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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0564/2006, του Sandro Adriani, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με μειωμένο 
ΦΠΑ για συσκευές ήχου και εικόνας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη 
σημαντικής μείωσης του ΦΠΑ επί των συσκευών ήχου και εικόνας (οικιακή ψυχαγωγία), με 
το επιχείρημα ότι στην Ισπανία, επί παραδείγματι, ο συντελεστής για τα DVD είναι 4%· ζητεί 
επίσης την αναβάθμιση των μέτρων καταπολέμησης της πειρατείας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

A. Τα πραγματικά περιστατικά

Ο αναφέρων ζητεί την ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη 
σημαντικής μείωσης του ΦΠΑ επί των συσκευών ήχου και εικόνας (οικιακή ψυχαγωγία), με 
το επιχείρημα ότι στην Ισπανία, επί παραδείγματι, ο συντελεστής για τα DVD είναι 4%· ζητεί 
επίσης την αναβάθμιση των μέτρων καταπολέμησης της πειρατείας.

B. Νομικές παρατηρήσεις

Τα άρθρα 93 κ.ε. της οδηγίας 2006/112/ΕΚ1 (εφεξής, «οδηγία για τον ΦΠΑ») ορίζουν τους 

  
1 Η 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. Η εν λόγω οδηγία αντικατέστησε την έκτη οδηγία για τον ΦΠΑ 
από την 1η Ιανουαρίου 2007, καθιστάμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο κεντρικό τμήμα της κοινοτικής νομοθεσίας 
περί ΦΠΑ.
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κανόνες που διέπουν τους συντελεστές ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα άρθρα 96 έως 99, τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν κανονικό συντελεστή ΦΠΑ που καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος ως 
ποσοστό της βάσης επιβολής του φόρου, ο οποίος, από την 1η Ιανουαρίου 2006 και έως την
31η Δεκεμβρίου 2010, δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15%.1 Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόζουν έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές, οι οποίοι, σύμφωνα με το 
άρθρο 99 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, δεν μπορούν να είναι κατώτεροι του 5%. Οι εν λόγω 
μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται μόνο στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές 
υπηρεσιών των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας για τον
ΦΠΑ2 Καμία από τις προβλεπόμενες στο Παράρτημα III κατηγορίες δεν καλύπτει τις 
συσκευές ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένης της οικιακής ψυχαγωγίας ή των DVD. 
Συνεπώς, ούτε η Ιταλία, ούτε η Ισπανία μπορούν να θεσπίσουν μειωμένους συντελεστές 
ΦΠΑ για αυτά τα είδη.

Από όσο γνωρίζει η Επιτροπή, η Ισπανία και η Ιταλία εφαρμόζουν τους κανονικούς
συντελεστές ΦΠΑ στα εν λόγω αγαθά. Εντούτοις, ο αναφέρων εννοεί ενδεχομένως τις 
περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα DVD, που πωλούνται 
ως βοηθητικά προϊόντα των κύριων προϊόντων που υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή 
ΦΠΑ. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, εάν από οικονομική άποψη η αγορά δύο 
αγαθών συνιστά μία ενιαία συναλλαγή, η διάσπαση της οποίας θα ήταν τεχνητή, ο 
συντελεστής του βασικού προϊόντος, σε αντίθεση με τον συντελεστή του βοηθητικού 
προϊόντος, εφαρμόζεται και στα δύο προϊόντα.3 Αυτό μπορεί να ισχύει όταν ένα DVD
μικρότερης αξίας (συνεπώς ένα βοηθητικό προϊόν) πωλείται μαζί με ένα βιβλίο ή ένα 
περιοδικό, στο οποίο εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ. 

Όσον αφορά το αίτημα επιβολής μειωμένου συντελεστή στις συσκευές ήχου και εικόνας, θα 
είναι ενδεχομένως χρήσιμο να ληφθεί υπόψη ότι οι μειωμένοι συντελεστές ή οι απαλλαγές 
που περιλαμβάνονται στην οδηγία για τον ΦΠΑ αποτελούν εξαίρεση στους γενικούς κανόνες 
που διέπουν το κοινοτικό σύστημα περί ΦΠΑ. Η εισαγωγή μίας ακόμη επιλογής για την 
επιβολή μειωμένου συντελεστή ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κατακερματισμό της 
εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη θα προτιμήσουν αυτή τη 
δυνατότητα και άλλα όχι. Επί του παρόντος και τα 27 κράτη μέλη φορολογούν τις συσκευές 
ήχου και εικόνας με τους κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι κυμαίνονται ήδη από 15% 
έως 25%. Ως εκ τούτου, η επέκταση του παραρτήματος III της οδηγίας για τον ΦΠΑ δεν 
φαίνεται να είναι επιθυμητή, καθώς οι διαφορές σε ολόκληρη την κοινότητα σχετικά με το 
ποσοστό του ΦΠΑ που επιβάλλεται στα εν λόγω αγαθά μπορεί να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες. 

Σε σχέση με τα μέτρα κατά της πειρατείας, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Επιτροπή 
εργάζεται συνεχώς για την ενίσχυση των υφιστάμενων και την εκπόνηση νέων μέτρων κατά 
της πειρατείας. Σημαντικό παράδειγμα αυτού αποτελεί η πρόταση οδηγίας που υπέβαλε η 
Επιτροπή το 2006 σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση 

  
1 Αυτόθι, άρθρα 96 και 97.
2 Αυτόθι, άρθρο 98.
3 Βλέπε απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 2005 στην υπόθεση C-41/04 Levob Verzekeringen BV και OV 
Bank NV κατά Staatssecretaris van Financiën, ΕΕ της 28.01.2006, C 22/1.
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της προστασίας επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 1.

Γ. Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μη επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ επί των συσκευών εικόνας 
και ήχου αλλά και των DVD δεν συνιστά παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας από την 
πλευρά της Ιταλίας και της Ισπανίας.

  
1 Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της προστασίας επιβολής των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία εγκρίθηκε στις 26 Απριλίου 2006 (COM(2006)168)


