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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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Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το 
ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον 
αφορά τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13952/2019),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0021),

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 11ης Σεπτεμβρίου 20181,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε εκ νέου από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει 
(C9-0166/2019),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 82 και 84 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A9-0000/2019),

1. εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

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

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

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

1 ΕΕ C ... της ..., σ. ...
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία επί γενικής προσέγγισης κατά τη σύνοδο του 
Συμβουλίου ECOFIN στις 8 Νοεμβρίου 2019 για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων 
ΦΠΑ που ισχύουν για τις μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη γενική του προσέγγιση, δεδομένου ότι το κείμενο πράγματι 
διαφέρει ουσιωδώς από την αρχική πρόταση της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018.

Τόσο η αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου 
αποσκοπούν στη θέσπιση νέων κανόνων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του 
κόστους συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ, και για τη δημιουργία ενός φορολογικού 
περιβάλλοντος που θα βοηθά τις ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να πραγματοποιούν 
διασυνοριακές συναλλαγές με αποδοτικότερο τρόπο. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Επιτροπή πρότεινε διάφορα μέτρα, τα οποία σε γενικές 
γραμμές διατηρούνται στη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου:

Πρώτον, η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου διατηρεί την πρόταση της Επιτροπής να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής ΜΜΕ από τον ΦΠΑ ώστε να περιλαμβάνει και 
τις μη εγκατεστημένες ΜΜΕ, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και σύμφωνα με το πνεύμα 
αυτής.

Δεύτερον, η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου προβλέπει, όπως ισχύει και στην πρόταση 
της Επιτροπής, την επέκταση της μεταβατικής περιόδου για τη μετάβαση των ΜΜΕ από το 
καθεστώς απαλλαγής στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Η διάταξη για την «ενιαία θυρίδα για τις ΜΜΕ» (μονοαπευθυντική θυρίδα), η οποία 
αναπτύχθηκε στη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, και οι περαιτέρω λεπτομερείς 
διατάξεις σχετικά με τη διοικητική συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών, συνάδουν με τα αιτήματα που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην 
προηγούμενη έκθεσή του σχετικά με την εν λόγω πρόταση.

Εν κατακλείδι, το Συμβούλιο καλείται να προβεί ταχέως στην επίσημη έγκριση των εν λόγω 
κανόνων, ώστε να μπορέσουν να τεθούν σε ισχύ και να εφαρμοστούν το συντομότερο 
δυνατό, προς όφελος των ΜΜΕ της ΕΕ.


