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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 26 Ιουνίου 2000 ενόψει της

έκδοσης του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
την τροποποίηση των κοινών αρχών του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και
περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (ΕΣΟΛ 95) όσον αφορά τους φόρους
και τις κοινωνικές εισφορές και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2223/96 του Συµβουλίου
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.     /2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση των κοινών αρχών του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών

και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (ΕΣΟΛ 95) όσον αφορά

τους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές και την τροποποίηση

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 21Ε, 25.1.2000, σ. 68.
2 ΕΕ C 75, 15.3.2000, σ. 19.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της          (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).



8276/2/00 REV 2 ZAC/fk,fv,ank 2
DG G  EL

Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25 Ιουνίου 1996, περί του

ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας 1

(ΕΣΟΛ 95) περιέχει το πλαίσιο αναφοράς των κοινών προτύπων, ορισµών, ταξινοµήσεων και

λογιστικών κανόνων για την κατάρτιση των λογαριασµών των κρατών µελών για τις

στατιστικές ανάγκες της Κοινότητας, προκειµένου να επιτευχθούν συγκρίσιµα αποτελέσµατα

µεταξύ των κρατών µελών.

(2) Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 ορίζει τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες η

Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις της µεθοδολογίας του ΕΣΟΛ 95 προκειµένου να

αποσαφηνιστεί και να βελτιωθεί το περιεχόµενό του.

(3) Είναι συνεπώς αναγκαίο να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο οι

διασαφηνίσεις, όσον αφορά την καταγραφή των φόρων και των κοινωνικών εισφορών του

ΕΣΟΛ 95, δεδοµένου ότι εν λόγω διασαφηνίσεις τροποποιούν βασικές έννοιες.

(4) Το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος, που

αναφέρεται στο άρθρο 104 της συνθήκης, προβλέπει ότι ως δηµοσιονοµικό έλλειµµα νοείται

ο καθαρός δανεισµός του δηµοσίου τοµέα, όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό σύστηµα

ολοκληρωµένων οικονοµικών λογαριασµών (ΕΣΟΛ).

                                                
1 ΕΕ L 310, 30.11.1996, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 448/98 (ΕΕ L 58, 27.2.1998, σ. 1).
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(5) Η Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος (ΕΣΠ), η οποία συστάθηκε µε την απόφαση

89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, 1 η Επιτροπή Στατιστικών για θέµατα Νοµισµατικά,

Χρηµατοπιστωτικά και Ισοζυγίου Πληρωµών (ΕΣΝΧΙΠ), η οποία συστάθηκε µε την

απόφαση 91/115/ΕΟΚ 2 του Συµβουλίου, και η Επιτροπή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος

(ΕΑΕΠ), µπορούν να διατυπώσουν τη γνώµη τους σχετικά µε την ειδική λογιστική

µεταχείριση των φόρων και των κοινωνικών εισφορών σε κάθε χώρα, όποτε το θεωρήσουν

σκόπιµο.

(6) Ζητήθηκε η γνώµη της ΕΣΠ και της ΕΣΝΧΙΠ.

(7) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 θα πρέπει να

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 3,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι να τροποποιήσει τις κοινές αρχές του ΕΣΟΛ 95 όσον

αφορά τους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές, προκειµένου να διασφαλιστεί η συγκρισιµότητα

και η διαφάνεια µεταξύ των κρατών µελών.

                                                
1 ΕΕ L 181, 28.6.1989, σ. 47.
2 ΕΕ L 59, 6.3.1991, σ. 19. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση 96/174/ΕΚ

(ΕΕ L 51, 1.3.1996, σ. 48).
3 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 2

Γενικές αρχές

Οι επιπτώσεις των φόρων και των κοινωνικών εισφορών που καταγράφονται στο σύστηµα στις

καθαρές δανειοδοτικές / δανειοληπτικές πράξεις του δηµοσίου, δεν περιλαµβάνουν τα ποσά που

δεν προβλέπεται να εισπραχθούν.

Κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις των φόρων και των κοινωνικών εισφορών που καταγράφονται στο

σύστηµα βάσει της περιόδου που αφορούν οι λογαριασµοί στις καθαρές δανειοδοτικές /

δανειοληπτικές πράξεις του δηµοσίου, ισοδυναµούν, επί εύλογο χρονικό διάστηµα, προς τα

αντίστοιχα ποσά που έχουν όντως εισπραχθεί.

Άρθρο 3

Λογιστική µεταχείριση των φόρων και των κοινωνικών εισφορών

Οι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές που καταγράφονται στους λογαριασµούς µπορούν να

απορρέουν από δύο πηγές : τα ποσά που τεκµηριώνονται από φορολογικές αποτιµήσεις και

δηλώσεις ή τα ταµειακά υπόλοιπα.

(α) Εάν χρησιµοποιούνται φορολογικές αποτιµήσεις και δηλώσεις, τα ποσά αναπροσαρµόζονται

βάσει συντελεστή που επιτρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα βεβαιωθέντα και δηλωθέντα ποσά

που δεν έχουν ποτέ εισπραχθεί. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να καταγράφεται µεταφορά

κεφαλαίων στους αντίστοιχους τοµείς ίση προς την ίδια αναπροσαρµογή. Για τα βεβαιωθέντα

και δηλωθέντα ποσά που δεν έχουν ποτέ εισπραχθεί, οι συντελεστές εκτιµώνται βάσει της

κτηθείσας πείρας και των τρεχουσών προσδοκιών. Οι συντελεστές αυτοί είναι ειδικοί για τις

διάφορες κατηγορίες φόρων και κοινωνικών εισφορών. Κάθε χώρα ορίζει τους συντελεστές

που εφαρµόζει, µε µέθοδο η οποία προηγουµένως εγκρίνεται από την Επιτροπή (Eurostat).
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(β) Εάν χρησιµοποιούνται ταµειακά υπόλοιπα, αυτά αναπροσαρµόζονται χρονικά έτσι ώστε το

έσοδο να αποδίδεται όταν λαµβάνει χώρα η δραστηριότητα που γέννησε τη φορολογική

υποχρέωση (ή όταν καθορίστηκε το ποσό του φόρου, στην περίπτωση ορισµένων φόρων

εισοδήµατος). Η αναπροσαρµογή αυτή µπορεί να βασίζεται στη µέση χρονική διαφορά

µεταξύ της συγκεκριµένης δραστηριότητας (ή του καθορισµού του ποσού του φόρου) και της

είσπραξης του φόρου.

Άρθρο 4

Επαλήθευση

1. Η Επιτροπή (Eurostat) επαληθεύει την εφαρµογή, εκ µέρους των κρατών µελών, των αρχών

που θεσπίζει ο παρών κανονισµός.

2. Από το 2000 και στο εξής πριν από τη λήξη κάθε έτους, τα κράτη µέλη παρέχουν στην

Επιτροπή (Eurostat) αναλυτική περιγραφή των µεθόδων που προτίθενται να χρησιµοποιήσουν για

τις διάφορες κατηγορίες φόρων και κοινωνικών εισφορών προκειµένου να εφαρµόσουν τον

παρόντα κανονισµό.

3. Οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι και οι τυχόν αναθεωρήσεις συµφωνούνται µεταξύ του κάθε

κράτους µέλους και της Επιτροπής (Eurostat).

4. Η Επιτροπή (Eurostat) τηρεί ενήµερες την ΕΣΠ, την ΕΣΝΧΙΠ και την ΕΑΕΠ για τις

µεθόδους και για τον υπολογισµό των προαναφερόµενων συντελεστών.
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Άρθρο 5

Εφαρµογή

Εντός 6 µηνών από την έκδοση του παρόντος κανονισµού και µε τη διαδικασία του άρθρου 4 του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96, η Επιτροπή επιφέρει στο κείµενο του Παραρτήµατος Α του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 τις απαιτούµενες τροποποιήσεις για την εφαρµογή του παρόντος

κανονισµού.

Άρθρο 6

∆ιαδικασία επιτροπής

Το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος, εφεξής

αποκαλούµενη "επιτροπή".

2. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης

1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει των εσωτερικό της κανονισµό."
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Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή µεταβατική περίοδο όχι µεγαλύτερη

από δύο έτη, προκειµένου να ευθυγραµµίσουν τα λογιστικά τους συστήµατα µε τον παρόντα

κανονισµό.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

===================
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ 26η ΙΟΥΝΙΟΥ 2000

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ../.../ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΟΛ 95)

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) Αριθ. 2223/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Αιτιολογική έκθεση του Συµβουλίου για την κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το
Συµβούλιο την ............... ενόψει της έκδοσης του κανονισµού ../.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, που τροποποιεί τις κοινές αρχές του ευρωπαϊκού
συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (ΕΣΟΛ 95) όσον
αφορά τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές και τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2223/96 του Συµβουλίου

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο την 19η Οκτωβρίου 1999, µια πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί τις κοινές αρχές του
ΕΣΟΛ 95 για την καταγραφή των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών και τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου.

2. Βάση της εν λόγω πρότασης είναι το άρθρο 285 της Συνθήκης σύµφωνα µε το οποίο πρέπει
να εφαρµοσθεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 251 της Συνθήκης διαδικασία της
συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3. Μετά την πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις
13 Απριλίου 2000.

4. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 26 Ιανουαρίου 2000.

5. Το Συµβούλιο υιοθέτησε στις 26 Ιουνίου 2000 την κοινή του θέση, σύµφωνα µε το άρθρο
251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση ως κύριο στόχο έχει την τροποποίηση των κοινών αρχών του ΕΣΟΛ 95 όσον
αφορά την καταγραφή των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον τροποποιεί τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, αντικαθιστώντας τη διαδικασία επιτροπής
του άρθρου 4 ώστε να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ της
28ης Ιουνίου 1999 1. Κύριος στόχος της είναι να εξασφαλίσει ότι οι ανάγκες της Κοινότητας
οι σχετικές µε τις στατιστικές θα καλύπτονται µέσω της καταγραφής των φόρων και των
ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΣΟΛ 95 µε τρόπο συγκρίσιµο και διαφανή. Η σηµαντικότερη
τροποποίηση που θα επιφερθεί είναι ότι από τους καταχωρηµένους στο σύστηµα φόρους και
ασφαλιστικές εισφορές εξαιρούνται τα ποσά που δεν αναµένεται ότι θα εισπραχθούν. Θα
πρέπει να επιτευχθεί, εντός ευλόγου χρόνου, οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές που
καταχωρούνται βάσει των λειτουργικών στοιχείων, να ισοδυναµούν µε τα αντίστοιχα ποσά
που όντως εισπράττονται.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23
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ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση ακολουθεί τη βασική σύλληψη της πρότασης της Επιτροπής. Εν συνεχεία
παρατίθενται οι µεταβολές που επιφέρθησαν στην κοινή θέση σε σχέση µε την πρόταση της
Επιτροπής.

Η τροπολογία αριθ. 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία µεταβάλλει τον τίτλο του
κανονισµού αντικαθιστώντας τον όρο "διευκρινίζει" µε τον όρο "τροποποιεί",
περιλαµβάνεται στην κοινή θέση κατ' ουσίαν, αλλά µε µικρές αλλαγές διατύπωσης,
σύµφωνες µε τη διοργανική συµφωνία της 22ας ∆εκεµβρίου 1998 περί κοινών
κατευθυντηρίων γραµµών για την ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας 1 και
ιδιαίτερα του άρθρου της αριθ. 18.

Άρθρο 1

Στην κοινή θέση το άρθρο 1 επαναδιατυπώθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στη µεταβολή του
τίτλου του κανονισµού. Κατ' ουσίαν, η µεταβολή αυτή ακολουθεί την τροπολογία αριθ. 1 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ωστόσο, εφόσον σκοπός της πρότασης είναι να τροποποιηθεί ο υπάρχων κανονισµός περί
ΕΣΟΛ 95 µόνον ως προς τις αρχές καταγραφής των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών,
το Συµβούλιο δεν θεώρησε ενδεδειγµένο να περιλάβει στο προκείµενο νοµοθέτηµα διατάξεις
που δηµιουργούν νοµική βάση για τον καθορισµό των ιδίων πόρων από τον Φ.Π.Α.
χρησιµοποιώντας τον ΕΣΟΛ 95. Εποµένως, η τροπολογία αριθ. 6 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου δεν περιελήφθη στην κοινή θέση.

Άρθρο 2

Οι τροποποιήσεις του κειµένου του άρθρου 2 δεν µεταβάλλουν κατ' ουσίαν την πρόταση της
Επιτροπής, αλλά σκοπό έχουν τη βελτίωση του κειµένου χρησιµοποιώντας ακριβέστερη
διατύπωση.

Άρθρο 3

Στο εδάφιο α) του άρθρου 3 της κοινής θέσης προσετέθη µια διάταξη που προβλέπει
εναλλακτικώς διαφορετική καταγραφή προκειµένου να αυξηθεί η ευελιξία. Για το λόγο αυτό
περιελήφθη η τροπολογία 7 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν και µε µικρές αλλαγές
διατύπωσης.

                                                
1 ΕΕ C073, 17.3.1999, σ. 1
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Άρθρο 4 της πρότασης της Επιτροπής

Το Συµβούλιο έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, δεν

είναι αρκετά σαφείς και αποφάσισε να απαλείψει το άρθρο ως άχρηστο.

Άρθρο 4 (Άρθρο 5 της πρότασης της Επιτροπής)

∆εν επιφέρθησαν µεταβολές στην πρόταση της Επιτροπής.

Άρθρο 5 (Άρθρο 6 της πρότασης της Επιτροπής)

Η διατύπωση του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε ώστε να καταστεί το κείµενο σαφέστερο. Η

τροπολογία αριθ. 8 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιελήφθη.

Άρθρο 6 (νέο)

Ένα νέο άρθρο 6 προσετέθη στην κοινή θέση προκειµένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του

Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 1, η οποία αντικαθιστά τη διαδικασία

επιτροπής της απόφασης του Συµβουλίου 87/373/ΕΟΚ. Το άρθρο αυτό αντικαθιστά το

άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) 2223/96, µε τη νέα διαδικασία επιτροπής. Η τροπολογία αυτή

δεν µεταβάλλει κατ' ουσίαν το άρθρο 5 της κοινής θέσης.

Άρθρο 7 της πρότασης της Επιτροπής

Ως ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της κοινής θέσης ορίζεται η 20ή ηµέρα µετά τη

δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

Το Συµβούλιο εισήγαγε στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 της κοινής θέσης µια διάταξη που

επιτρέπει στα κράτη µέλη να ζητήσουν από την Επιτροπή µεταβατική περίοδο που δεν θα

υπερβαίνει τη διετία. Η κοινή θέση λοιπόν περιλαµβάνει την τροπολογία αριθ. 9 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Αιτιολογικές παράγραφοι

Οι αιτιολογικές παράγραφοι έχουν προσαρµοσθεί στις τροποποιήσεις που επιφέρθησαν στην

πρόταση της Επιτροπής.

Το Συµβούλιο, για να καταστήσει το κείµενο σαφέστερο, διέγραψε την αιτιολογική

παράγραφο 3 της πρότασης της Επιτροπής και τροποποίησε την αιτιολογική παράγραφο 4

(νέα 3) διευκρινίζοντας ότι πρέπει οι διευκρινίσεις οι σχετικές µε την καταγραφή φόρων και

ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΣΟΛ 95 να παραπεµφθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

το Συµβούλιο, διότι µεταβάλλουν βασικές έννοιες.

Το Συµβούλιο δεν διαφωνεί, µε την αρχή, σύµφωνα µε την οποία χρειάζεται να οριστούν

σαφή κριτήρια ώστε οι λογαριασµοί στα διάφορα κράτη µέλη να είναι οµοιογενείς. Το

Συµβούλιο ωστόσο δεν περιέλαβε τις τροπολογίες 2 και 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

διότι σκοπός τους δεν είναι η εξήγηση του κειµένου των άρθρων του κανονισµού (βλ.

σηµείο 10 της διοργανικής συµφωνίας περί κοινών κατευθυντήριων γραµµών για την

ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας 1).

Επιπλέον και για τους λόγους που παρατίθενται σχετικά µε το άρθρο 1, το Συµβούλιο δεν

µπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες 4 και 5 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σχετικά µε το άρθρο 5, εισήχθη στην κοινή θέση µια νέα αιτιολογική παράγραφος 5 ώστε να

διευκρινιστεί ο ρόλος των διαφόρων επιτροπών.

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο κρίνει ότι όλες οι τροποποιήσεις που επέφερε στην κοινή του θέση

ακολουθούν ευθέως τους στόχους της πρότασης κανονισµού. Σκοπός είναι να εξασφαλισθεί

ότι, οποιεσδήποτε στατιστικές πηγές και αν χρησιµοποιηθούν, τα κράτη µέλη τοποθετούνται

σε ίση µοίρα. Η κοινή θέση περιλαµβάνει την ουσία των περισσότερων τροπολογιών των

άρθρων που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

________________________

                                                
1 ΕΕ C 73, 17.3.1999, σ. 1





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 30.06.2000
SEC(2000) 1135τελικό

1999/0200 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση των αρχών

που διέπουν την καταγραφή των φόρων και των κοινωνικών εισφορών στο
ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών στην Κοινότητα

(ΕΣΟΛ 95)και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96
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1999/0200 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την πρόταση κανονισµού τουΕυρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση των αρχών που διέπουν την

καταγραφή των φόρων και των κοινωνικών εισφορών στο ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών
και περιφερειακών λογαριασµών στην Κοινότητα (ΕΣΟΛ 95)και την τροποποίηση του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο [COM(1999)488τελικό,
1999/0200 (COD)]: 18Οκτωβρίου 1999.

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Οικονοµικής

και Κοινωνικής Επιτροπής: 26 Ιανουαρίου 2000.

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 13Απριλίου 2000.

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 26 Ιουνίου 2000.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθορισµός των αρχών καταγραφής των φόρων και των κοινωνικών εισφορών στο

ΕΣΟΛ 95,κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των λογαριασµών
µεταξύ των κρατών µελών και, ιδίως, ο ρεαλιστικός και διαφανής υπολογισµός του

δηµόσιου ελλείµµατος.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις για την κοινή θέση

Η κοινή θέση τροποποιεί επί της ουσίας την αρχική πρόταση της Επιτροπής, κατά
τρόπο πολύ παρόµοιο µε εκείνον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

– θεωρεί, στον ίδιο τον τίτλο του σχεδίου κανονισµού, ότι ο κανονισµός δεν

διευκρινίζει απλώς, αλλά τροποποιεί τις αρχές που διέπουν την καταγραφή των
φόρων και των κοινωνικών εισφορών στο ΕΣΟΛ 95·

– προβλέπει τη δυνατότητα να αντιµετωπίζονται εναλλακτικά ως µεταφορές
κεφαλαίου οι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές που έχουν κοινοποιηθεί, αλλά
δεν αναµένεται να εισπραχθούν. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την
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αλλαγή αυτή, διότι το τροποποιηµένο σχέδιο κανονισµού διασφαλίζει τη
συγκρισιµότητα των δηµοσίων ελλειµµάτων, παύει όµως να εξασφαλίζει

άµεσα τη συγκρισιµότητα των φορολογικών πιέσεων.
Ωστόσο, η Επιτροπή δύναται να δεχθεί την τροπολογία, διότι στις διατάξεις

που θα εισαγάγει στο κείµενο του ΕΣΟΛ µετά την έκδοση του κανονισµού θα
αναφέρεται ότι τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση αυτής της εναλλακτικής

αντιµετώπισης πρέπει να αναγράφουν σε ειδική γραµµή των λογαριασµών
τους τα σχετικά ποσά µεταφορών κεφαλαίου, πράγµα που θα διασφαλίσει το

στόχο της διαφάνειας·

– εισάγει διάταξη σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν

από την Επιτροπή µεταβατική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη,
προκειµένου να προσαρµόσουν το λογιστικό τους σύστηµα στον κανονισµό. Η
Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την καθυστέρηση που θα προκαλέσει
η υιοθέτηση της τροπολογίας αυτής στην επίτευξη του στόχου της

συγκρισιµότητας των δηµοσίων ελλειµµάτων. Επιπλέον, θεωρεί ότι η
τροπολογία αυτή δεν είναι αναγκαία από τεχνική άποψη.
Η Επιτροπή δύναται να δεχθεί την τροπολογία µε την επιφύλαξη της ερµηνείας
που θα της δοθεί: κατά την άποψη της Επιτροπής, η τροπολογία σηµαίνει ότι η

Επιτροπή θα µπορούσε να ζητήσει από το κράτος µέλος να δικαιολογήσει το
αίτηµά του και, στη συνέχεια, κατά περίπτωση, να απορρίψει το αίτηµα του

κράτους µέλους ή να µειώσει τη µεταβατική περίοδο σε ένα έτος.

Πέραν αυτών των τριών τροποποιήσεων ουσίας, επί των οποίων συµφωνούν το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, υπάρχουν αποκλίσεις µεταξύ των εν
λόγω δύο οργάνων, οι οποίες όµως αφορούν λεπτοµέρειες, ιδίως σε σχέση µε τη

διατύπωση των αιτιολογικών σκέψεων. Υπάρχουν επίσης και αποκλίσεις τυπικού
χαρακτήρα, και συγκεκριµένα:

– η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη της τη νέα διαδικασία "επιτροπολογίας"
(απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999), η οποία

επιβάλλει τροποποίηση του κανονισµού ΕΣΟΛ·

– η κοινή θέση δεν υιοθετεί τις τροπολογίες 4, 5 και 6 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, οι οποίες αφορούν τη χρήση του ΕΣΟΛ 95 για τον υπολογισµό
του ίδιου πόρου ΦΠΑ. Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι είχε δεσµευτεί κατά την

πρώτη ανάγνωση του σχεδίου κανονισµού να υποβάλει χωριστή νοµοθετική
πράξη για την αντιµετώπιση αυτού του ειδικού ζητήµατος. Έχουν ήδη

δροµολογηθεί οι εργασίες για την έγκριση πρότασης της Επιτροπής προς την
κατεύθυνση αυτή και την εν συνεχεία διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

3.2 Τύχη των τροπολογιών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη

ανάγνωση.

3.2.1 έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση·

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την εκ µέρους του εξέταση της αρχικής πρότασης
της Επιτροπής σε πρώτη ανάγνωση, πρότεινε 9 τροπολογίες.
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4 από τις τροπολογίες αυτές έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν
στην κοινή θέση, ενίοτε µε µικρές φραστικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες δεν

αλλάζουν τίποτε επί της ουσίας:

– η τροπολογία 1 σχετικά µε τον τίτλο της πρότασης: ο τίτλος αναφέρει πλέον

ότι ο κανονισµός τροποποιεί και δεν διευκρινίζει απλώς τις αρχές που διέπουν
την καταγραφή των φόρων και των κοινωνικών εισφορών στο ΕΣΟΛ 95·

– η τροπολογία 7 (η οποία αφορά το άρθρο 3 του κανονισµού) προβλέπει την
εναλλακτική αντιµετώπιση ως µεταφορών κεφαλαίου των φόρων και των

κοινωνικών εισφορών που έχουν κοινοποιηθεί, αλλά δεν αναµένεται να
εισπραχθούν·

– η τροπολογία 8 διευκρινίζει το άρθρο 6 του κανονισµού, που αφορά την
εφαρµογή του·

– η τροπολογία 9 προσθέτει µια νέα παράγραφο στο άρθρο 7, το οποίο αφορά
την έναρξη ισχύος του κανονισµού. Πρόκειται για τη δυνατότητα των κρατών

µελών να ζητούν από την Επιτροπή µεταβατική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει
τα δύο έτη. Η Επιτροπή δέχεται την τροπολογία αυτή, µε την επιφύλαξη ότι η

εν λόγω τροπολογία θα ερµηνευτεί υπό την έννοια ότι παρέχει στην Επιτροπή
τη δυνατότητα να αρνηθεί, ενδεχοµένως, το σχετικό αίτηµα κράτους µέλους.

3.2.2 έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση (θέση της
Επιτροπής σχετικά µε το θέµα αυτό)·

Οι τροπολογίες 2 και 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορούν τις
αιτιολογικές σκέψεις 3 και 4 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, δεν

ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση. Η κοινή θέση αναδιατυπώνει τις εν λόγω
αιτιολογικές σκέψεις, τις οποίες ενοποιεί σε µία και µόνη αιτιολογική σκέψη.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για βελτίωση που επέρχεται µε την κοινή θέση
τόσο σε σχέση µε τη δική της αρχική πρόταση όσο και σε σχέση µε τις τροπολογίες

2 και 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.3 Κατά περίπτωση, νέες διατάξεις που προστέθηκαν από το Συµβούλιο και θέση

της Επιτροπής σχετικά µε το θέµα αυτό.

Το Συµβούλιο πρόσθεσε και άλλες διατάξεις στο σχέδιο κανονισµού. Η Επιτροπή

εγκρίνει το σύνολο των τροποποιήσεων αυτών, οι οποίες είναι 6:

– Η νέα διαδικασία "επιτροπολογίας" (απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου

της 28ης Ιουνίου 1999) επιβάλλει την πραγµατοποίηση µιας τροποποίησης
στον κανονισµό ΕΣΟΛ, πράγµα που λαµβάνεται υπόψη στον τίτλο του

κανονισµού, στην νέα αιτιολογική σκέψη 7 και στο νέο άρθρο 6.

– Η νέα αιτιολογική σκέψη 3 ενοποιεί τις προηγούµενες αιτιολογικές σκέψεις 3
και 4, προκειµένου να βελτιωθεί το ύφος της διατύπωσης.

– Η πρώην αιτιολογική σκέψη 6 καταργείται, διότι οι χώρες δεν δίνουν την ίδια
ερµηνεία στις παραγράφους του Συστήµατος Εθνικών Λογαριασµών (ΣΕΛ
1993) στις οποίες γίνεται αναφορά. Κατά συνέπεια, είναι απλούστερο να

καταργηθεί αυτή η αναφορά στο ΣΕΛ 1993.
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– Προστίθεται µια νέα αιτιολογική σκέψη 5 προκειµένου να αναφερθεί ότι η
ΕΣΠ, η ΕΣΝΧΙΠ και η ΕΑΕΠ µπορούν να διατυπώνουν τη γνώµη τους για τις

διαδικασίες που χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη για τη λογιστική
καταγραφή των φόρων και των κοινωνικών εισφορών.

– Το άρθρο 2, που αφορά τις γενικές αρχές, αναδιατυπώνεται προκειµένου να
ληφθούν υπόψη οι συνέπειες της τροπολογίας µε την οποία εισάγεται, στο

άρθρο 3, η δυνατότητα εναλλακτικής αντιµετώπισης των φόρων και των
κοινωνικών εισφορών ως µεταφορών κεφαλαίου. ∆εν είναι πλέον δυνατόν να

λέγεται στις γενικές αρχές ότι οι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές δεν
περιλαµβάνουν τα ποσά που δεν αναµένεται να εισπραχθούν, παραµένει όµως
ουσιώδους σηµασίας να επισηµανθεί ότι το δηµόσιο έλλειµµα δεν
περιλαµβάνει τα ποσά αυτά.

– Το πρώην άρθρο 4 (ισοστάθµιση του υπολογισµού του ΑΕγχΠ) καταργείται,
διότι κρίθηκε ότι ο κανονισµός πρέπει να περιλαµβάνει µόνο τις γενικές αρχές

καταγραφής. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την απλούστευση αυτή.

3.4 Κατά περίπτωση, προβλήµατα " επιτροπολογίας" που προέκυψαν κατά την

έκδοση της κοινής θέσης (και θέση την οποία έλαβε η Επιτροπή).

Ουδέν.

4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συµφωνεί µε το σύνολο της κοινής θέσης, µε την επιφύλαξη της

ερµηνείας που πρέπει να δοθεί στη διάταξη σχετικά µε τη µεταβατική περίοδο.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις τις οποίες επιφέρει η κοινή θέση του

Συµβουλίου εξυπηρετούν τον ουσιώδη στόχο του σχεδίου κανονισµού, που είναι να
διασφαλιστεί ο διαφανής και συγκρίσιµος υπολογισµός του δηµόσιου ελλείµµατος

σε όλα τα κράτη µέλη.

Πρέπει να υποµνησθεί ότι το ΕΣΟΛ 95 είναι το εργαλείο υπολογισµού και

σύγκρισης των λογαριασµών και των οικονοµικών µεγεθών των κρατών µελών και
ότι το πρωτόκολλο περί της διαδικασίας υπερβολικών ελλειµµάτων αναφέρεται ρητά

στο ΕΣΟΛ 95 για τη µέτρηση του δηµόσιου ελλείµµατος.

Παρά το γεγονός ότι η κοινή θέση παρεκκλίνει από την αρχική πρόταση της

Επιτροπής, ωστόσο διατηρεί τη βασική ιδέα, που είναι να τεθούν σε ισότιµη βάση τα
κράτη µέλη, ανεξαρτήτως των χρησιµοποιουµένων στατιστικών πηγών, δηλαδή των

εισπράξεων ή των κοινοποιήσεων φόρων ή κοινωνικών εισφορών: τα ποσά φόρων
και κοινωνικών εισφορών τα οποία δεν αναµένεται να εισπραχθούν δεν πρέπει να

οδηγούν σε καµία περίπτωση σε υποεκτίµηση του δηµόσιου ελλείµµατος.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή προέβη σε µονοµερή δήλωση στα πρακτικά του Συµβουλίου όσον
αφορά την ερµηνεία που δίνεται στη διάταξη τη σχετική µε την µεταβατική περίοδο

(βλέπε παράρτηµα).


