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PR_CNS_art51am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
2006/112/EΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη 
μεταχείριση ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
(COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0747),

– έχοντας υπόψη το άρθρο93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0473/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
(A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

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

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

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών συμβάλλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη 
δημιουργία απασχόλησης, αλλά μπορεί να 
εκπληρώσει τον ρόλο αυτόν μόνον υπό 
ουδέτερες συνθήκες ανταγωνισμού σε μια 
εσωτερική αγορά. Είναι αναγκαίο να 
δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα 

(1) Ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών συμβάλλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη 
δημιουργία απασχόλησης, αλλά μπορεί να 
εκπληρώσει τον ρόλο αυτόν μόνον υπό 
ουδέτερες συνθήκες ανταγωνισμού σε μια 
εσωτερική αγορά. Είναι αναγκαίο να 
δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα 
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παρέχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την 
μεταχείριση που επιφυλάσσεται, από 
άποψη φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), 
σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και στην 
εμπορία και διαχείρισή τους.

παρέχει ουδέτερες συνθήκες όσον αφορά 
την μεταχείριση που επιφυλάσσεται, από 
άποψη φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), 
σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και στην 
εμπορία και διαχείρισή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την ασφάλεια δικαίου καταπιάνεται η αιτιολογική σκέψη 2. Η αιτιολογική σκέψη 1 
αναφέρεται στην αρχή της ουδετερότητας και της δημιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι ασφαλιστικές και οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες απαιτούν 
παρόμοιες μορφές διαμεσολάβησης. 
Συνεπώς, η διαμεσολάβηση στις 
ασφαλιστικές υπηρεσίες και η 
διαμεσολάβηση στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες πρέπει να χαίρουν της ίδιας 
μεταχείρισης.

(5) Οι ασφαλιστικές και οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες απαιτούν 
παρόμοιες μορφές διαμεσολάβησης. 
Συνεπώς, η διαμεσολάβηση στις 
ασφαλιστικές υπηρεσίες και η 
διαμεσολάβηση στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες πρέπει να χαίρουν της ίδιας 
μεταχείρισης, η δε διαμεσολάβηση 
πραγματοποιείται από διαμεσολαβητή ο 
οποίος ουδεμία συμβατική σχέση έχει με 
τα συμβαλλόμενα μέρη για μια ασφάλιση 
ή χρηματοπιστωτική συναλλαγή στη 
σύναψη της οποίας έχει συμβάλει..

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Volker Ludwig, C-453/05), και για 
την αποφυγή της αμφιβολίας, είναι ενδεδειγμένο να υπενθυμίσουμε σε αιτιολογική σκέψη ότι η 
υποδιαμεσολάβηση καλύπτεται επίσης από την εξαίρεση.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι πάροχοι ασφαλιστικών και 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι όλο 
και περισσότερο σε θέση να συνδέουν 
επακριβώς τον ΦΠΑ εισροών που έχουν 
καταβάλει για πραγματοποιηθείσες 
δαπάνες, με την εκάστοτε φορολογητέα 
εκροή. Όταν παρέχουν υπηρεσίες έναντι 
προκαθορισμένης αμοιβής, μπορούν 
εύκολα να προσδιορίζουν το φορολογητέο 
ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες 
αυτές. Συνεπώς είναι σκόπιμο να 
επεκταθεί η δυνατότητα επιλογής της 
φορολόγησης στους οικονομικούς αυτούς 
φορείς.

(7) Οι πάροχοι ασφαλιστικών και 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι όλο 
και περισσότερο σε θέση να συνδέουν 
επακριβώς τον ΦΠΑ εισροών που έχουν 
καταβάλει για πραγματοποιηθείσες 
δαπάνες, με την εκάστοτε φορολογητέα 
εκροή. Το να επιτρέπεται στους εν λόγω 
παρόχους να καθιστούν φορολογητέα την 
παροχή ασφαλιστικών και 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε 
άλλους φορολογούμενους αποτελεί 
κατάλληλο μέσο με το οποίο 
αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. 
Συνεπώς είναι σκόπιμο να επεκταθεί η 
δυνατότητα επιλογής της φορολόγησης 
στους οικονομικούς αυτούς φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ εκτιμώνται οι εν δυνάμει ωφέλειες της φορολόγησης συναλλαγών Β2Β, δεν υπάρχει σαφής 
εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει στους καταναλωτές η φορολόγηση ασφαλιστικών και 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχονται σ' αυτούς (Β2C). Δεν υπάρχει άλλη εγγύηση 
από τον ανταγωνισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εξοικονόμηση αυτή θα αποβεί προς 
όφελος των καταναλωτών.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Το Συμβούλιο εφαρμόζει τους 
κανόνες που διέπουν το δικαίωμα 
επιλογής φορολόγησης με τέτοιο τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή 
τους στην εσωτερική αγορά. Εν αναμονή 
της έγκρισης τέτοιων κανόνων από το 
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Συμβούλιο, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
τους λεπτομερείς κανόνες που διέπουν 
την πραγματοποίηση αυτής της επιλογής. 
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τα σχετικά σχέδια μέτρων έξι 
μήνες πριν από την έγκρισή τους. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η
Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχέδια 
μέτρων και θα εκδώσει σύσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της υπερβολικά ελεύθερης διατύπωσης του άρθρου 137α, ενδείκνυται να 
παρεμβληθεί αιτιολογική σκέψη που να εξασφαλίζει ότι το Συμβούλιο θα εγκρίνει ενιαίο 
κανόνα ο οποίος θα παρεμποδίσει την κατάτμηση της αγοράς.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 135 α - σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) επενδυτικά κεφάλαια: οργανισμοί 
συλλογικών επενδύσεων στα 
απαλλασσόμενα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε)
της παραγράφου 1 του άρθρου 135 και σε 
ακίνητα,

(10) επενδυτικά κεφάλαια: ειδικά 
επενδυτικά οχήματα, τα οποία 
δημιουργούνται με αποκλειστικό σκοπό 
τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων 
από επενδυτές και την τοποθέτηση αυτών 
των περιουσιακών στοιχείων σε 
διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των επενδυτικών κεφαλαίων με παραπομπή στα απαλλασσόμενα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που η πρόταση απαριθμεί στο άρθρο 135, παράγραφος 1, η πρόταση 
υποχρεώνει τους διαχειριστές των επενδυτικών κεφαλαίων να ελέγχουν το καθεστώς ΦΠΑ των 
περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύουν τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών τους. 
Αυτός ο ορισμός είναι υπερβολικά περιοριστικός σε ό,τι αφορά τον ορισμό που κοινώς 
αναγνωρίζεται από τον κλάδο. Η τροπολογία προτείνει να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός των 
επενδυτικών κεφαλαίων που η ίδια η Επιτροπή χρησιμοποιεί στη Λευκή Βίβλο για την ενίσχυση 
του πλαισίου της ενιαίας αγοράς που διέπει τα επενδυτικά κεφάλαια (CΟΜ(2006)686).
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 137, παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 137 παράγραφος 1, το στοιχείο 
α) διαγράφεται.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ίδια αιτιολόγηση όπως για τις τροπολογίες 3 και 4. Εφόσον το δικαίωμα επιλογής για 
φορολόγηση υπάρχει μόνο όσον αφορά τις συναλλαγές Β2Β, η συναλλαγή Β2C θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να υπόκειται στον ισχύοντα κανόνα.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 4
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 137 α - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2012 τα κράτη μέλη 
χορηγούν στα φορολογούμενα πρόσωπα το 
δικαίωμα να επιλέγουν να φορολογηθούν 
για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 135.

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2012 τα κράτη μέλη 
χορηγούν στα φορολογούμενα πρόσωπα το 
δικαίωμα να επιλέγουν να φορολογηθούν 
για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στα
στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 135 και οι οποίες παρέχονται σε 
άλλους φορολογούμενους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ίδια αιτιολόγηση όπως για τις τροπολογίες 3 και 4.



PE402.842v02-00 10/14 PR\719495EL.doc

EL

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 4
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 137 α - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Συμβούλιο εγκρίνει τα απαιτούμενα 
για την εφαρμογή της παραγράφου 1 μέτρα 
δυνάμει της διαδικασίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 397. Ενόσω το Συμβούλιο δεν 
έχει εγκρίνει μέτρα του είδους αυτού, τα 
κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν 
λεπτομερείς κανόνες για την άσκηση του 
δικαιώματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Το Συμβούλιο εγκρίνει τα απαιτούμενα 
για την εφαρμογή της παραγράφου 1 μέτρα 
δυνάμει της διαδικασίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 397. Ενόσω το Συμβούλιο δεν 
έχει εγκρίνει μέτρα του είδους αυτού, τα 
κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν 
λεπτομερείς κανόνες για την άσκηση του 
δικαιώματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη 
γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα σχετικά 
σχέδια μέτρων έξι μήνες πριν από την 
έγκρισή τους. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου η Επιτροπή αξιολογεί τα 
σχέδια μέτρων και εκδίδει σύσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ίδια αιτιολόγηση όπως για τις τροπολογίες 3 και 4.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η παρούσα πρόταση αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Επιτροπής να εκσυγχρονίσει και να 
ευθυγραμμίσει με την οικονομική πραγματικότητα ένα τμήμα της νομοθεσίας που έχει 
σχεδόν παραμείνει αμετάβλητο τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Μετά το 1977, οι περισσότερες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλειών και της διαχείρισης 
των επενδυτικών κεφαλαίων, απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ. Αν και οι ακριβείς 
λόγοι για την απαλλαγή αυτή ουδέποτε κοινοποιήθηκαν με σαφήνεια1, η κύρια αιτία φαίνεται 
να είναι ο τεχνικά περίπλοκος χαρακτήρας της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Ως αντιστάθμισμα σ' αυτή την εξαίρεση, ο ΦΠΑ εισροής που δημιουργείται 
προκειμένου να παρασχεθούν οι απαλλασσόμενες υπηρεσίες δεν μπορεί να ανακτηθεί και 
καθίσταται, ως εκ τούτου, μη ανακτήσιμος (ο καλούμενος "κρυφός" ΦΠΑ).

Όταν εγκρίθηκε η αρχική νομοθεσία (1977), τα χρηματοπιστωτικά και ασφαλιστικά ιδρύματα 
διαχειρίζονταν τις περισσότερες από τις διεκπεραιωτικές τους δραστηριότητες και 
υποστήριζαν δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι θεσμικές δομές είχαν ως βάση το κράτος, με 
κύριο στόχο την προμήθεια των εγχώριων αγορών. Έκτοτε, αυτό το τοπίο έχει υποστεί ριζική 
μεταβολή. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της εξέλιξης είναι η τάση προς διασυνοριακή 
ενοποίηση εντός της Κοινότητας και η αύξηση της εξωτερικής ανάθεσης. Αυτές οι εξελίξεις 
δεν είναι μόνο συνέπεια της παγκοσμιοποίησης των αγορών αλλά, πάνω απ' όλα, το 
αποτέλεσμα της πετυχημένης εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές 
Υπηρεσίες (FSAP) που συνέβαλε στην άρση των εμποδίων της ολοκλήρωσης και ενεθάρρυνε 
αποφασιστικά την ενοποίηση. Η ανάπτυξη των βιομηχανιών μετά το 1977, από κοινού με 
αλλαγές στο νομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, έχει αυξήσει την έκθεση στον μη 
ανακτήσιμο φόρο. Για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις 
απορροφούν τις πρώτες ωφέλειες που απορρέουν από αύξηση της αποδοτικότητας λόγω της 
διασυνοριακής ενοποίησης και της εξωτερικής ανάθεσης. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί ανησυχίες 
για το αν είναι συνεπής με τους στόχους του FSAP, δηλαδή να επιτρέπεται να υπάρχει εντός 
της εσωτερικής αγοράς "κρυφός ΦΠΑ".

Η νομοθεσία που προτείνει η Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος δεν είναι 
μόνο απηρχαιωμένη αλλά καθίσταται ολοένα και περισσότερο ασαφής. Αυτό δημιουργεί 
ανασφάλεια δικαίου. Έχει επανειλημμένως ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να 
παρέμβει προκειμένου να αποσαφηνίσει την ερμηνεία και την εφαρμογή μιας νομοθεσίας που 
δεν είναι πλέον προσαρμοσμένη στο οικονομικό πλαίσιο για το οποίο είχε αρχικά σχεδιασθεί. 
Γεννάται το ερώτημα - για να το διατυπώσουμε σύμφωνα με την Επιτροπή - εάν, λόγω της 
νομοθετικής αμέλειας, "το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει υποχρεωθεί να προβαίνει σε αποφάσεις 
για να καθορίζει τη φορολογική πολιτική".

Επιπλέον, τα ποσοστά αφαίρεσης που έχουν αποφασισθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
παρούσας νομοθεσίας δεν συμφωνούν με την αρχή της ουδετερότητας. Προκειμένου να 

                                               
1 Οι λόγοι οφείλονται κυρίως στην αδυναμία του καθορισμού φορολογητέων ποσών και των ποσών ΦΠΑ που 
ήταν δυνατόν να αφαιρεθούν χωρίς να δημιουργούνται απαράδεκτα διοικητικά βάρη και χωρίς να 
δημιουργούνται νομικές και λογιστικές περιπλοκές τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις 
φορολογικές αρχές των κρατών μελών.
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σκιαγραφηθεί η ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών, το Διεθνές Γραφείο Φορολογικής 
Τεκμηρίωσης προέβη σε επισκόπηση των μεθόδων αφαίρεσης του ΦΠΑ εισροής που 
εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη. Η επισκόπηση έδειξε ότι τα ποσοστά ανάκτησης ποικίλουν 
μεταξύ 0% και 74%, παρά το γεγονός ότι η οδηγία για τον ΦΠΑ προβλέπει ορισμένο βαθμό 
εναρμόνισης. Για να προετοιμάσουν την αξιολόγηση επιπτώσεων, ζητήθηκε από τα κράτη 
μέλη να χορηγήσουν στοιχεία σχετικά με την αξία πραγματικών εισπράξεων ΦΠΑ, που 
μπορούν να αποδοθούν αφενός σε μη ανακτήσιμο ΦΠΑ που έχει δημιουργηθεί από 
χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές εταιρείες και αφετέρου στην αξία διαφυγόντος ΦΠΑ 
μέσω απαλλαγής αυτών των υπηρεσιών. Κατά τα φαινόμενα, λιγότερα από τα μισά κράτη 
μέλη απήντησαν σ' αυτό το αίτημα.

Στόχοι

Προκειμένου να διασκεδασθούν οι προαναφερθείσες ανησυχίες, η Επιτροπή προτείνει να 
αναθεωρηθεί η νομοθεσία για τον ΦΠΑ με στόχο τα ακόλουθα:

1. να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για όλους τους ενδιαφερομένους, από τον 
επιχειρηματικό τομέα έως τις εθνικές φορολογικές αρχές και, κατά συνέπεια, να 
μειωθούν τα διοικητικά βάρη στην προσπάθεια για την επίτευξη φορολογικής 
συμμόρφωσης ενώ, συγχρόνως, να δημιουργηθεί δημοσιονομική ασφάλεια για τα 
κράτη μέλη·

2. να διασφαλιστούν αφενός συνεπέστερη εφαρμογή της φορολόγησης και αφετέρου 
ίσοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, με κατάργηση των ανταγωνιστικών 
στρεβλώσεων που αποδίδονται στο ισχύον καθεστώς ΦΠΑ για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες·

3. να επιτραπεί στους χρηματοπιστωτικούς φορείς να διαχειρίζονται καλύτερα τις 
επιπτώσεις του μη αφαιρετέου ΦΠΑ στις δραστηριότητές τους·

4. γενικότερα, να προωθηθεί η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας, η οποία αποτελεί 
ένα από τα θεμέλια του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ.

Μέτρα

Τα τρία βασικά μέτρα που προτείνονται για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι τα 
ακόλουθα:

1. Εκσυγχρονισμός του καθορισμού απαλλασσομένων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών 
υπηρεσιών.

2. Δυνατότητα των φορολογουμένων να επιλέγουν τη φορολογία σε ό,τι αφορά τις 
χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές τους υπηρεσίες, όπως προσφάτως καθορίζεται στην 
πρόταση της Επιτροπής. Μια τέτοια προαίρεση για τη φορολογία υπάρχει ήδη στην οδηγία 
για τον ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μόνο1, αλλά επί του παρόντος 
αυτή η προαίρεση ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών και δεν 
                                               
1 Η ισχύουσα οδηγία ΦΠΑ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους 
φορολογούμενους δικαίωμα προαίρεσης για φορολογία σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· η 
πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα παρέχουν στους φορολογούμενους αυτό το δικαίωμα.
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χρησιμοποιείται ευρέως1. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η περιορισμένη δυνατότητα εφαρμογής 
αυτής της προαίρεσης σήμερα μπορεί να προκαλέσει στρεβλώσεις. 

3. Καθιέρωση ειδικής απαλλαγής από τον ΦΠΑ για έναν κλάδο με βάση ρυθμίσεις για τον 
επιμερισμό του κόστους.

Προκαταρκτικά σχόλια

Τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να αξιολογηθούν από την άποψη των επιχειρήσεων, των 
φορολογικών διοικήσεων και των καταναλωτών.

Από την άποψη των επιχειρήσεων: όπως φαίνεται από την ανάλυση της Επιτροπής, η 
δημιουργία μη ανακτήσιμου ΦΠΑ εισροών έχει καταστεί σημαντικός παράγων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για το που και το πως ένας φορέας παρέχει χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισσαβόνας.

Από την άποψη των φορολογικών διοικήσεων: ο νομοθέτης οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι 
κάθε μεταβολή που αυξάνει το επίπεδο της αφαιρεσιμότητας θα έχει ως αποτέλεσμα, αν δεν 
υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα, μείωση των εισπράξεων ΦΠΑ για τα κράτη μέλη.

Από την άποψη των καταναλωτών: δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό τα οφέλη που προκύπτουν 
από την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους θα μετακυλισθούν στους 
καταναλωτές. Όπως σωστά προειδοποιεί η μελέτη επιπτώσεων, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι 
εμπορικοί περιορισμοί να οδηγούν σε άνιση κατανομή της εξοικονόμησης του κόστους 
μεταξύ των καταναλωτών με τους πελάτες των επιχειρήσεων να εξακολουθούν να 
επιβαρύνονται με τμήμα του κόστους του μη αφαιρετέου ΦΠΑ.

Μετά από προκαταρκτική αποτίμηση αυτής της πρότασης, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι 
το πεδίο εφαρμογής της πρότασης μπορεί να τύχει επιδοκιμασίας ως θετικό, ειδικά επειδή 
δημιουργεί περισσότερη ασφάλεια δικαίου.

1. Οι νέοι ορισμοί που προτείνει η Επιτροπή είναι χρήσιμοι και από μακρού 
αναμενόμενοι προκειμένου να καλύψουν τη νέα οικονομική πραγματικότητα.

2. Οι ορισμοί πρέπει να είναι συνεπείς με το FSAP (Πρόγραμμα Δράσης για τις 
Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες). Ωστόσο, και για το λόγο ότι υπάρχει ανάγκη 
αυστηρής ερμηνείας των απαλλαγών ΦΠΑ, οι νέοι ορισμοί θα πρέπει, κατά 
περίπτωση, να είναι περισσότερο περιοριστικοί από εκείνους που προβλέπονται από 
τους κανόνες για την εσωτερική αγορά.

3. Χρειάζεται να εξετασθεί λεπτομερώς και με σύνεση το αποτέλεσμα που θα έχει για τις 
τελικές τιμές των καταναλωτών η διαδεδομένη προαίρεση φορολόγησης των 
χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την 
περιορισμένη εμπειρία σε ό,τι αφορά τη χρήση της προαίρεσης και την απουσία 
αξιόπιστων στοιχείων που θα επιτρέπουν την ακριβή αποτίμηση των επιπτώσεων. Η 
απλούστευση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 

                                               
1 Προς το παρόν, το Βέλγιο, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Λιθουανία παρέχουν στους 
φορολογούμενους αυτό το δικαίωμα προαίρεσης.
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υψηλότερες τιμές και, επομένως, να αποβεί εις βάρος των καταναλωτών. Αυτό το 
στοιχείο καθίσταται ακόμα σπουδαιότερο όσον αφορά τη συμπερίληψη του 
ασφαλιστικού τομέα εντός του πεδίου εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος απαλλαγής 
από τον ΦΠΑ, ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες όπου υπάρχουν φόροι επί των 
ασφαλίστρων. 

Τα κράτη μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές κρίσιμες λεπτομέρειες όσον αφορά 
το πεδίο εφαρμογής της προαίρεσης (π.χ., εάν εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες 
υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αμοιβής, κ.λπ.). Επομένως, το γενικό αποτέλεσμα 
θα εξαρτηθεί από τις ακριβείς λεπτομέρειες των μέτρων εφαρμογής. Όπως 
προαναφέρθηκε, αν και η πρόταση αφήνει να εννοηθεί ότι το Συμβούλιο θα εγκρίνει 
τα μέτρα εφαρμογής, παρόλ' αυτά επιβεβαιώνει ότι, αν δεν υπάρξουν μέτρα εκ μέρους 
του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη θα προσδιορίσουν αυτούς τους κανόνες. Η πρόταση 
θα περιλαμβάνει εγγυήσεις για να αποφευχθεί η κατάτμηση της αγοράς λόγω 
ασυμφωνίας των κρατών μελών για το πως θα εφαρμοστεί το δικαίωμα προαίρεσης σε 
ό,τι αφορά την απαλλαγή.

4. Όπως δείχνει η μελέτη επιπτώσεων της Επιτροπής, μια παρενέργεια της 
διασυνοριακής ενοποίησης είναι ότι τα φορολογικά έσοδα που δημιουργούνται από 
την επιβολή ΦΠΑ σε εισροές θα περιέλθουν στην κατοχή του κράτους μέλους όπου 
δημιουργείται η υπηρεσία από τον πάροχο της υπηρεσίας και όχι στο κράτος μέλος 
όπου είναι εγκατεστημένος ο καταναλωτής (επιχειρηματίας ή ιδιώτης) της υπηρεσίας. 
Υπάρχουν τυχόν εγγυήσεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια υπερβολική 
ανισορροπία της αναδιανομής των φορολογικών εσόδων; Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τον αντίκτυπο των προτεινόμενων μέτρων, στο 
νομοθετικό κείμενο θα μπορούσαν να παρεμβληθούν δύο υποχρεώσεις, αφενός να 
γίνει εμπεριστατωμένη ανάλυση για το πως τα μέτρα έχουν λειτουργήσει από κοινού 
και αφετέρου να υποβληθεί σχετική έκθεση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο.


