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Θζμα: «Kοινοποίηςη τησ Απόφαςησ (ΕΕ) 2018/1089 του υμβουλίου τησ 22ασ Ιουνίου 2018 για τη 
ςφναψη, εξ ονόματοσ τησ Ζνωςησ, τησ ςυμφωνίασ μεταξφ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ και του Βαςιλείου τησ 
Νορβηγίασ ςχετικά με τη διοικητική ςυνεργαςία, την καταπολζμηςη τησ απάτησ και την είςπραξη 
απαιτήςεων ςτον τομζα του φόρου προςτιθζμενησ αξίασ, τησ ςυμφωνίασ μεταξφ τησ Ευρωπαϊκήσ 
Ζνωςησ και του Βαςιλείου τησ Νορβηγίασ και τησ ενημζρωςησ για την ζναρξη ιςχφοσ τησ υμφωνίασ» 
 

Σασ κοινοποιοφμε  τθν Απόφαςθ (ΕΕ) 2018/1089 του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουνίου 2018 για τθ ςφναψθ, εξ 
ονόματοσ τθσ Ζνωςθσ, τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ 
ςχετικά με τθ διοικθτικι ςυνεργαςία, τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθν είςπραξθ απαιτιςεων ςτον 
τομζα του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ  Ε.Ε. L 195/1.8.2018), τθ ςυμφωνία 
μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ, κακϊσ και τθν ενθμζρωςθ για τθν 
ζναρξθ ιςχφοσ τθσ Συμφωνίασ.   
 
Στισ 6 Φεβρουαρίου 2018 υπεγράφθ, μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ, 
ςυμφωνία ςχετικά με τθ διοικθτικι ςυνεργαςία, τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθν είςπραξθ 
απαιτιςεων ςτον τομζα του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ. 
 
Το Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εξζδωςε τθν Απόφαςθ (ΕΕ) 2018/1089 τθσ 22ασ Ιουνίου 2018, με 
τθν οποία εγκρίκθκε, εξ ονόματοσ τθσ Ζνωςθσ, θ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του 
Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ ςχετικά με τθ διοικθτικι ςυνεργαςία, τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθν 
είςπραξθ απαιτιςεων ςτον τομζα του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ (δθμοςιεφτθκε ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 195/1.8.2018).  
 
Κατόπιν τθσ υπογραφισ τθσ ωσ άνω ςυμφωνίασ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το Βαςίλειο τθσ Νορβθγίασ 
κοινοποίθςαν αμοιβαία (ςτισ 9/7/2018 και 26/6/2018 αντίςτοιχα) τθν ολοκλιρωςθ των εςωτερικϊν 
νομικϊν διαδικαςιϊν τουσ προκειμζνου να τεκεί ςε ιςχφ θ ςυμφωνία, ςφμφωνα με το άρκρο 44 παρ. 1 
αυτισ. 

http://www.aade.gr/
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Στόχοσ τθσ εν λόγω Συμφωνίασ είναι να κεςπιςτεί το πλαίςιο για τθ διοικθτικι ςυνεργαςία μεταξφ των 
κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ και τθσ Νορβθγίασ, προκειμζνου να παρζχεται ςτισ αρχζσ που είναι 
επιφορτιςμζνεσ με τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί Φ.Ρ.Α. θ δυνατότθτα να ςυνδράμουν θ μία τθν 
άλλθ, διαςφαλίηοντασ τθ ςυμμόρφωςθ με τθν εν λόγω νομοκεςία και ςτθν προςταςία των εςόδων από το 
Φ.Ρ.Α. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Συμφωνία κεςπίηει κανόνεσ και διαδικαςίεσ: α) για τθν ανταλλαγι οποιαςδιποτε 
πλθροφορίασ που ενδζχεται να ςυμβάλλει ςτθν πραγματοποίθςθ ορκισ βεβαίωςθσ του Φ.Ρ.Α., ςτθν 
παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ του Φ.Ρ.Α.  και ςτθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ ςτον τομζα του 
Φ.Ρ.Α., β) για τθν είςπραξθ: i) απαιτιςεων που αφοροφν τον Φ.Ρ.Α., ii) διοικθτικϊν κυρϊςεων, 
προςτίμων, τελϊν και προςαυξιςεων ςχετικά με τισ αναφερόμενεσ ςτο ςθμείο i) απαιτιςεισ, που 
επιβάλλονται από τισ αρμόδιεσ διοικθτικζσ αρχζσ για τθν επιβολι του Φ.Ρ.Α. ι για τθ διεξαγωγι ςχετικϊν 
διοικθτικϊν ερευνϊν ι επιβεβαιϊνονται από διοικθτικά ι δικαςτικά όργανα κατόπιν αιτιματοσ των 
προαναφερόμενων διοικθτικϊν αρχϊν· iii) τόκου και δαπανϊν που ςχετίηονται με τισ αναφερόμενεσ ςτα 
ςθμεία i) και ii) απαιτιςεισ. Επίςθσ, θ ςυμφωνία δεν κίγει τθν εφαρμογι των κανόνων διοικθτικισ 
ςυνεργαςίασ, καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ και ςυνδρομισ για τθν είςπραξθ απαιτιςεων ςτον τομζα του 
Φ.Ρ.Α. μεταξφ κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ, κακϊσ και τθν εφαρμογι των κανόνων αμοιβαίασ ςυνδρομισ 
επί ποινικϊν κεμάτων. 

Η εν λόγω Συμφωνία περιλαμβάνει ςυνολικά 5  Τίτλουσ ωσ παρακάτω: 

ΣΙΣΛΟ Ι: Γενικζσ διατάξεισ – άρκρα 1-6 (ςτόχοσ, πεδίο εφαρμογισ, οριςμοί, οργάνωςθ, ςυμφωνία για το 
επίπεδο υπθρεςιϊν, εμπιςτευτικόσ χαρακτιρασ και προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα). 

ΣΙΣΛΟ ΙΙ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΑΤΗΣ – άρκρα 7-21 (Ανταλλαγή 
πληροφοριών κατόπιν αιτήματοσ - ανταλλαγι πλθροφοριϊν και διοικθτικζσ ζρευνεσ, προκεςμία παροχισ 
πλθροφοριϊν - Ανταλλαγή πληροφοριών χωρίσ προηγοφμενη αίτηςη - είδθ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, 
αυκόρμθτθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν - Άλλεσ μορφζσ ςυνεργαςίασ - 
διοικθτικι κοινοποίθςθ, παρουςία ςτα γραφεία των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και ςυμμετοχι ςτισ 
διοικθτικζσ ζρευνεσ, ταυτόχρονοι ζλεγχοι – Eurofisc - ςυμμετοχι τθσ Νορβθγίασ ςτο Eurofisc, υπάλλθλοι 
ςφνδεςμοι Eurofisc - Γενικζσ διατάξεισ - Προι που διζπουν τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, 
αναπλθροφόρθςθ, γλϊςςα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, τυποποιθμζνα ζντυπα και μζςα κοινοποίθςθσ). 

ΣΙΣΛΟ ΙΙΙ: ΣΥΝΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΡΑΞΗ – άρκρα 22-40 (Ανταλλαγή πληροφοριών - αίτθςθ 
πλθροφοριϊν, ανταλλαγι πλθροφοριϊν χωρίσ προθγοφμενθ αίτθςθ, παρουςία ςτα γραφεία των 
διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και ςυμμετοχι ςτισ διοικθτικζσ ζρευνεσ - Συνδρομή για την κοινοποίηςη εγγράφων 
- αίτθςθ για τθν κοινοποίθςθ οριςμζνων εγγράφων ςχετικϊν με απαιτιςεισ, μζςα κοινοποίθςθσ - Μζτρα 
είςπραξησ ή αςφαλιςτικά μζτρα - αίτθςθ είςπραξθσ, προχποκζςεισ τθσ αίτθςθσ είςπραξθσ, τίτλοσ ο οποίοσ 
επιτρζπει τθν εκτζλεςθ ςτο κράτοσ τθσ αποδζκτριασ αρχισ και άλλα ςυνοδευτικά ζγγραφα, εκτζλεςθ τθσ 
αίτθςθσ είςπραξθσ, διαφορζσ, τροποποίθςθ ι απόςυρςθ τθσ αίτθςθσ ςυνδρομισ για είςπραξθ, αίτθςθ 
λιψθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων, Κανόνεσ τθσ αίτθςθσ λιψθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων, Πρια των υποχρεϊςεων 
τθσ αποδζκτριασ αρχισ, κζματα ςχετικά με τθν παραγραφι, ζξοδα - Γενικοί κανόνεσ για όλα τα είδη 
αιτήςεων ςυνδρομήσ - χριςθ γλωςςϊν, ςτατιςτικά ςτοιχεία, τυποποιθμζνα ζντυπα και μζςα 
κοινοποίθςθσ). 

ΣΙΣΛΟ IV: ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΗ – άρκρα 41 και 42 (Μεικτι Επιτροπι, επίλυςθ διαφορϊν). 

Η Μεικτι Επιτροπι (απαρτίηεται από εκπροςϊπουσ τθσ Ζνωςθσ και τθσ Νορβθγίασ )  είναι υπεφκυνθ για 
τθν ορκι λειτουργία και εφαρμογι τθσ Συμφωνίασ, λειτουργεί με ομοφωνία και εγκρίνει τουσ κανόνεσ 
λειτουργίασ και τισ αποφάςεισ για τθν υιοκζτθςθ των τυποποιθμζνων εντφπων (εφαρμογι eFCA), για τισ 
διαδικαςίεσ SLA (ςυμφωνία για το επίπεδο των υπθρεςιϊν, που εξαςφαλίηει τθν τεχνικι ποιότθτα και τθν 
ποςότθτα των υπθρεςιϊν για τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων επικοινωνίασ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, 
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που κεςπίηεται από τθ Μεικτι Επιτροπι), για τισ κατθγορίεσ των πλθροφοριϊν 
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που κα ανταλλάςςονται αυτόματα, κακϊσ και για τα ποςά και τισ ειςφορζσ που κα πρζπει να καταβάλλει 
θ Νορβθγία ςτον Γενικό προχπολογιςμό τθσ ΕΕ.  

ΣΙΣΛΟ V: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – άρκρα 43-48 (Εδαφικό πεδίο εφαρμογισ, ζναρξθ ιςχφοσ, διάρκεια και 
καταγγελία, παράρτθμα, ςχζςεισ με διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ ι ρυκμίςεισ μεταξφ των κρατϊν, 
αυκεντικό κείμενο, επζκταςθ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ ςε νζα κράτθ μζλθ τθσ Ζνωςθσ).  

Η εν λόγω ςυμφωνία τίκεται ςε ιςχφ την 1η επτεμβρίου 2018, ςφμφωνα με το άρκρο 44 παράγραφοσ 2 
αυτισ.   Η Νορβθγία μετά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ τθσ Μεικτισ Επιτροπισ (10/04/2019) κα ζχει πλιρθ 
ςυμμετοχι ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με τθν χριςθ των e-forms μζςω τθσ εφαρμογισ eFCA. 

Συνθμμζνα:  
 
1. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ ςχετικά με τθ 

διοικθτικι ςυνεργαςία, τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθν είςπραξθ απαιτιςεων ςτον τομζα του 

φόρου προςτικζμενθσ αξίασ. 

2. Η Ενθμζρωςθ για τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Βαςιλείου 

τθσ Νορβθγίασ ςχετικά με τθ διοικθτικι ςυνεργαςία, τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθν είςπραξθ 

απαιτιςεων ςτον τομζα του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ. 

3. Η ΑΡΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1089 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τθσ 22ασ Ιουνίου 2018 για τθ ςφναψθ, εξ ονόματοσ τθσ 

Ζνωςθσ, τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ ςχετικά με τθ 

διοικθτικι ςυνεργαςία, τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθν είςπραξθ απαιτιςεων ςτον τομζα του 

φόρου προςτικζμενθσ αξίασ. 

 
 
                                                                                                  

                                                                                                                             Ο   ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Α.Α.Δ.Ε.  

                                                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Ι.  ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γϋ (εκτόσ του αρικμοφ 2 αυτοφ) 
2. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν 
     (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε. και ςτθν Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ) 
3.  Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ  Διακυβζρνθςθσ  (Δ.ΗΛΕ.Δ.) 
4.  ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε.,  όλεσ οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
 
ΙΙ.  ΑΠΟΔΕΚΣΕ  ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν 
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν   
3. Κεντρικι Υπθρεςία ΣΔΟΕ και τισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ τθσ  
 
ΙΙΙ.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ  Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
3. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ  Διεφκυνςθσ Ηλ. Διακυβζρνθςθσ & Ανκρ. Δυναμικοφ 
4. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ  Τελωνείων &  ΕΦΚ 
5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ – Τμιματα  Αϋ, Γϋ 
6. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ 
7. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων- Τμιμα Αϋ 
8. Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 
9. Διεφκυνςθ  ΕΦΚ  & ΦΡΑ- Τμιμα Εϋ  
10. Δ/νςθ Ελζγχων –Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ, ΣΤϋ  
11.  Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
 

 
 
 


