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Τροπολογία 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κτηθείσα εμπειρία από την πρόσφατη 
εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας, στο 
πλαίσιο της οποίας ανατέθηκε στην 
Επιτροπή να αποφασίσει εάν υπάρχει 
κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού 
από την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ στο φυσικό αέριο, στην ηλεκτρική 
ενέργεια και στην αστική θέρμανση, 
απέδειξε τον ξεπερασμένο και περιττό 
χαρακτήρα της. Πράγματι, οι κανόνες 
προσδιορισμού του τόπου επιβολής του 
φόρου διασφαλίζουν την είσπραξη του 
ΦΠΑ στον τόπο της πραγματικής 
κατανάλωσης από τον πελάτη του φυσικού 
αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, της 
θέρμανσης και του ψύχους. Με τους 
κανόνες αυτούς αποφεύγεται λοιπόν κάθε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ 
κρατών μελών. Ωστόσο, εξακολουθεί να 
είναι σημαντική η διασφάλιση επαρκούς 
πληροφόρησης της Επιτροπής και των 
λοιπών κρατών μελών για κάθε περίπτωση 
εφαρμογής μειωμένου συντελεστή από τα 
κράτη μέλη στον ιδιαίτερα ευαίσθητο 
αυτόν τομέα. Κατά συνέπεια, απαιτείται 
διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης 
με την Επιτροπή ΦΠΑ.

6) Η κτηθείσα εμπειρία από την πρόσφατη 
εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας, στο 
πλαίσιο της οποίας ανατέθηκε στην 
Επιτροπή να αποφασίσει εάν υπάρχει 
κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού 
από την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ στο φυσικό αέριο, στην ηλεκτρική 
ενέργεια και στην αστική θέρμανση, 
απέδειξε τον ξεπερασμένο και περιττό 
χαρακτήρα της. Πράγματι, οι κανόνες 
προσδιορισμού του τόπου επιβολής του 
φόρου διασφαλίζουν την είσπραξη του 
ΦΠΑ στον τόπο της πραγματικής 
κατανάλωσης από τον πελάτη του φυσικού 
αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, της 
θέρμανσης και του ψύχους. Με τους 
κανόνες αυτούς αποφεύγεται λοιπόν κάθε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ 
κρατών μελών. Ωστόσο, εξακολουθεί να 
είναι σημαντική η διασφάλιση επαρκούς 
πληροφόρησης της Επιτροπής και των 
λοιπών κρατών μελών για κάθε περίπτωση 
εφαρμογής μειωμένου συντελεστή από τα 
κράτη μέλη στον ιδιαίτερα ευαίσθητο 
αυτόν τομέα. Αυτοί οι μειωμένοι 
συντελεστές ΦΠΑ αποσκοπούν στην 
επίτευξη άλλων κοινοτικών στόχων, όπως 
στους τομείς της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της 
δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο. 
Κατά συνέπεια, απαιτείται διαδικασία 
προηγούμενης διαβούλευσης με την 
Επιτροπή ΦΠΑ.
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Τροπολογία 12
Zsolt László Becsey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
εφαρμοστεί ο εν λόγω κανόνας στα 
ακίνητα αγαθά που παραδίδονται στον 
υποκείμενο στο φόρο και στις σημαντικές 
υπηρεσίες που συνδέονται με τα εν λόγω 
αγαθά που του έχουν παρασχεθεί. 
Πράγματι, οι καταστάσεις αυτές 
αντιπροσωπεύουν τις πιο χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις, λαμβανομένης υπόψη αφενός 
της αξίας και της διάρκειας του ωφέλιμου 
βίου των αγαθών αυτών και αφετέρου του 
γεγονότος ότι η μικτή χρήση του τύπου 
αυτού αγαθών είναι συνηθισμένη στην 
πράξη.

(10) Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
εφαρμοστεί ο εν λόγω κανόνας στα 
ακίνητα αγαθά που παραδίδονται στον 
υποκείμενο στο φόρο και στις σημαντικές 
υπηρεσίες που συνδέονται με τα εν λόγω 
αγαθά που του έχουν παρασχεθεί. 
Πράγματι, οι καταστάσεις αυτές 
αντιπροσωπεύουν τις πιο χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις, λαμβανομένης υπόψη αφενός 
της αξίας και της διάρκειας του ωφέλιμου 
βίου των αγαθών αυτών και αφετέρου του 
γεγονότος ότι η μικτή χρήση του τύπου 
αυτού αγαθών είναι συνηθισμένη στην 
πράξη. Επιπλέον, η Επιτροπή θα αναλύσει 
με ποιο τρόπο είναι δυνατό να επεκταθεί 
το σύστημα προσαρμογής σε όλους τους 
τύπους υλικών αγαθών μεγάλης αξίας, 
καθορίζοντας την κατώτατη αξία της 
πιθανής συμπερίληψης υλικών αγαθών 
και αναλύοντας λεπτομερώς τα έξοδα που 
συνεπάγονται διαδικασίες διοικητικής 
και ελεγκτικής φύσεως λόγω επέκτασης 
του συστήματος προσαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα προσαρμογής που εφαρμόζεται στα ακίνητα αγαθά θα επεκταθεί σε όλα τα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία και αγαθά προκειμένου να καθιερωθεί ένα δίκαιο σύστημα αφαίρεσης του 
ΦΠΑ για συναλλαγές που παρέχουν το δικαίωμα μικτής χρήσης του τύπου αυτού αγαθών. 
Εννοείται ότι θα πρέπει να ληφθούν προσεκτικά υπόψη τα απαιτούμενα έξοδα.
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Τροπολογία 13
Zsolt László Becsey

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 11
Οδηγία 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου
Άρθρο 168 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση απόκτησης, οικοδόμησης, 
ανακαίνισης ή ουσιαστικής μετατροπής 
ακινήτου αγαθού, η αρχική άσκηση του 
δικαιώματος έκπτωσης που γεννάται τη 
στιγμή κατά την οποία ο φόρος καθίσταται 
απαιτητός περιορίζεται στην αναλογία της 
πραγματικής χρήσης του για πράξεις που 
δημιουργούν δικαίωμα έκπτωσης.

Στην περίπτωση απόκτησης, οικοδόμησης, 
ανακαίνισης ή ουσιαστικής μετατροπής 
ακινήτου αγαθού και άλλων υλικών 
περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, η 
αρχική άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης 
που γεννάται τη στιγμή κατά την οποία ο 
φόρος καθίσταται απαιτητός περιορίζεται 
στην αναλογία της πραγματικής χρήσης 
του για πράξεις που δημιουργούν δικαίωμα 
έκπτωσης.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26, οι 
αλλαγές στην αναλογία χρήσης ακινήτου 
αγαθού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, 
λαμβάνονται υπόψη στους όρους που 
προβλέπονται στα άρθρα 187, 188, 190 και 
192 για τη διόρθωση της αρχικής άσκησης 
του δικαιώματος έκπτωσης.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26, οι 
αλλαγές στην αναλογία χρήσης ακινήτου 
αγαθού και άλλων υλικών περιουσιακών 
στοιχείων μεγάλης αξίας που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνονται υπόψη 
στους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 
187, 188, 190 και 192 για τη διόρθωση της 
αρχικής άσκησης του δικαιώματος 
έκπτωσης.

Οι αλλαγές που προβλέπονται στο δεύτερο 
εδάφιο λαμβάνονται υπόψη κατά την 
περίοδο που ορίζεται στα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 187 παράγραφος 1 για 
τα αγαθά επένδυσης.

Οι αλλαγές που προβλέπονται στο δεύτερο 
εδάφιο λαμβάνονται υπόψη κατά την 
περίοδο που ορίζεται στα κράτη μέλη 
δυνάμει του άρθρου 187 παράγραφος 1 για 
τα αγαθά επένδυσης και για άλλα υλικά 
αγαθά μεγάλης αξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα προσαρμογής που εφαρμόζεται στα ακίνητα αγαθά θα επεκταθεί σε όλα τα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία και αγαθά προκειμένου να καθιερωθεί ένα δίκαιο σύστημα αφαίρεσης του 
ΦΠΑ για συναλλαγές που παρέχουν το δικαίωμα μικτής χρήσης του τύπου αυτού αγαθών. 
Εννοείται ότι θα πρέπει να ληφθούν προσεκτικά υπόψη τα απαιτούμενα έξοδα.
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