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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της 

απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)) 

(Διαβούλευση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2017)0621), 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της 

Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και 

την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (14390/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 113, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) 

και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να 

γνωμοδοτήσει (C8-0407/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ και το άρθρο 108 παράγραφος 8 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

(Α8-0147/2018), 

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, 

καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου 

της Νορβηγίας. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου και η οδηγία 2010/24/ΕΕ του 

Συμβουλίου προβλέπουν το νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και για την είσπραξη απαιτήσεων 

στον τομέα του ΦΠΑ. 

Ωστόσο, από την εμπειρία στα κράτη μέλη προκύπτει ότι οι απατεώνες συχνά 

εκμεταλλεύονται αδυναμίες στον έλεγχο των συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν εταιρείες 

που εδρεύουν σε τρίτες χώρες. Οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών είναι ιδίως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο απάτης στον τομέα του ΦΠΑ όταν 

εμπλέκονται επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Δεδομένης της ανάπτυξης των εν λόγω κλάδων, η 

χρήση πιο αποτελεσματικών εργαλείων για την καταπολέμηση της απάτης αυτής είναι 

ζωτικής σημασίας για την προστασία των κρατικών προϋπολογισμών. Ο ευρύτερος στόχος 

των συμφωνιών αυτών είναι η δημιουργία ενός πλαισίου αμοιβαίας συνδρομής για να 

καταπολεμάται η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να διευκολύνεται η 

ανάκτηση του ΦΠΑ από κάθε χώρα που το δικαιούται. Οι συμφωνίες συνεργασίας με τις 

γειτονικές χώρες της ΕΕ και τους εμπορικούς εταίρους της θα βελτιώσουν τις πιθανότητες 

των κρατών μελών να εντοπίζουν και να πατάσσουν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, καθώς 

και να περιορίσουν τις δημοσιονομικές απώλειες που προκαλεί.  

Ως εκ τούτου, η συνεργασία με τρίτες χώρες παίζει κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της 

απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η Νορβηγία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, διαθέτει σύστημα ΦΠΑ παρόμοιο με εκείνο που εφαρμόζεται στην ΕΕ 

και έχει καλή παράδοση συνεργασίας στον τομέα του ΦΠΑ με τα κράτη μέλη της ΕΕ.  

Το 2009 η Νορβηγία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, όταν ενημέρωσε τα κράτη μέλη για την 

απάτη «των αφανών εμπόρων» στον τομέα του ΦΠΑ σχετικά με πιστωτικά μόρια εκπομπών 

άνθρακα. Μεταξύ 2009 και 2012, οι φορολογικές αρχές της Νορβηγίας κοινοποίησαν σε 

αρχές κρατών μελών πληροφορίες για δόλιες συναλλαγές συνολικού ποσού 2,703 δισ. EUR. 

Νορβηγοί υπάλληλοι συμμετείχαν επίσης σε πολυμερείς ελέγχους με ορισμένα κράτη μέλη 

στον τομέα της ενέργειας και κλήθηκαν ως παρατηρητές στο παρατηρητήριο ΦΠΑ. Η 

Νορβηγία ενημέρωσε ακόμη διάφορα κράτη μέλη σχετικά με τις συναλλαγές «αφανών 

εμπόρων» που εκμεταλλεύονταν τις νορβηγικές πλατφόρμες εναλλακτικών πληρωμών. 

Από τα παραπάνω αποδεικνύονται τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας των κρατών μελών με 

τη Νορβηγία. Ωστόσο, με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η διοικητική συνεργασία με τη 

Νορβηγία είναι περιστασιακή και δυνατή μόνο βάσει διμερών συμφωνιών μεταξύ της 

Νορβηγίας και μεμονωμένων κρατών μελών, της Σκανδιναβικής Σύμβασης ή σπάνιες 

προσκλήσεις προς τη Νορβηγία να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του παρατηρητηρίου ΦΠΑ 

ως παρατηρητής.  

Ο εισηγητής συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η εν λόγω διμερής συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και 

της Νορβηγίας προβλέπει ισχυρό νομικό πλαίσιο για αγαστή συνεργασία μεταξύ της 

Νορβηγίας και των κρατών μελών. Η συνεργασία αυτή θα έχει την ίδια δομή με την 

τρέχουσα συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και θα επωφελείται από τα ίδια μέσα, 

όπως ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ηλεκτρονικά έντυπα.  
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Ο εισηγητής επικροτεί τη συμφωνία αυτή και προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν εντολή 

στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί παρόμοιες συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα του ΦΠΑ 

και με άλλες χώρες του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ. 
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