


Επιστροφή ΦΠΑ για δαπάνες στο εξωτερικό (εντός ΕΕ)

Η επιχειρηματική εξωστρέφεια που επιδεικνύουν ολοένα και περισσότερες
ελληνικές επιχειρήσεις, συνδέεται πέραν από οφέλη για τις επιχειρήσεις και
με δαπάνες, ποσά δηλαδή που εμπεριέχουν ΦΠΑ εξωτερικού. Η διαδικασία
επιστροφής του ΦΠΑ έχει εναρμονιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εφαρμόζεται από όλα τα Κράτη Μέλη σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ.
 
Επιστροφή ΦΠΑ για ελληνικές επιχειρήσεις για δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον τρεις χώρες, εκτός της ΕΕ, συγκαταλέγονται
στη λίστα με τις χώρες που οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε δικό
τους έδαφος και συγκεκριμένα ο ΦΠΑ των δαπανών, δύναται να επιστραφεί
στις επιχειρήσεις, οι χώρες αυτές είναι η Ελβετία και η Νορβηγία και το
Ηνωμένο Βασίλειο.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις που
κάνουν χρήση του δικαιώματος τους για επιστροφή φόρου εξωτερικού
είναι ελάχιστες. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί θεωρούν την διαδικασία της
αίτησης χρονοβόρα, είτε στην έλλειψη πληροφόρησης, καθώς η
πλειονότητα τους αγνοεί παντελώς τη δυνατότητα επιστροφής ΦΠΑ
εξωτερικού.
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Αξίζει να σημειωθεί πως για αρκετές
δαπάνες που στην χώρα μας δεν
παρέχεται επιστροφή φόρου
προστιθέμενης αξίας, αν
πραγματοποιηθούν σε άλλες χώρες
του εξωτερικού, οι δαπάνες αυτές
εκπίπτουν. Σημαντικό είναι το
γεγονός πως παρατηρούνται
διαφορές από χώρα σε χώρα για τις
δαπάνες που οι επιχειρήσεις
μπορούν να αιτηθούν επιστροφή του
ΦΠΑ εξωτερικού. 
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Ενδεικτικά, δαπάνες όπως:

·Δαπάνες Ψυχαγωγίας
·Δαπάνες για Είδη πολυτέλειας 
·Δαπάνες Δεξιώσεων
·Δαπάνες Στέγασης 
·Δαπάνες Διαμονής
·Δαπάνες Σίτισης
·Δαπάνες Μεταφοράς
·Δαπάνες Καυσίμων 
·Δαπάνες Διοδίων 
·Δαπάνες Μίσθωσης Μεταφορικών Μέσων 
·Δαπάνες για την Εισαγωγή Επιβατικού Ι.Χ.
·Δαπάνες για Συμμετοχή σε Εκθέσεις 
·Δαπάνες Συμμετοχής σε Συνέδρια 
·Δαπάνες για Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων 
·Δαπάνες για την Επιμόρφωση του Προσωπικού



Δαπάνες όπως τις παραπάνω που στην Ελλάδα δεν εκπίπτουν ΦΠΑ, για τις
ίδιες δαπάνες, αν πραγματοποιηθούν εκτός συνόρων, οι επιχειρηματίες
μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφή ΦΠΑ.
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Είναι σημαντικό λοιπόν, οι επιχειρήσεις να
αιτούνται την επιστροφή του ΦΠΑ για τις
δαπάνες που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αίτηση επιστροφής ΦΠΑ
μέχρι και την απόδοση του στις επιχειρήσεις, κατά μέσο όρο δεν
υπερβαίνει τους έξι μήνες.

!Σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα
του εξωτερικού που επιθυμεί να αιτηθεί επιστροφή ΦΠΑ, δεν δικαιούται να
το πράξει. 

Οι αιτήσεις για την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για
δαπάνες σε χώρες της ΕΕ, από την πλευρά των επιχειρήσεων, για έξοδα
που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021, θα πρέπει να υποβληθούν έως
30 Σεπτεμβρίου του 2022.

Η αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους επιστροφής, έχει περιθώριο τέσσερις
μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, να κοινοποιήσει στον
αιτούντα την απόφασή του, δηλαδή να εγκρίνει εν όλω ή εν μέρει, ή να
απορρίψει την αίτηση, ή να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Όταν ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, το Κράτος Μέλος επιστροφής
έχει στη διάθεσή του επιπλέον δύο μήνες από τη λήψη αυτών των
πληροφοριών προκειμένου να κοινοποιήσει την απόφασή του στον
αιτούντα.
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Σε περίπτωση που το Κράτος Μέλος επιστροφής έχει ζητήσει κι άλλες
πρόσθετες πληροφορίες, κοινοποιεί σε κάθε περίπτωση στον αιτούντα την
απόφασή του εντός οκτώ μηνών από τη λήψη της αίτησης.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης επιστροφής, η επιστροφή του ποσού
που εγκρίθηκε πραγματοποιείται το αργότερο εντός δέκα εργάσιμων
ημερών.

Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός των
προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, θα προστεθεί προβλεπόμενος τόκος.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013),
προβλέπεται η καταβολή τόκου στον αιτούντα επί του ποσού της
οφειλόμενης επιστροφής εάν η επιστροφή καταβληθεί μετά την
καταληκτική ημερομηνία πληρωμής. Ενώ, δεν καταβάλλεται τόκος εάν
έχουν ζητηθεί πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτούντα και δεν έχουν
αυτές αποσταλεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

400 ευρώ ή το ισόποσο σε κάθε εθνικό νόμισμα εάν η περίοδος
επιστροφής είναι μεταξύ 3 μηνών και μικρότερη από ένα ημερολογιακό
έτος
50 ευρώ ή το ισόποσο σε κάθε εθνικό νόμισμα εάν η περίοδος
επιστροφής είναι ένα ημερολογιακό έτος ή το υπόλοιπο
ημερολογιακού έτους.

Το ελάχιστο όριο (αιτηθέντος) ποσού επιστροφής είναι είτε 

Η περίοδος επιστροφής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ένα
ημερολογιακό έτος ή μικρότερη από τρεις ημερολογιακούς μήνες. Η αίτηση
επιστροφής ΦΠΑ ενδέχεται, ωστόσο, να αφορά περίοδο μικρότερη των
τριών μηνών, εάν η περίοδος αυτή, αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του
ημερολογιακού έτους.



QBC - Quality Business Consultants

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε
να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email επικοινωνίας

216 900 7576
info@qbc.gr

qbc.gr

Τη συλλογή των παραστατικών δαπανών

Την καταχώρηση της αίτησης 

Την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης 

QBC | Elevating your business

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Στην QBC, όραμά μας είναι μας μέσα από τις συνεργασίες μας να πετυχαίνουμε
αποτελέσματα για το σύνολο της κοινωνίας και να βοηθάμε στην εξέλιξη της. Μέσα από την
αποδοτική κατανομή των πόρων και την ορθή λειτουργία των εσωτερικών συστημάτων των
επιχειρήσεων καθώς και την εναρμόνιση με τα σύγχρονα πρότυπα μπορούμε να
οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο επιχειρηματικότητας.

Αποστολή μας είναι να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία των οικονομικών
συστημάτων των συνεργατών μας και να συμβάλουμε στην αποτελεσματικότητα τους. Με
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχονται από πλήρως καταρτισμένα στελέχη
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, να αδράξουμε τις ευκαιρίες, να πετύχουμε
τους στόχους και να οδηγήσουμε στην ανάπτυξη.

Οι άνθρωποι της QBC έχουν συνδιαμορφώσει το πλαίσιο αξιών της. Αξίες όπως η
εμπιστοσύνη, η ηθική συμπεριφορά και ο σεβασμός στον άνθρωπο αποτελούν σημείο
αναφοράς για καθένα από εμάς. Μια ομάδα που λειτουργεί με κοινές αξίες και εξελίσσεται
συνεχώς. Το σύστημα αξιών μας δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους της QBC, καθώς
μοιραζόμαστε κοινές αξίες με το σύνολο των ανθρώπων που συνεργαζόμαστε.

Η QBC διαθέτει εξειδικευμένους Συμβούλους στη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ από
φορολογικές αρχές του εξωτερικού. Η ομάδα της QBC αναλαμβάνει το σύνολο των
απαιτούμενων διαδικασιών για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής φόρου
προστιθέμενης αξίας για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, από

tel:2169007576
https://www.qbc.gr/
https://www.qbc.gr/i-etaireia-qbc/
https://www.qbc.gr/i-etaireia-qbc/

