίας Ζήτησης τις Ώρες Αιχμής (11πμ-2μμ) ανά μήνα. Η 
προηγούμενη χρέωση ήταν στα 1.197 ευρώ. 
2.  Για τους λοιπούς πελάτες χαμηλής τάσης, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τον οδικό φωτισμό, 
κατά 6,5%. Πιο συγκεκριμένα η χρέωση ενέργειας ανεβαίνει στα 0,52 ευρώ ανά Κιλοβατώρα 
έναντι 0,488 ευρώ ανά Κιλοβατώρα. Οριακή μείωση αποφασίστηκε για τη χρέωση 
συμφωνημένης ισχύος παροχής ανά έτος και για την ακρίβεια πέφτει στα 0,51 από 0,52 ευρώ 
ανά kVA. 
3. Για τους οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης κατά 3,3%. Συγκεκριμένα η χρέωση 
ενέργειας ανεβαίνει στα 0,56 ευρώ ανά Κιλοβατώρα από 0,542 ευρώ ανά κιλοβατώρα που 
ίσχυε για το 2019 και το 2020. Ταυτόχρονα αμετάβλητη παραμένει η χρέωση συμφωνημένης 
ισχύος παροχής ανά έτος και για την ακρίβεια στα 0,13 ευρώ ανά kVA. 
4.  Για τους οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης και δικαιούχους του ΚΟΤ και 
πολύτεκνους κατά 3%. Συγκεκριμένα η χρέωση ενέργειας ανεβαίνει στα 0,62 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα από 0,602 ευρώ ανά κιλοβατώρα. 
5.  Για τους πελάτες Υψηλής Τάσης (ενεργοβόρος και βαριά βιομηχανία) η χρέωση μειώνεται 
κατά 2%. Η χρέωση ισχύος καθορίστηκε στα 23.560 ευρώ ανά MW ετησίως έναντι 24.062 
ευρώ. 
 

Φορολογικές δηλώσεις: Πάμε για παράταση – 
Μόλις ένας στους επτά έχει υποβάλει έως τώρα 

 
Με αργούς ρυθμούς προχωρά η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων καθώς μέχρι 
στιγμής μόνο ένας στους επτά φορολογούμενους έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο αριθμός των δηλώσεων (Ε1) που είχαν υποβληθεί 
ανέρχονταν σε 918.915. 
Με βάση τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών, η προθεσμία για την υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 27 Αυγούστου. 
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Όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 28 Ιουλίου μπορούν 
να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις (έως το Φεβρουάριο του 2022) ή 
έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν έκπτωση 3% στην περίπτωση που επιλέξουν την εφάπαξ 
καταβολή του φόρου εισοδήματος. 
Αν η φορολογική δήλωση υποβληθεί έως τις 27 Αυγούστου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει 
έως το τέλος του μήνα να καταβάλλουν τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος. 
 
Λογιστές και φοροτεχνικοί πιέζουν ήδη για παράταση. 
Ωστόσο, τυχόν παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα σήμαινε 
καθυστερήσεις στην έναρξη αποπληρωμής του ΕΝΦΙΑ, φέρνοντας την πρώτη δόση ακόμα 
και τον Οκτώβριο. 
 
Τα στατιστικά: 
 
Τα 1.245.986 εκκαθαριστικά που έχουν εκδοθεί δείχνουν τα εξής: 
 
– Το 26,72% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα 
που απέκτησε το προηγούμενο έτος, την πρώτη χρονιά της πανδημίας. Οι φορολογούμενοι 
αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με 
την πρώτη στο τέλος Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2022. Σε περίπτωση 
εφάπαξ πληρωμής του φόρου προβλέπεται έκπτωση φόρου 3%. 
 
– Το 56,48% των φορολογουμένων δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον φόρο για τα 
εισοδήματα του 2020. 
 
– Για το 16,8% των φορολογουμένων φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου. 
 
– 370.010 φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2020 εισοδήματα από ακίνητα έχουν υποβάλει 
ήδη τη δήλωσή τους. 
 
– 93.085 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις έχουν υποβάλει το έντυπο Ε3, 
το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων 
δαπανών και να κερδίσουν το πιστωτικό που θα χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή 
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων έως το τέλος του έτους. Μετά την παράταση 
που δόθηκε η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης και του εντύπου Ε3 για την ένταξη στο 
πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών λήγει στις 2 Ιουλίου. 
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ΕΕ: Νέοι κανόνες ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 

Οι νέοι κανόνες για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τις διαδικτυακές αγορές θα 
αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου, προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές στην ΕΕ, 
τονίζει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Η πανδημία του κορονοϊού επιτάχυνε την αλματώδη αύξηση του ηλεκτρονικού λιανικού 
εμπορίου και ενίσχυσε την ανάγκη μεταρρύθμισης των κανόνων, τονίζει η Επιτροπή. Οι νέοι 
κανόνες θα διασφαλίζουν ότι ο ΦΠΑ που οφείλεται για τις διαδικτυακές πωλήσεις 
καταβάλλεται στη χώρα του καταναλωτή. Επίσης, οι νέοι κανόνες θα επηρεάσουν τους 
διαδικτυακούς πωλητές και τις διαδικτυακές αγορές/πλατφόρμες, εντός και εκτός της ΕΕ, τους 
ταχυδρομικούς φορείς και τους ταχυμεταφορείς, τις τελωνειακές και φορολογικές διοικήσεις, 
καθώς και τους καταναλωτές. 
 
Ειδικότερα, από την 1η Ιουλίου 2021 θα εισαχθούν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο με τον 
οποίο χρεώνεται ο ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις, είτε οι καταναλωτές αγοράζουν από 
εμπόρους εντός είτε εκτός της ΕΕ. 
Σύμφωνα με το τρέχον σύστημα, τα εμπορεύματα, που εισάγονται στην ΕΕ και αποτιμώνται 
σε λιγότερο από 22 ευρώ από εταιρείες εκτός ΕΕ, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Από την 1η 
Ιουλίου, η απαλλαγή αυτή αίρεται έτσι ώστε να χρεώνεται ΦΠΑ σε όλα τα εμπορεύματα που 
εισέρχονται στην ΕΕ — ακριβώς όπως και για τα εμπορεύματα που πωλούνται από 
επιχειρήσεις της ΕΕ. 
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι γίνεται κατάχρηση της απαλλαγής ΦΠΑ, επισημαίνει η 
Επιτροπή, καθώς αδίστακτοι πωλητές από χώρες εκτός ΕΕ προβαίνουν σε παραπλανητική 
επισήμανση αποστολών εμπορευμάτων, π.χ. έξυπνων τηλεφώνων, προκειμένου να 
επωφεληθούν από την απαλλαγή. Το κενό αυτό επιτρέπει στις εν λόγω εταιρείες να 
υποσκελίσουν τους ανταγωνιστές τους στην ΕΕ και κοστίζουν στα δημόσια ταμεία της ΕΕ 
περίπου 7 δισ. ευρώ ετησίως σε απάτες, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη φορολογική 
επιβάρυνση για τους άλλους φορολογούμενους. 
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Επί του παρόντος, οι πωλητές ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να διαθέτουν αριθμό 
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο κύκλος εργασιών τις 
υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο συνολικό κατώτατο όριο, το οποίο διαφέρει από χώρα σε χώρα. 
Από την 1η Ιουλίου, τα εν λόγω διαφορετικά κατώτατα όρια θα αντικατασταθούν από ένα 
κοινό ενωσιακό όριο ύψους 10.000 ευρώ, πάνω από το οποίο ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται 
στο κράτος μέλος στο οποίο παραδίδονται τα εμπορεύματα. 
 
Για να απλουστευθεί η ζωή των εν λόγω εταιρειών και να διευκολυνθούν οι πωλήσεις τις σε 
άλλα κράτη μέλη, οι διαδικτυακοί πωλητές μπορούν πλέον να εγγραφούν σε μια ηλεκτρονική 
πύλη, την “One Stop Shop”, όπου μπορούν να εκπληρώσουν τις τις υποχρεώσεις τις όσον 
αφορά τον ΦΠΑ για τις πωλήσεις τις σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό το όριο των 10.000 ευρώ 
εφαρμόζεται ήδη για ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πωλούνται διαδικτυακά από το 2019. 
 
Αντί να αγωνίζονται να συμμορφωθούν με περίπλοκες διαδικασίες σε τις χώρες, μπορούν να 
εγγραφούν στο δικό τις κράτος μέλος και στη δική του γλώσσα. Μόλις εγγραφεί, ο 
διαδικτυακός λιανοπωλητής μπορεί να κοινοποιήσει και να καταβάλει ΦΠΑ στην 
ηλεκτρονική πύλη “One Stop Shop” για τις τις πωλήσεις του στην ΕΕ μέσω τριμηνιαίας 
δήλωσης. Η πύλη αυτή θα φροντίζει για τη διαβίβαση του ΦΠΑ στο αντίστοιχο κράτος μέλος. 
 
Στο ίδιο πνεύμα, η καθιέρωση τις πύλης “One Stop Shop” για πωλητές εκτός ΕΕ θα τις 
επιτρέπει να εγγραφούν εύκολα στα μητρώα ΦΠΑ στην ΕΕ και θα διασφαλίζει ότι το ορθό 
ποσό του ΦΠΑ διοχετεύεται στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται τελικά. Για τις 
καταναλωτές, αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια: ο ΦΠΑ θα πρέπει να αποτελεί 
μέρος τις τιμής που καταβάλλουν στον πωλητή. Τις, δεν θα υπάρχουν πλέον προσκλήσεις από 
τις τελωνειακές υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών που ζητούν πρόσθετη πληρωμή 
όταν τα εμπορεύματα φθάνουν στη χώρα του καταναλωτή, διότι ο ΦΠΑ θα έχει ήδη 
καταβληθεί. 
 
Η Επιτροπή τονίζει ότι τις μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εκτός τις ΕΕ, έχουν ήδη εγγραφεί 
στην πύλη “One Stop Shop”, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων παγκόσμιων 
διαδικτυακών αγορών. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια πύλη “One Stop Shop” για τον ΦΠΑ λειτουργεί ήδη με 
επιτυχία από το 2015 για τις διασυνοριακές πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
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ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 38,9% του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο 

 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και 
Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 
2021, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον 
αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής: 
 
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, παρουσίασε αύξηση 38,9% και σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021 αύξηση 10,1%. 
 
Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, παρουσίασε αύξηση 39,3% και σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021 αύξηση 8,1%. 
 
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021 παρουσίασε αύξηση 2,8%. 
 
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 2,2%. 
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Eurostat: Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα  
αναμένεται να φτάσει το 0,6% τον Ιούνιο, από -1,2% τον Μάιο 

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει το 0,6% τον Ιούνιο, από -1,2% 
τον Μάιο, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, 
που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε στο 
1,9% τον Ιούνιο, από 2% τον Μάιο. 
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια 
αναμένεται να έχει το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Ιούνιο (12,5%, σε σύγκριση με 13,1% 
τον Μάιο), ακολουθούμενη από τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (1,2%, σε σύγκριση 
με 0,7% τον Μάιο), τις υπηρεσίες (0,7%, σε σύγκριση με 1,1% τον Μάιο) και τα τρόφιμα, το 
αλκοόλ και τον καπνό (0,6%, σε σύγκριση με 0,5% τον Μάιο). 
Toν υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό στην ευρωζώνη τον Ιούνιο κατέγραψαν η Εσθονία με 
3,7% και η Λιθουανία με 3,5%. 
Ο χαμηλότερος πληθωρισμός καταγράφηκε στην Πορτογαλία (-0,6%), στη Μάλτα (-0,2%) 
και στην Ελλάδα (0,6%). 
Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, ο πληθωρισμός έφτασε το 2,1% αυτόν 
τον μήνα, έναντι 1,9% στη Γαλλία, 1,3% στην Ιταλία και 2,4% στην Ισπανία. 
Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο ο πληθωρισμός στην 
ευρωζώνη να είναι κοντά μεν, αλλά κάτω από 2%. 

Επιμέλεια κειμένων – ρεπορτάζ: Λίνα Τσιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 
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