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Θέκα:  Η ππνβιεζείζα Πξόηαζε γηα Οδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο 2006/112/ΕΚ όζνλ αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο  

[2018/0005 (CNS)] 

 

1. Σηηο 18.1.2018 θαηαηέζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Σρέδην Οδεγίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2006/112/ΔΚ  φζνλ αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο θφξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (Σπλεκκέλν 1).  Τν ελ ιφγσ Σρέδην Οδεγίαο πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο 

πνπ θαηαξγνχλ ην άξζξν 120 ηεο Οδεγίαο 2006/112/ΔΚ  πνπ πξνέβιεπε φηη «Η Διιάδα 

κπνξεί λα εθαξκφδεη ζηνπο λνκνχο Λέζβνπ, Φίνπ, Σάκνπ, Γσδεθαλήζνπ, Κπθιάδσλ θαη 

ζηα λεζηά Θάζνο, Βφξεηεο Σπνξάδεο, Σακνζξάθε θαη Σθχξνο ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο 

έσο 30 % απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα».    Η πξνζέγγηζε ηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε αθφινπζε: 

1.1.  Τν 2012, δεδνκέλεο ηεο κε επίηεπμεο νπζηαζηηθήο πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηε 

ζχγθιηζε ησλ ζπληειεζηψλ, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε, κε ηε ζπκθσλία ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, λα εγθαηαιείςεη ηνλ ζηφρν ηεο ζέζπηζεο νξηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ΦΠΑ κε βάζε ηελ αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ππέξ ελφο ζπζηήκαηνο ην 

νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ πξννξηζκνχ. 

1.2.  Αληίζηνηρα, νη παξνρέο ππεξεζηψλ ζήκεξα θνξνινγνχληαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

κε βάζε ηελ αξρή ηνπ πξννξηζκνχ. Η ηειηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο θνξνιφγεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ζην θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ έιαβε ρψξα ην 2015. Έθηνηε, φιεο νη παξνρέο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ 

επηρείξεζε πξνο θαηαλαισηή (B2C) θνξνινγνχληαη ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ ιήπηε θαη 

φρη πιένλ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ παξέρνληνο ηελ ππεξεζία. 

1.3. Όια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη ζην ζρέδην δξάζεο ηεο γηα 

ηνλ ΦΠΑ, ηνπ 2016, λα αληηθαηαζηαζεί ην ηζρχνλ κεηαβαηηθφ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο 

ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ κε νξηζηηθφ θαζεζηψο, βαζηζκέλν ζηελ αξρή 

ηεο θνξνιφγεζεο ζην θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηζρπξνχ 

εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ ΦΠΑ. Ταπηφρξνλα, ε Δπηηξνπή αλαθνίλσζε φηη ε 

θνξνιφγεζε ζην θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ παξνρή 

κεγαιχηεξεο επειημίαο ζηα θξάηε κέιε φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ 

ΦΠΑ θαη φηη φινη νη πθηζηάκελνη επί ηνπ παξφληνο κεησκέλνη ζπληειεζηέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξεθθιίζεσλ, πνπ εθαξκφδνληαη λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ζα 
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πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη ζα κπνξνχλ λα είλαη δηαζέζηκνη ζε φια ηα θξάηε κέιε, 

εμαζθαιίδνληαο ίζε κεηαρείξηζε.  

1.4. Τν Σπκβνχιην εμέθξαζε ηθαλνπνίεζε γηα ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα ππνβάιεη 

πξφηαζε γηα απμεκέλε επειημία, νχησο ψζηε ηα θξάηε κέιε λα κπνξνχλ λα επσθεινχληαη 

απφ ηνπο ηζρχνληεο κεησκέλνπο ή κεδεληθνχο ζπληειεζηέο ζε άιια θξάηε κέιε. Ωζηφζν, 

ηφληζε φηη εμαθνινπζεί λα απαηηείηαη επαξθήο ελαξκφληζε ζηελ ΔΔ θαη φηη ε ιχζε πνπ ζα 

επηιεγεί πξέπεη λα ζηαζκηζηεί πξνζεθηηθά ψζηε λα κελ νδεγήζεη ζε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, αχμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ θαη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο. 

1.5. Σηηο 4 Οθησβξίνπ 2017, ε Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ πξψηε πξφηαζε γηα ηε ζέζπηζε ηνπ 

νξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ, ελψ 

πεξηέγξαςε ηα δηαδνρηθά βήκαηα θαη ηα επηκέξνπο βήκαηα γηα ηε ζέζπηζε απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηελ αλαθνίλσζή ηεο ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα πνπ δίλεηαη ζην ζρέδην δξάζεο 

γηα ηνλ ΦΠΑ. Σηελ αλαθνίλσζή ηεο, ε Δπηηξνπή επηβεβαίσζε φηη ζα πξνηείλεη 

κεηαξξχζκηζε ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ, ε νπνία ζα ζπλάδεη κε ην νξηζηηθφ θαζεζηψο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο θνξνιφγεζεο ζην θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ θαη ζα 

αληηθαηαζηήζεη ζηαδηαθά ην ηζρχνλ κεηαβαηηθφ θαζεζηψο. Όηαλ ηα αγαζά θαη νη 

ππεξεζίεο ζα θνξνινγνχληαη ζην θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ, νη πξνκεζεπηέο ησλ 

αγαζψλ/παξέρνληεο ηηο ππεξεζίεο δελ ζα απνθνκίδνπλ ζεκαληηθφ φθεινο απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ζε θξάηνο κέινο κε ρακειφηεξν ζπληειεζηή θαη, επνκέλσο, νη δηαθνξέο 

ζηνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ δελ ζα δηαηαξάζζνπλ πιένλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζεζπηζηνχλ επίζεο εγγπήζεηο γηα ηελ απνθπγή πηζαλψλ 

θηλδχλσλ, φπσο ε ππνβάζκηζε ησλ εζφδσλ, ε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε 

πνιππινθφηεηα θαη ε έιιεηςε αζθάιεηαο δηθαίνπ. 

1.6. Σχκθσλα κε ην ζρέδην δξάζεο γηα ηνλ ΦΠΑ θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο εληνιήο 

απφ ην Σπκβνχιην, πξνηείλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ νδεγία ΦΠΑ. Οη ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ νξηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ΦΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα ε ιήμε ησλ παξεθθιίζεσλ 

λα εκπνδίζεη ηα θξάηε κέιε λα δηαηεξήζνπλ ηνπο πεξίπνπ 250 ηζρχνληεο κεησκέλνπο 

ζπληειεζηέο θαη απαιιαγέο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ πνπ θαηαβιήζεθε ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην.   Σην πιαίζην νξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ΦΠΑ, φια ηα θξάηε κέιε ζα 

πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο θαλφλεο θαη λα ηνπο παξέρεηαη ηζφηηκε ειεπζεξία 

φζνλ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ. Η ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ θαη 

ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθψλ θαλφλσλ ζα επηηξέςεη ζε φια ηα θξάηε κέιε λα εθαξκφδνπλ 
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έλαλ επηπιένλ κεησκέλν ζπληειεζηή κεηαμχ ηνπ πέληε θαη ηνπ κεδέλ ηνηο εθαηφ, πέξαλ 

ησλ δχν κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ χςνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηφ θαη ηεο απαιιαγήο 

κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ πνπ θαηαβιήζεθε ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, πνπ 

επηηξέπνληαη επί ηνπ παξφληνο. Αληί ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ήδε εθηελνχο θαηαιφγνπ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε κεησκέλνπο ζπληειεζηέο, ην 

παξάξηεκα ΙΙΙ ζα αληηθαηαζηαζεί απφ αξλεηηθφ θαηάινγν ζηνλ νπνίν δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ κεησκέλνη ζπληειεζηέο.  

Παξφηη είλαη ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθνί, νη ελ ιφγσ λένη θαλφλεο ζα επηηξέςνπλ ηελ 

επξχηεξε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο θνξνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο, έλαληη ηεο νπνίαο ζην 

ηζρχνλ κεηαβαηηθφ ζχζηεκα ΦΠΑ ππεξηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο III θαη νη 

πξνζσξηλέο παξεθθιίζεηο, νη νπνίεο έρνπλ πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο.   Σην πιαίζην 

απηφ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηίηινπ VIII θεθάιαην 4, πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

πξνζσξηλή παξέθθιηζε απφ ηνπο γεληθνχο θαλφλεο θαη ηζρχνπλ έσο ηε ζέζπηζε ηνπ 

νξηζηηθνχ θαζεζηψηνο (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην άξζξν 120 ηεο Οδεγίαο), 

θαηαξγνχληαη. 

 

2. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ Πνξηνγαιία πνπ ε Οδεγία 2006/112/ΔΚ πεξηιακβάλεη  

αληίζηνηρν άξζξν, δηαηεξήζεθε ηξνπνπνηεκέλε ε ζρεηηθή δηάηαμε.   

Γπζηπρψο γηα ηε ρψξα καο δελ ππήξρε ζρεηηθή πξφλνηα απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε 

θαη ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο δελ είρε αληίινγν ζηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη 

ρψξα.   

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε λνκηθή βάζε ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη ην άξζξν 113 ηεο Σπλζήθεο γηα 

ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπαΐθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ). Τν ελ ιόγω άξζξν πξνβιέπεη όηη ην 

Σπκβνύιην, απνθαζίδνληαο νκόθωλα ζύκθωλα κε εηδηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία θαη 

κεηά από δηαβνύιεπζε κε ην Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην θαη ηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλωληθή Επηηξνπή, εθδίδεη δηαηάμεηο γηα ηελ ελαξκόληζε ηωλ θαλόλωλ ηωλ 

θξαηώλ κειώλ ζηνλ ηνκέα ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο. 

 

Σε απηφ ην πιαίζην, ε ΚΔΓΔ ζα πξνρσξήζεη ζε ζρεηηθέο παξαζηάζεηο ηφζν ζηελ αξκφδηα 

DG TAXUD — Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο θαη Τεισλεηαθήο Έλσζεο, φζν θαη ζηνλ 

αξκφδην Δπίηξνπν  Πηέξ Μνζθνβηζί γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Γεκνζηνλνκηθέο Υπνζέζεηο, 

Φνξνινγία θαη Τεισλεία, ελψ ζα ππνβάιιεη ζρεηηθά ππνκλήκαηα ζε φινπο ηνπο Έιιελεο 

Δπξσβνπιεπηέο αιιά θαη ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο ΔΔ 

 


