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Φορολογία (φυσικών προσώπων, εταιρειών, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι) 

Ι. Φορολογία φυσικών προσώπων 

Ο φόρος φυσικών προσώπων στην Γερμανία αποτελεί «κοινοτικό» φόρο (Gemeinschaftssteuer), καθώς τα 

φορολογικά έσοδα κατανέμονται (ποσοστιαία) και χρηματοδοτούν την λειτουργία του Ομοσπονδιακού 

Κράτους και των Ομόσπονδων Κρατιδίων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εν προκειμένω, 42,5% των 

εσόδων κατευθύνεται, αντιστοίχως, στην κεντρική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και τα Ομοσπονδιακά 

Κρατίδια, ενώ το υπόλοιπο 15% στις Κοινότητες (Δήμοι, Τοπικές Αυτοδιοικήσεις κλπ.). 

Υπόχρεος φόρου είναι κάθε μόνιμος κάτοικος Γερμανίας (με τουλάχιστον 6 μήνες διαμονής στην χώρα 

κατ’ έτος), ανεξαρτήτως εθνικότητας, για τα εγχωρίως «παραγόμενα» εισοδήματα. Φυσικά πρόσωπα με 

εισοδήματα στην Γερμανία, τα οποία δεν έχουν μόνιμη έδρα ή διαμένουν προσωρινά (<6 μήνες) στην 

Γερμανία, έχουν περιορισμένη φορολογική υποχρέωση, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανονισμών. 

Όπως και στην Ελλάδα, η ταυτοποίηση των φορολογικά υπόχρεων, φυσικών προσώπων, γίνεται μέσω 

ενός μοναδικού, 11ψήφιου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Steueridentifikationsnummer/IdNr). 

Πηγές εισοδήματος 

Ο γερμανικός Φορολογικός Κώδικας (Einkommensteuergesetz/EStG) «αναγνωρίζει» 7 πηγές 

εισοδήματος: 

1. Έσοδα από γεωργία και δασοκομία 

2. Έσοδα από εμπόριο ή επιχειρήσεις 

3. Έσοδα από αυτοαπασχόληση 

4. Έσοδα από απασχόληση 

5. Έσοδα από κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία (μετοχές, μερίσματα κλπ.) 

6. Έσοδα από ενοίκια 

7. Άλλα έσοδα (π.χ. εισόδημα από σύνταξη) 

Απηλλαγμένα φόρων είναι τα εισοδήματα από «μερική» απασχόληση (<€450/έτος, βλ. Κεφ. Β/1.8), τα 

εισοδήματα από απασχόληση σε Δημόσια Ιδρύματα ή Ενώσεις, όταν δεν υπερβαίνουν τα €2.400/ετησίως, 

καθώς και τα επιδόματα (ανεργίας, ασθένειας κλπ.), τα οποία ωστόσο συνυπολογίζονται στις τακτικές 

αποδοχές ως προς τον υπολογισμό του αφορολογήτου, το οποίο, το 2017, ανέρχεται σε €8.820 για τους 

άγαμους και 17.640 για τους έγγαμους (κοινή φορολογική δήλωση). 

Εισοδήματα και φορολογικοί συντελεστές 

Η φορολογία φυσικών προσώπων στην Γερμανία, το 2017, διαμορφώνεται ως εξής:  

1. Ετήσια εισοδήματα έως 8.820 Euro, συντελεστής 0%  

2. Ετήσια εισοδήματα από €8.821 έως €54.058, κλιμακωτός συντελεστής 14% έως 42% 

3. Ετήσια εισοδήματα από €53.666 έως €256.303, συντελεστής 42% 

4. Ετήσια εισοδήματα από €256.304, συντελεστής 45% (ανώτατος). 

Στην ετήσια φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων, προστίθεται η ετήσια Εισφορά 

Αλληλεγγύης (Solidaritätszuschlag, βλ. Υποσημείωση 1), καθώς και ο κατά περίπτωση Εκκλησιαστικός 



Φόρος
1
. Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις εγγάμων, τα προς φορολόγηση όρια των ετήσιων εισοδημάτων 

διπλασιάζονται. 

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων 

Η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης, για τους υπόχρεους, είναι η 31
η
 Μαΐου εκάστου έτους, ενώ 

από το 2019 και εξής η προθεσμία μετατίθεται για την 31
η
 Ιουλίου εκάστου έτους. Η προθεσμία μπορεί να 

παραταθεί, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φορολογουμένου. 

Δεν υφίσταται προθεσμία για την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης από πλευράς Εφορίας. 

Οι μισθωτοί φορολογούνται μηνιαίως, δια παρακράτησης των αναλογούντων φόρων μέσω της 

μισθοδοσίας, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω αυτοπρόσωπης ή τραπεζικής πληρωμής, με την λήψη 

του Εκκαθαριστικού Σημειώματος. Αναλόγως του πληρωτέου φόρου, η Φορολογική Αρχή δύναται να 

καθορίσει διαφορετική ημερομηνία πληρωμής. Ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι και 30 ημερολογιακές 

ημέρες μετά την αποστολή του Εκκαθαριστικού στους υπόχρεους. 

Φορολογικές ελαφρύνσεις 

Φορολογική ελάφρυνση προκύπτει από τριών ειδών δαπάνες: 

α. Δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται (βάσει παραστατικών) με την άσκηση του επαγγέλματος του 

φορολογουμένου, όπως ταξιδιωτικές δαπάνες και επαγγελματικά έξοδα μετακίνησης, δαπάνες για 

επαγγελματική επιμόρφωση και μετεκπαίδευση κ. ά. 

β. Δαπάνες, όπως η συμβουλευτική επιχειρήσεων ή η νομική και λογιστική υποστήριξη, οι οποίες 

σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος, επί παραδείγματι τα δικηγορικά έξοδα σε περιπτώσεις 

νομικής διαμάχης, ακόμη δε και με την ίδια την Εφορία, για φορολογικά θέματα 

γ. Έκτακτες δαπάνες, οι οποίες επιδεινώνουν δραματικά το εισόδημα και, ως αποτέλεσμα, το επίπεδο 

διαβίωσης του φορολογούμενου. Του φόρου μπορούν να εκπίπτουν, για παράδειγμα, δαπάνες θεραπείας 

και αποκατάστασης, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, δαπάνες επισκευής οχήματος σε ατυχήματα 

που συνδέονται με την άσκηση του επαγγέλματος κ. ά. 

Τέλος, φορολογικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για τα τέκνα, καθώς και τις με αυτά συνδεόμενες δαπάνες, 

όπως η φύλαξη ή η προσχολική εκπαίδευση τέκνων εργαζομένων γονέων. 

ΙΙ. Φορολόγηση Επιχειρήσεων 

Βασικές διακρίσεις 

Οι επιχειρήσεις στην Γερμανία φορολογούνται σε τρία επίπεδα: 

Α. Οι εταιρείες (όπως η ανώνυμη εταιρεία—AG, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης- GmbH κλπ.) 

υπόκεινται στον Φόρο Εταιρικού Εισοδήματος (Körperschaftssteuer), ενώ 

Β. Οι προσωπικές εταιρείες υπόκεινται στον Φόρο Ατομικού Εισοδήματος (Einkommensteuer). 

Γ. Όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής, υπόκεινται στον Φόρο Επιτηδεύματος 

(Gewerbesteuer). 

Οι φόροι Εταιρικού και Προσωπικού Εισοδήματος επιβάλλονται και εισπράττονται από την 

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, ενώ ο Φόρος Επιτηδεύματος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου η εταιρεία 

έχει την έδρα της. 

Φόρος Εταιρικού Εισοδήματος (Körperschaftsteuer) 

Επιβάλλεται με σταθερό φορολογικό συντελεστή 15% (Flat-Rate-Tax) επί των κερδών που υπόκεινται σε 

φορολόγηση. Επιβάλλεται τόσο στα κέρδη που θα διανεμηθούν στους μετόχους, όσο και στα κέρδη που 

θα παραμείνουν στην εταιρεία. 

Επί των κερδών που διανέμονται στους μετόχους (πχ. μερίσματα) επιβάλλεται από το 2009 Φόρος 

Κεφαλαιουχικών Κερδών, με σταθερό συντελεστή 25%. 

                                                           
1
Αφορά αποκλειστικά τα –κατά δήλωσή τους- μέλη της Ευαγγελικής και Καθολικής Εκκλησίας της Γερμανίας, με τον φορολογικό συντελεστή να 

κυμαίνεται μεταξύ 5% και 9%, αναλόγως του δόγματος και του φορολογούντος Ομοσπονδιακού Κρατιδίου 



Συνυπολογιζομένης της Εισφοράς Αλληλεγγύης (Solidaritätszuschlag), η οποία ανέρχεται σε 5,5% επί του 

φόρου εταιρικού εισοδήματος, η συνολική φορολογική επιβάρυνση ανέρχεται σε 15,825% επί των 

φορολογητέων κερδών της εταιρείας. 

Φόρος Ατομικού Εισοδήματος (Einkommensteuer) 

Οι προσωπικές εταιρείες (oHG, KG, GbR, PartG) δεν διαθέτουν αυτόνομη νομική μορφή, καθώς 

αποτελούν συνένωση εταίρων, οι οποίοι υπόκεινται ατομικά σε Φόρο Ατομικού Εισοδήματος 

(Einkommensteuer) για τα εισοδήματα και κέρδη που προσπορίζουν από την εταιρική συμμετοχή. 

Φόρος Επιτηδεύματος (Gewerbesteuer) 

Η φορολογική επιβάρυνση προσδιορίζεται βάσει: 

Α. Του βασικού φορολογικού συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται από τον Γερμανικό Φορολογικό Κώδικα 

και ανέρχεται σε 3,5% για όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, και 

Β. Του συντελεστή φορολογικής επιβάρυνσης, όπως προσδιορίζεται αυτόνομα από κάθε τοπική 

αυτοδιοίκηση, αποκαλούμενο και Δημοτικό Συντελεστή (Hebesatz). Βάσει του νόμου, ο δημοτικός 

συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 200%, ενώ στην πράξη φθάνει έως και 900% (στην 

κοινότητα του Dierfeld, στην Ρηνανία-Παλατινάτο). Κατά μέσο όρο, ανέρχεται σε 350% - 400% και τείνει 

να είναι υψηλότερος στις αστικές περιοχές απ’ ότι στις αγροτικές. 

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής (3,5%), πολλαπλασιαζόμενος επί τον δημοτικό συντελεστή, δίνει τον 

συνολικό Φόρο Επιτηδεύματος. Για τις Προσωπικές Εταιρείες προβλέπεται αφορολόγητο όριο κερδών 

ύψους €24.500, ενώ για ορισμένες κατηγορίες νομικών προσώπων (βάσει προνοιών του Φορολογικού 

Κώδικα) φοροαπαλλαγή ύψους €3.900. 

Παράδειγμα: 

Εταιρεία “ΧGbR” (Προσωπική Εταιρεία), έδρα Βερολίνο  

Ετήσια φορολογητέα κέρδη €50.000 

Σύνολο ελαφρύνσεων/επιβαρύνσεων (τόκοι δανείων, μερίσματα Σιωπηρών Εταίρων, αποσβέσεις κ. ά.) €  1.000 

Σύνολο φορολογητέας ύλης €51.000 

Αφορολόγητο εφάπαξ ποσό για Προσωπικές Εταιρείες €24.500 

Καθαρή φορολογητέα ύλη (€51.000-€24.500) €26.500 

Καθαρή φορολογητέα ύλη επί βασικού φορολογικού συντελεστή 3,5% (€26.500 Χ 3,5%) €  927,50 

Σύνολο Φόρου Επιτηδεύματος (βασικό ποσό Χ δημοτικό συντελεστή, 410% για το Βερολίνο) €3.802,75 

Φορολογικές ελαφρύνσεις 

Δεδομένου ότι στις προσωπικές εταιρείες, τόσον τα κέρδη προς διανομή, όσον και τα διακρατούμενα 

υπόκεινται σε φορολόγηση με κλιμακούμενο φορολογικό συντελεστή, ο νομοθέτης δίνει δύο δυνατότητες 

ελάφρυνσης της φορολογίας: 

 Συμψηφισμό του Φόρου Επιτηδεύματος (Gewerbesteuer) με τον φόρο ατομικού εισοδήματος. 

Προβλέπεται συντελεστής 3,8. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο φόρος προσωπικού εισοδήματος μπορεί να 

μειωθεί κατά ποσό ίσο με τον φόρο που προκύπτει από το βασικό φορολογικό ποσοστό, επί 3,8. 

Επί παραδείγματι, στην ως άνω Προσωπική Εταιρεία “ΧGbR”, η φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει 

από τον βασικό φορολογικό συντελεστή (3,5%) είναι €927,50. Το ποσό αυτό μπορεί να συμψηφισθεί με 

τον φόρο που αναλογεί επί του ατομικού εισοδήματος του εταίρου, με συντελεστή 3,8 (€927,50 Χ 3,8 = 

€3.524,50). Άρα η εταιρεία μπορεί να συμψηφίσει (μειώσει) τον φόρο ατομικού εισοδήματος των εταίρων 

της κατά €3.524,50. 



 Εάν οι εταίροι Προσωπικών Εταιρειών δεν επιθυμούν να υπόκεινται στον κλιμακούμενο φορολογικό 

συντελεστή επί ατομικών εισοδημάτων (Einkommensteuer), δύνανται να επιλέξουν την φορολόγηση των 

κερδών με ενιαίο φορολογικό συντελεστή 28,25%, ο οποίος μαζί με τον πρόσθετο φόρο αλληλεγγύης 

ανέρχεται τελικά σε 29,8%, ποσοστό όμοιο με αυτό που καλούνται να καταβάλουν οι μη προσωπικές 

εταιρείες. 

Μερίσματα, μετοχές (Abgeltungsteuer) 

Για το εισόδημα φυσικών προσώπων από μερίσματα ή μετοχές, επιβάλλεται φόρος που παρακρατείται 

στην πηγή (Abgeltungsteuer) σε ποσοστό 25%. Στο εισόδημα από αυτές τις πηγές επιβάλλεται, επίσης, 

Εισφορά Αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα η τελική φορολογική επιβάρυνση να ανέρχεται σε 26,4%. 
 

Σύγκριση: Συνολική φορολογική επιβάρυνση Ανωνύμων και Προσωπικών Εταιρειών 

σε € Ανώνυμη Εταιρεία Προσωπική Εταιρεία 

Φορολογητέο εισόδημα 1.000.000 1.000.000 

Φόρος εισοδήματος -150.000 -282.500 

Φόρος Επιτηδεύματος 

(μέσος συντελεστής 400%) 
-140.000 -140.000 

Πληρωμές Φόρου Επιτηδεύματος προς συμψηφισμό 
με Φόρο Ατομικού Εισοδήματος 

- 133.000 

Εισφορά Αλληλεγγύης -8.250 -8.250 

Καθαρό εισόδημα (μετά φόρων) 701.750 702.250 

Συνολική φορολογική επιβάρυνση 
(Φόρος Εισοδήματος + Φόρος Επιτηδεύματος + 
Εισφορά Αλληλεγγύης) 

-29,83% -29,77% 

 

Ενιαία φορολόγηση εταιρειών με θυγατρικά παραρτήματα 

Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, όταν μία εταιρεία έχει μία ή περισσότερες θυγατρικές εταιρείες, δύναται 

να συγκεντρώνει κέρδη και ζημίες στην γερμανική μητρική και να φορολογείται βάσει αυτών.  

Οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν είναι οι εξής: 

 η μητρική εταιρεία να έχει έδρα στην Γερμανία 

 η μητρική να κατέχει άνω του 50% των μετοχών (μετά ψήφου) της θυγατρικής 

 να έχει συναφθεί σχετική συμφωνία μεταξύ μητρικής και θυγατρικής, με διάρκεια 5 ετών 

 η συμφωνία να έχει γνωστοποιηθεί στην Φορολογική Αρχή 

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων 

Οι εταιρείες υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Φορολογική Αρχή (Finanzamt) του τόπου έδρας τους, 

με τις ίδιες προθεσμίες που ισχύουν και για τα φυσικά πρόσωπα. 

Αναλόγως του καταβλητέου φόρου, η Φορολογική Αρχή δύναται να καθορίσει διαφορετική ημερομηνία 

πληρωμής. 

ΙΙΙ. Ειδικότεροι φόροι 

1. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 

Βασικές διακρίσεις 

Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται στην καταβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Το ποσοστό 

εξαρτάται από το είδος του ακινήτου. 



Τα ακίνητα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Ακίνητα τύπου «Α», όταν πρόκειται για αγροτική ή δασική χρήση  

 Ακίνητα τύπου «Β», εάν πρόκειται για ακίνητα επί των οποίων δύνανται να ανεγερθούν κτίρια 

(υπερδομές) ή υφίστανται ήδη κατασκευές. 

Φόρος ιδιοκτησίας(Grundsteuer) 

Το ύψος του αναλογούντος φόρου υπολογίζεται βάσει των κατωτέρω στοιχείων: 

 Εκτιμώμενη αξία του ακινήτου 

Καθορίζεται από τις Φορολογικές Αρχές βάσει του Γερμανικού Κώδικα Εκτίμησης Ακινήτων 

(Bewertungsgesetz). Συνήθως, βασίζεται στο ιστορικό συναλλαγών, με αποτέλεσμα οι τιμές να είναι 

κατώτερες των εμπορικών τιμών. 

 Φορολογικός συντελεστής 

Εξαρτάται από τον τύπο του ακινήτου. Ανέρχεται σε: 

- 2,6‰ για μονοκατοικίες με αξία έως €38.346,89 

- 3,5‰ για μονοκατοικίες με αξία άνω των €38.346,89 

- 3,1‰ για πολυκατοικίες 

- 3,5‰ για τα λοιπά ακίνητα και 

- 6‰ για ακίνητα/αγροτεμάχια αγροτικής και δασοκομικής χρήσης 

 Δημοτικός συντελεστής. 

Καθορίζεται αυτόνομα από κάθε Δήμο. Ο συντελεστής δύναται να διαφέρει μεταξύ ακινήτων τύπου «Α» 

και «Β», συνήθως όμως για τα τύπου «Β» είναι υψηλότερος. 

Παράδειγμα: 

H φορολογική επιβάρυνση εμπορικού κτιρίου (τύπου «Β»), σε Δήμο με δημοτικό συντελεστή 350%, 

εξάγεται ως εξής: 

 

 

Φόρος μεταβίβασης ακινήτου (Grunderwerbsteuer) 

Η απόκτηση ή μεταβίβαση ακινήτου στην Γερμανία φορολογείται, εφόσον η αξία συναλλαγής υπερβαίνει 

τα €2.500, ενώ οι φορολογικοί συντελεστές κυμαίνονται, ανάλογα με το Ομοσπονδιακό Κρατίδιο, μεταξύ 

3,5% και 6,5%. 

Φορολογικοί συντελεστές μεταβίβασης ακινήτων, ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο 

Βαυαρία, Σαξονία 3,5% 

Αμβούργο 4,5% 

Βάτη-Βυρτεμβέργη, Βρέμη, Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, Κάτω 

Σαξονία, Ρηνανία-Παλατινάτο, Σαξονία-Άνχαλτ, Θουριγγία 
5,0% 

Βερολίνο, Έσση 6,0% 

Βραδεμγούργο, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Σααρλάνδη, Σλέσβιχ-

Χόλσταϊν 
6,5% 

Ο Φόρος Μεταβίβασης καταβάλλεται άπαξ και, κατά κανόνα, από τον αγοραστή. 



2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer) 

Η εν γένει λειτουργία του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ίδια με τα ισχύοντα στην Ελλάδα. 

Λειτουργία του ΦΠΑ 

Oι εταιρείες οφείλουν να προσθέτουν τον ΦΠΑ στην αξία πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ο 

οποίος επιβαρύνει τον τελικό αγοραστή/αποδέκτη των προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι εταιρείες αποδίδουν 

τον ΦΠΑ στις Φορολογικές Αρχές ανά μήνα, τρίμηνο ή έτος, αναλόγως του κύκλου εργασιών τους. 

Ο γερμανικός όρος για τον ΦΠΑ είναι Umsatzsteuer, αλλά αναφέρεται επίσης ως Mehrwertsteuer, με τους 

δύο όρους χρησιμοποιούνται εξίσου. 

Συντελεστές ΦΠΑ 

Ο γενικός συντελεστής ανέρχεται σε 19%. 

Χαμηλότερος συντελεστής 7% επιβάλλεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες σε 

καθημερινή βάση, όπως τρόφιμα, βιβλία και οι εφημερίδες, αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Ορισμένες υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τραπεζικές εργασίες, οι υπηρεσίες υγείας και οι 

υπηρεσίες που δεν στοχεύουν στο κέρδος, εξαιρούνται από την επιβολή ΦΠΑ. 

ΦΠΑ Εισροών (Vorsteuerabzug) 

Oι εταιρείες καταβάλλουν ΦΠΑ κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα ποσά αυτά συμψηφίζονται 

με τα ποσά που εισπράττουν, όταν με την σειρά τους πωλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Παράδειγμα: 

Μία εταιρεία πωλεί σε διάστημα ενός μηνός 10 Η/Υ προς €1.100 τον έναν. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο 

ΦΠΑ 19%. Επομένως, εισπράττει €11.000, εκ των οποίων €2.090 αποτελούν ΦΠΑ. 

Η εταιρεία είχε αγοράσει τους 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προς €800 τον έναν, με ΦΠΑ 19%. 

Επομένως, είχε καταβάλει €1.520 ως ΦΠΑ στον κατασκευαστή.  

Η εταιρεία εισέπραξε €2.090 από ΦΠΑ κατά την πώληση και κατέβαλε €1.520 για ΦΠΑ κατά την αγορά 

(εισροών). Κατά συνέπεια, μετά τον συμψηφισμό των ποσών, θα καταβάλει στην Φορολογική Αρχή την 

διαφορά ή ποσό €570. 

Εμπόριο εντός της ΕΕ (Erwerbsteuer) 

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο απαλλάσσεται μεν από την καταβολή δασμών και λοιπούς περιορισμούς, 

υπόκειται όμως στην καταβολή Φόρου Μεταβίβασης (Erwerbsteuer), που στην πράξη είναι ίσος με τον 

ΦΠΑ. Καταβάλλεται από τον αγοραστή στην δική του Φορολογική Αρχή. Το ποσοστό ΦΠΑ είναι αυτό 

που ισχύει στην χώρα του παραλήπτη των προϊόντων ή υπηρεσιών. Στην συνέχεια μπορεί να 

συμψηφισθεί, όπως ακριβώς γίνεται με τον ΦΠΑ. 

Αν ο αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο, τότε ο πωλητής χρεώνει και ΦΠΑ, ο οποίος αποδίδεται στην χώρα 

προέλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 


