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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 οποί

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

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή των αναλυτικών τεχνικών μέτρων για τη 
λειτουργία του οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών 
συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών
(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0329),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0317/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A8-0000/2018),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε 
το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Όταν, το 1967, το Συμβούλιο 
ενέκρινε το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με τις οδηγίες 
62/227/ΕΟΚ1 και 67/228/ΕΟΚ2 του 
Συμβουλίου, ανελήφθη η δέσμευση 
θέσπισης οριστικού συστήματος ΦΠΑ για 

(1) Όταν, το 1967, το Συμβούλιο 
ενέκρινε το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με τις οδηγίες 
62/227/ΕΟΚ1 και 67/228/ΕΟΚ2 του 
Συμβουλίου, ανελήφθη η δέσμευση 
θέσπισης οριστικού συστήματος ΦΠΑ για 
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τη φορολόγηση των εμπορικών 
συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών 
που να λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε 
εντός ενός κράτους μέλους. Δεδομένου ότι 
δεν είχαν ωριμάσει οι πολιτικές και 
τεχνικές συνθήκες για ένα τέτοιο σύστημα, 
όταν στο τέλος του 1992 καταργήθηκαν τα 
φορολογικά σύνορα μεταξύ των κρατών 
μελών, εγκρίθηκε ένα μεταβατικό 
καθεστώς ΦΠΑ. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ3

του Συμβουλίου, που είναι επί του 
παρόντος σε ισχύ, προβλέπει ότι αυτοί οι 
μεταβατικοί κανόνες πρέπει να 
αντικατασταθούν από ένα οριστικό 
καθεστώς που θα βασίζεται καταρχήν στη 
φορολόγηση των παραδόσεων αγαθών και 
των παροχών υπηρεσιών στο κράτος μέλος 
καταγωγής.

τη φορολόγηση των εμπορικών 
συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών 
που να λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε 
εντός ενός κράτους μέλους. Δεδομένου ότι 
δεν είχαν ωριμάσει οι πολιτικές και 
τεχνικές συνθήκες για ένα τέτοιο σύστημα, 
όταν στο τέλος του 1992 καταργήθηκαν τα 
φορολογικά σύνορα μεταξύ των κρατών 
μελών, εγκρίθηκε ένα μεταβατικό 
καθεστώς ΦΠΑ. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ3

του Συμβουλίου, που είναι επί του 
παρόντος σε ισχύ, προβλέπει ότι αυτοί οι 
μεταβατικοί κανόνες πρέπει να 
αντικατασταθούν από ένα οριστικό 
καθεστώς που θα βασίζεται καταρχήν στη 
φορολόγηση των παραδόσεων αγαθών και 
των παροχών υπηρεσιών στο κράτος μέλος 
καταγωγής. Ωστόσο, οι εν λόγω 
μεταβατικοί κανόνες είναι πλέον σε ισχύ 
εδώ και αρκετές δεκαετίες, γεγονός που 
έχει ως αποτέλεσμα ένα περίπλοκο 
μεταβατικό σύστημα ΦΠΑ, ευάλωτο στην 
ενδοενωσιακή διασυνοριακή απάτη στον 
τομέα του ΦΠΑ. Οι εν λόγω μεταβατικοί 
κανόνες πάσχουν από πολυάριθμες 
ελλείψεις, ως αποτέλεσμα των οποίων το 
σύστημα ΦΠΑ δεν είναι ούτε πλήρως 
αποτελεσματικό ούτε συμβατό με τις 
απαιτήσεις μιας γνήσιας ενιαίας αγοράς. 
Η ευπάθεια του μεταβατικού συστήματος 
ΦΠΑ κατέστη εμφανής μόλις λίγα χρόνια 
μετά την εισαγωγή του. Έκτοτε έχουν 
ληφθεί διάφορα νομοθετικά μέτρα 
(βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας, 
βραχύτερες προθεσμίες για τους 
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, τομεακός 
μηχανισμός αντιστροφής της 
επιβάρυνσης) και μη νομοθετικές 
δράσεις. Ωστόσο, από τις πρόσφατες 
μελέτες σχετικά με το χάσμα του ΦΠΑ 
προκύπτει ότι τα αριθμητικά στοιχεία 
σχετικά με τον μη εισπραχθέντα ΦΠΑ 
εξακολουθούν να είναι τεράστια. 
Πρόκειται για την πρώτη νομοθετική 
πρόταση από τη θέσπιση των ισχυόντων 
κανόνων περί ΦΠΑ το 1992, η οποία 
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ρίζας 
της διασυνοριακής απάτης. Στην 
ανακοίνωσή της, της 28ης Οκτωβρίου 
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2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας 
αγοράς:  περισσότερες ευκαιρίες για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις», η Επιτροπή 
προσδιόρισε την πολυπλοκότητα των 
ισχυόντων κανόνων για τον ΦΠΑ ως ένα 
από τα μείζονα εμπόδια για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. 
Παράλληλα, το έλλειμμα ΦΠΑ, το οποίο 
ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ποσού 
των εσόδων από τον ΦΠΑ που πράγματι 
εισπράττεται και του θεωρητικού ποσού 
που αναμένεται να εισπραχθεί, έχει 
αυξηθεί, φθάνοντας σε 151,5 
δισεκατομμύρια EUR το 2015 στην ΕΕ 
των 28. Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη 
για επείγουσα και εκτεταμένη 
μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ με 
στόχο τη θέσπιση ενός οριστικού 
καθεστώτος ΦΠΑ, ώστε να διευκολυνθεί 
και να απλουστευθεί το διασυνοριακό 
εμπόριο εντός της Ένωσης και να 
ενισχυθεί η θωράκιση του συστήματος 
έναντι της απάτης.

__________________ __________________

1 Πρώτη οδηγία 67/227/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί 
της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, των σχετικών με τους 
φόρους κύκλου εργασιών (ΕΕ 71 της 
14.4.1967, σ. 1301).

1 Πρώτη οδηγία 67/227/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί 
της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, των σχετικών με τους 
φόρους κύκλου εργασιών (ΕΕ 71 της 
14.4.1967, σ. 1301).

2 Δεύτερη οδηγία 67/228/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί 
εναρμονίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, των σχετικών με τους 
φόρους κύκλου εργασιών — διάρθρωση 
και κανόνες εφαρμογής του κοινού 
συστήματος φόρου προστιθεμένης αξίας 
(ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1303).

2 Δεύτερη οδηγία 67/228/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί 
εναρμονίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, των σχετικών με τους 
φόρους κύκλου εργασιών — διάρθρωση 
και κανόνες εφαρμογής του κοινού 
συστήματος φόρου προστιθεμένης αξίας 
(ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1303).

3 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το
κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1)

3 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το 
κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1)

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Επιπλέον, στο παρελθόν, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πάντοτε 
τόνιζε ότι ένα σύστημα ΦΠΑ που 
βασίζεται στη φορολόγηση στον τόπο 
καταγωγής ήταν η σωστή απάντηση για 
να προστατευτεί καλύτερα το σύστημα 
ΦΠΑ της ΕΕ από απάτες και να καταστεί 
περισσότερο σύμφωνο με την ορθή 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η 
τρέχουσα πρωτοβουλία, ωστόσο, 
βασίζεται στην προτιμώμενη προσέγγιση 
φορολόγησης των κρατών μελών στον 
τόπο προορισμού, προκειμένου να 
επιτραπεί κάποια ευελιξία όσον αφορά 
τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ 
από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το Συμβούλιο, με τη στήριξη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1 και της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, 
επιβεβαίωσε ότι ένα σύστημα με βάση την 
αρχή της χώρας καταγωγής δεν ήταν 
υλοποιήσιμο και κάλεσε την Επιτροπή να 
προβεί σε εμπεριστατωμένες τεχνικές 
εργασίες και σε ευρείας βάσης διάλογο με 
τα κράτη μέλη, για να εξετάσει 
λεπτομερώς τους διάφορους δυνατούς 
τρόπους υλοποίησης της αρχής της χώρας 
προορισμού3.

(2) Το Συμβούλιο, με τη στήριξη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 
επιβεβαίωσε ότι ένα σύστημα με βάση την 
αρχή της χώρας καταγωγής δεν ήταν 
υλοποιήσιμο και κάλεσε την Επιτροπή να 
προβεί σε εμπεριστατωμένες τεχνικές 
εργασίες και σε ευρείας βάσης διάλογο με 
τα κράτη μέλη, για να εξετάσει 
λεπτομερώς τους διάφορους δυνατούς 
τρόπους υλοποίησης της αρχής της χώρας 
προορισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι παραδόσεις αγαθών από ένα 
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κράτος μέλος σε άλλο φορολογούνται σαν 
να παραδόθηκαν και να αποκτήθηκαν 
εντός ενός κράτους μέλους. Η δημιουργία 
ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ είναι 
ζωτικής σημασίας για τη μείωση του 
κόστους συμμόρφωσης για τις 
επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, για τη 
μείωση των κινδύνων διασυνοριακής 
απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και την 
απλούστευση των διαδικασιών που 
σχετίζονται με τον ΦΠΑ. Το οριστικό 
σύστημα ΦΠΑ θα ενισχύσει την ενιαία 
αγορά και θα δημιουργήσει καλύτερες 
επιχειρηματικές συνθήκες για το 
διασυνοριακό εμπόριο. Θα πρέπει να 
περιλάβει τις απαραίτητες αλλαγές που 
οφείλονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και 
την ψηφιοποίηση. Η παρούσα οδηγία 
καθορίζει τα τεχνικά μέτρα για την 
εφαρμογή των αποκαλούμενων 
"ακρογωνιαίων λίθων" όπως 
καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην πρόταση της 18.1.20183α. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τους 
προαναφερόμενους "ακρογωνιαίους 
λίθους" για να προχωρήσουν ταχέως 
στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

__________________ __________________

1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το 
μέλλον του ΦΠΑ  (P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0436+0+DOC+XML+V0//EL

1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το 
μέλλον του ΦΠΑ  (P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0436+0+DOC+XML+V0//EL

2 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 
της 14ης Ιουλίου 2011, με θέμα «Πράσινη 
Βίβλος σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ —
Προς ένα απλούστερο, ισχυρότερο και 
αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=celex%3A52011AE
1168

2 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 
της 14ης Ιουλίου 2011, με θέμα «Πράσινη
Βίβλος σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ —
Προς ένα απλούστερο, ισχυρότερο και 
αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ» 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=celex%3A52011AE
1168

3 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά 
με το μέλλον του ΦΠΑ - 3167η 

3 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά 
με το μέλλον του ΦΠΑ - 3167η 
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συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών 
και Δημοσιονομικών Θεμάτων, Βρυξέλλες, 
15 Μαΐου 2012 (βλ. ειδικότερα το σημείο 
B 4) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f

συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών 
και Δημοσιονομικών Θεμάτων, Βρυξέλλες, 
15 Μαΐου 2012 (βλ. ειδικότερα το σημείο 
B 4) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f

3a Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ σχετικά με τους μειωμένους 
συντελεστές φόρου προστιθεμένης αξίας, 
COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της 
για τον ΦΠΑ1, καθορίζει τις τροποποιήσεις 
του συστήματος ΦΠΑ που θα ήταν 
απαραίτητες προκειμένου να αναπτυχθεί 
ένα τέτοιο σύστημα με βάση την αρχή του 
προορισμού για τις ενδοενωσιακές 
εμπορικές συναλλαγές μέσω της 
φορολόγησης των διασυνοριακών 
παραδόσεων. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο 
επανεπιβεβαίωσε τα συμπεράσματα αυτού 
του σχεδίου δράσης και ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, ότι κατά τη γνώμη του η αρχή της 
φορολόγησης στη χώρα καταγωγής, όπως 
προβλέπεται για το οριστικό σύστημα 
ΦΠΑ, πρέπει να αντικατασταθεί από την 
αρχή της φορολόγησης στο κράτος μέλος 
προορισμού2.

(3) Η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της 
για τον ΦΠΑ1, καθορίζει τις τροποποιήσεις 
του συστήματος ΦΠΑ που θα ήταν 
απαραίτητες προκειμένου να αναπτυχθεί 
ένα τέτοιο σύστημα με βάση την αρχή του 
προορισμού για τις ενδοενωσιακές 
εμπορικές συναλλαγές μέσω της 
φορολόγησης των διασυνοριακών 
παραδόσεων. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο 
επανεπιβεβαίωσε τα συμπεράσματα αυτού 
του σχεδίου δράσης και ανέφερε, μεταξύ 
άλλων, ότι κατά τη γνώμη του η αρχή της 
φορολόγησης στη χώρα καταγωγής, όπως 
προβλέπεται για το οριστικό σύστημα 
ΦΠΑ, πρέπει να αντικατασταθεί από την 
αρχή της φορολόγησης στο κράτος μέλος 
προορισμού2. Η αλλαγή αυτή αναμένεται 
να συνεισφέρει στη μείωση της 
διασυνοριακής απάτης στον τομέα του 
ΦΠΑ κατά 40 δισεκατομμύρια EUR κατ’ 
εκτίμηση, ετησίως.

__________________ __________________

1 Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν 
ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των 

1 Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν 
ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των 
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αποφάσεων (COM(2016) 148final, της 
7.4.2016).

αποφάσεων (COM(2016) 148final, της 
7.4.2016).

2 Βλέπε: 
http://www.consilium.europa.eu/el/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

2 Βλέπε: 
http://www.consilium.europa.eu/el/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο συνολικός κανόνας για τις 
παραδόσεις αγαθών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ενδοενωσιακών παραδόσεων αγαθών, και 
τις παροχές υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 
ότι ο προμηθευτής είναι υπόχρεος 
καταβολής του ΦΠΑ.

(13) Ο συνολικός κανόνας για τις 
παραδόσεις αγαθών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ενδοενωσιακών παραδόσεων αγαθών, και 
τις παροχές υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 
ότι ο προμηθευτής είναι υπόχρεος 
καταβολής του ΦΠΑ. Ο κανόνας αυτός θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
καταπολεμούν καλύτερα την απάτη στον 
τομέα του ΦΠΑ, ιδίως την ενδοκοινοτική 
απάτη αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ), η 
οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια EUR 
ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι 
κανόνες σχετικά με την προσωρινή 
εφαρμογή του μηχανισμού αντίστροφης 
επιβάρυνσης για κινητά αγαθά 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 

(15) Θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι 
κανόνες σχετικά με την προσωρινή 
εφαρμογή του μηχανισμού αντίστροφης 
επιβάρυνσης για κινητά αγαθά 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
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τους με την εισαγωγή των νέων κανόνων 
σχετικά με τον υπόχρεο καταβολής ΦΠΑ 
στις ενδοενωσιακές παραδόσεις αγαθών.

τους με την εισαγωγή των νέων κανόνων 
σχετικά με τον υπόχρεο καταβολής ΦΠΑ 
στις ενδοενωσιακές παραδόσεις αγαθών. 
Με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
δεν είναι πλέον δυνατό να απαιτείται η 
προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού 
αντιστροφής της επιβάρυνσης. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναλύσει σε εύθετο χρόνο την ανάγκη 
κατάργησης της πρότασης για προσωρινή 
εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής 
της επιβάρυνσης.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
συνοχή στις υποχρεώσεις υποβολής 
δηλώσεων ΦΠΑ για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, θα πρέπει να επανεξεταστεί η 
συχνότητα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ 
δυνάμει αυτού του ειδικού καθεστώτος, με 
την προσθήκη ότι οι υποκείμενοι στον 
φόρο που χρησιμοποιούν το καθεστώς 
υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ μηνιαίως 
δυνάμει του καθεστώτος όταν ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών τους στην Ένωση 
υπερβαίνει τα 2 500 000 EUR.

(23) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
συνοχή στις υποχρεώσεις υποβολής 
δηλώσεων ΦΠΑ για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, θα πρέπει να επανεξεταστεί η 
συχνότητα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ 
δυνάμει αυτού του ειδικού καθεστώτος, με 
την προσθήκη ότι οι υποκείμενοι στον 
φόρο που χρησιμοποιούν το καθεστώς 
υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ μηνιαίως 
δυνάμει του καθεστώτος όταν το ετήσιο 
ποσό ΦΠΑ στην Ένωση υπερβαίνει τα 
2 500 000 EUR.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της (28) Ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της 
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ενδοενωσιακής παράδοσης αγαθών ως 
νέας έννοιας, είναι σκόπιμο να 
αντικατασταθούν οι όροι «Κοινότητα» και 
«κοινοτικός» με τους όρους «Ένωση» και 
«ενωσιακός» για να διασφαλιστεί 
επικαιροποιημένη και συνεκτική χρήση 
των όρων.

ενδοενωσιακής παράδοσης αγαθών ως 
νέας έννοιας, είναι σκόπιμο να 
αντικατασταθούν οι όροι «Κοινότητα» και 
«κοινοτικός» με τους όρους «Ένωση» και 
«ενωσιακός» σε ολόκληρη την οδηγία για 
να διασφαλιστεί επικαιροποιημένη και 
συνεκτική χρήση των όρων.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30 a) Τα νομοθετικά μέτρα για τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ, την 
καταπολέμηση της απάτης στον τομέα 
του ΦΠΑ και τη μείωση του χάσματος 
στον  ΦΠΑ μπορούν να στεφθούν με 
επιτυχία μόνο εάν οι φορολογικές 
διοικήσεις των κρατών μελών 
συνεργαστούν στενότερα σε πνεύμα 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες για 
να είναι σε θέση να εκτελέσουν τα 
καθήκοντά τους.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 8

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4 α) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8 «Άρθρο 8
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Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι 
προβλεπόμενες στα άρθρα 6 και 7 
διατάξεις δε δικαιολογούνται πλέον, ιδίως 
από την άποψη της ουδετερότητας όσον 
αφορά τον ανταγωνισμό ή από την άποψη 
των ιδίων πόρων, υποβάλλει στο 
Συμβούλιο τις κατάλληλες προτάσεις.»

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι 
προβλεπόμενες στα άρθρα 6 και 7 
διατάξεις δε δικαιολογούνται πλέον, ιδίως 
από την άποψη της ουδετερότητας όσον 
αφορά τον ανταγωνισμό ή από την άποψη 
των ιδίων πόρων, υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τις κατάλληλες προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο αιτών είναι υποκείμενος στον φόρο 
στον οποίο έχει χορηγηθεί για 
τελωνειακούς σκοπούς η ιδιότητα του 
εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, 
θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια της 
παραγράφου 2.

Όταν ο αιτών είναι υποκείμενος στον φόρο 
στον οποίο έχει χορηγηθεί για 
τελωνειακούς σκοπούς η ιδιότητα του 
εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, 
θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια της 
παραγράφου 2, για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 56 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 145 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

56 α) στο άρθρο 145, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται, το ταχύτερο δυνατόν στο 
Συμβούλιο προτάσεις για τον 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 

«1. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται, το ταχύτερο δυνατόν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο προτάσεις για τον 
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απαλλαγών που προβλέπονται στα 
άρθρα 143 και 144 και των πρακτικών 
διαδικασιών εφαρμογής τους.»

προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 
143 και 144 και των πρακτικών 
διαδικασιών εφαρμογής τους.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 59 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 150 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

59α) στο άρθρο 150, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται, το ταχύτερο δυνατόν στο 
Συμβούλιο προτάσεις για τον 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 
148 και των πρακτικών διαδικασιών 
εφαρμογής τους.»

«1. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται, το ταχύτερο δυνατόν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο προτάσεις για τον 
προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 
148 και των πρακτικών διαδικασιών 
εφαρμογής τους.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 68 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 166

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

68 α) Το άρθρο 166 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 166 Άρθρο 166

«Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται, το συντομότερο δυνατόν στο 

Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, 
το συντομότερο δυνατόν στο Ευρωπαϊκό 
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Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες εφαρμογής του ΦΠΑ 
όσον αφορά τις πράξεις που 
περιλαμβάνονται στα τμήματα 1 και 2.»

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προτάσεις 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
εφαρμογής του ΦΠΑ όσον αφορά τις 
πράξεις που περιλαμβάνονται στα τμήματα 
1 και 2.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 123 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 293 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

123 α) Στο άρθρο 293 παράγραφος 1, η 
εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε τετραετία από την έκδοση της 
παρούσας οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες 
που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, έκθεση 
για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κεφαλαίου. Η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται και 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
εξασφαλισθεί η προοδευτική σύγκλιση των 
εθνικών ρυθμίσεων, από σχετικές 
προτάσεις που αποσκοπούν στα 
ακόλουθα:»

«Κάθε τετραετία από την έκδοση της 
παρούσας οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που 
λαμβάνει από τα κράτη μέλη, έκθεση για 
την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κεφαλαίου. Η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται και 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
εξασφαλισθεί η προοδευτική σύγκλιση των 
εθνικών ρυθμίσεων, από σχετικές 
προτάσεις που αποσκοπούν στα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 166 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 395 – παράγραφος 3



PR\1167476EL.docx 17/19 PE629.628v01-00

EL

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

166 α) Στο άρθρο 395, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Τρεις μήνες μετά την ενημέρωση 
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση ή, όταν 
έχει αντιρρήσεις σχετικά με το αίτημα 
παρέκκλισης, ανακοίνωση με την οποία 
εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.»

«3. Τρεις μήνες μετά την ενημέρωση 
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση ή, όταν 
έχει αντιρρήσεις σχετικά με το αίτημα 
παρέκκλισης, ανακοίνωση με την οποία 
εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 166 β (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 396 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

166 β) Στο άρθρο 396, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Τρεις μήνες μετά την ενημέρωση 
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση ή, όταν 
έχει αντιρρήσεις σχετικά με το αίτημα 
παρέκκλισης, ανακοίνωση με την οποία 
εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.»

«3. Τρεις μήνες μετά την ενημέρωση 
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση ή, όταν 
έχει αντιρρήσεις σχετικά με το αίτημα 
παρέκκλισης, ανακοίνωση με την οποία 
εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 169 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 404 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

169 α) Μετά το άρθρο 404 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 
461α:

«Άρθρο 404a

Τέσσερα έτη μετά την έγκριση της 
οδηγίας του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ.  η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, με βάση 
τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα 
κράτη μέλη, έκθεση για την εφαρμογή και 
υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος 
κεφαλαίου και, εφόσον απαιτείται [και 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να 
εξασφαλισθεί η προοδευτική σύγκλιση 
των εθνικών ρυθμίσεων], από προτάσεις.

_______________

* Οδηγία του Συμβουλίου (ΕΚ) .../... της 
... για την τροποποίηση ... (ΕΕ ...).

+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο 
αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο 
έγγραφο PE-CONS ... (2018/0164(COD)) 
και να προστεθεί ο αριθμός, η 
ημερομηνία, ο τίτλος και η παραπομπή 
στην ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην 
υποσημείωση.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 169 β (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 404 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

169 β) Μετά το άρθρο 404α 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 
404β:

«Άρθρο 404β

Εντός δύο ετών από την έκδοση της 



PR\1167476EL.docx 19/19 PE629.628v01-00

EL

οδηγίας (ΕΕ).../... * + , η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής των 
σχετικών πληροφοριών μεταξύ των 
φορολογικών διοικήσεων των κρατών 
μελών, δεδομένης της σημασίας της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης για την επιτυχία 
του οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ.»

________________

* Οδηγία του Συμβουλίου (ΕΚ) .../... της 
... για την τροποποίηση ... (ΕΕ ...).

+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο 
αριθμός του κανονισμού που 
περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS ... 
(2018/0164(CNS) και να συμπληρωθούν ο 
αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα 
στοιχεία ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην 
υποσημείωση.

Or. en
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