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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0407/2009, της Gertrud Martin, γερμανικής ιθαγένειας, για το φόρο 
προστιθέμενης αξίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παραπονείται για το γεγονός ότι στη Γερμανία πολλά αντικείμενα όπως οι 
τρούφες, τα άλογα ιπποδρομιών και τα εμφυτεύματα σιλικόνης σε μαστό φορολογούνται με 
ΦΠΑ 7%, ενώ προϊόντα όπως τα παιδικά ρούχα, τα υποδήματα, απορρίψιμος ρουχισμός και 
φάρμακα φορολογούνται κατά 19%. Η αναφέρουσα επιθυμεί να αξιολογηθούν όλα τα 
προϊόντα ούτως ώστε να καθοριστεί με τρόπο αντικειμενικό το επίπεδο που ΦΠΑ που πρέπει 
να επιβάλλεται. Ζητεί επίσης να επιβάλλεται χαμηλό επίπεδο ΦΠΑ στα προϊόντα 
οικογενειακής χρήσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, την οδηγία για τον ΦΠΑ1, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15%, 
σε όλες τις φορολογητέες πράξεις (άρθρα 96 και 97). Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
                                               
1 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 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/47/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009, ΕΕ L 116 της 9.5.2009, σ. 18–20.
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έναν ή δύο μειωμένους συντελεστές μόνο για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές 
υπηρεσιών που παρατίθενται στο παράρτημα III της οδηγίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 98). Ο 
κατάλογος είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, πολιτικών συμβιβασμών και ομόφωνης 
έγκρισης στο Συμβούλιο. Ο μειωμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 5% 
(άρθρο 99). Επιπλέον, ισχύουν ορισμένες ειδικές διατάξεις (άρθρα 102-105) ή χορηγήθηκαν 
προσωρινές παρεκκλίσεις από αυτό το βασικό κοινοτικό πλαίσιο για τους συντελεστές σε 
ορισμένα κράτη μέλη (άρθρα 109-129). Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίσουν το επίπεδο των συντελεστών τους.  

Το 2007 η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του κοινοτικού 
πλαισίου μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ (COM(2007) 380), η οποία ολοκληρώθηκε με την 
πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 10 Μαρτίου 2009 από το Συμβούλιο Οικονομικών 
και Δημοσιονομικών Υποθέσεων και μετατράπηκε στην οδηγία 2009/47/ΕΚ του Συμβουλίου. 
Έπειτα από διεξοδική συζήτηση στο Συμβούλιο σχετικά με το γενικό σύστημα μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ, η επιτευχθείσα συμφωνία είναι αποτέλεσμα δύσκολων 
διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο και τηρεί μια εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στα 
συμφέροντα των κρατών μελών στον πολιτικά ευαίσθητο τομέα των μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ. Ορισμένα κράτη μέλη υπογράμμισαν ότι οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση σχετικά με 
τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ θα πρέπει να περιορίσει το συνολικό πεδίο εφαρμογής 
των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί ομόφωνη
συμφωνία στο Συμβούλιο για νέα επέκταση του παραρτήματος III της οδηγίας για τον ΦΠΑ, 
η οποία θα αφορά, για παράδειγμα, συγκεκριμένα προϊόντα οικογενειακής χρήσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μειωμένοι συντελεστές στο πλαίσιο της οδηγίας για τον ΦΠΑ είναι
προαιρετικοί για τα κράτη μέλη. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-481/98, υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα κράτη 
μέλη δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ σε μια ολόκληρη 
κατηγορία του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να 
επιλέξει ως προς αυτό, σύμφωνα με την ιδιαίτερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τη 
δημοσιονομική πολιτική και τις πολιτικές προτιμήσεις του. Ενώ η Επιτροπή είναι αρμόδια να 
διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, εφόσον το δίκαιο τηρείται, δεν έχει 
την αρμοδιότητα να παρέμβει στην επιλογή της γερμανικής κυβέρνησης όσον αφορά τον 
καθορισμό του επιπέδου των συντελεστών ΦΠΑ και την εφαρμογή ή όχι μειωμένου 
συντελεστή σε σχέση με τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που αναφέρονται 
στις κατηγορίες του παραρτήματος III της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Ωστόσο, η Επιτροπή 
παρείχε μελέτες με χρήσιμες οικονομικές αναλύσεις, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να επιλέξουν.

Στον τομέα των τροφίμων, η κατηγορία 1 του παραρτήματος III καλύπτει «τα τρόφιμα 
(περιλαμβανομένων των ποτών, εκτός των αλκοολούχων) που προορίζονται για κατανάλωση 
από ανθρώπους ή από ζώα, τα ζώντα ζώα, τους σπόρους, τα φυτά και τα συστατικά που 
χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή τροφίμων, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
συνήθως για τη συμπλήρωση ή υποκατάσταση τροφίμων». Κατά συνέπεια, οι τρούφες, οι 
γαρίδες και το μεταλλικό νερό μπορούν να υπαχθούν σε μειωμένο συντελεστή.

Ενώ η οδηγία για τον ΦΠΑ επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή σε παραδόσεις 
ζώντων ζώων τα οποία συνήθως προορίζονται για την παρασκευή τροφίμων για κατανάλωση 
από ανθρώπους ή από ζώα, ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, 
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επιτρέπουν την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή στις παραδόσεις ζώων, ειδικότερα 
αλόγων, που συνήθως προορίζονται για την κάλυψη άλλων αναγκών. Συνεπώς, η Επιτροπή 
άρχισε έρευνες σχετικά με τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ διάφορων κρατών μελών και κίνησε 
διαδικασίες επί παραβάσει. Έχει ζητήσει επισήμως από τα εν λόγω κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ που 
εφαρμόζεται σε ορισμένα ζώντα ζώα, και ειδικότερα στα άλογα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, 
ο εφαρμοστέος συντελεστής θα πρέπει να είναι ο κανονικός συντελεστής. Δεν έχουν φθάσει 
όλες οι διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά πιθανόν αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, 
λαμβανομένης υπόψη της αντίδρασης των κρατών μελών στην αιτιολογημένη γνώμη της 
Επιτροπής.

Όσον αφορά τα φάρμακα, σύμφωνα με την κατηγορία 3 του παραρτήματος III της οδηγίας 
για τον ΦΠΑ, τα φαρμακευτικά προϊόντα που συνήθως χρησιμοποιούνται για θεραπευτική 
αγωγή, για την πρόληψη ασθενειών και για σκοπούς ιατρικούς ή κτηνιατρικούς μπορούν να 
υπαχθούν σε μειωμένο συντελεστή στα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με την κατηγορία 4 του παραρτήματος III της οδηγίας για τον ΦΠΑ, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για 
άτομα με αναπηρία (ιατρικός εξοπλισμός, βοηθητικά όργανα και άλλες συσκευές) που 
προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση και συνήθως αγοράζονται από άτομα 
με αναπηρία για την ανακούφιση ή την αντιμετώπιση αναπηριών. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
εμφυτεύματα στήθους έχουν χαρακτήρα προσθετικού μέλους και, κατά συνέπεια, πληρούν 
τον όρο «ιατρικός εξοπλισμός».

Σύμφωνα με την κατηγορία 5 του παραρτήματος III της οδηγίας για τον ΦΠΑ, η μεταφορά 
επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους μπορεί να υπαχθεί σε μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ. Η μεταφορά με τελεφερίκ καλύπτεται από αυτή τη διάταξη.

Το παράρτημα III της οδηγίας για τον ΦΠΑ δεν περιλαμβάνει, σε καμία από τις κατηγορίες 
του, παραδόσεις προϊόντων όπως είναι τα παιδικά ρούχα και υποδήματα ή οι βρεφικές πάνες. 
Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει νομική βάση που να επιτρέπει στη Γερμανία να εφαρμόζει 
μειωμένο συντελεστή σε αυτά τα προϊόντα. 

Εκτός από την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών στις παραδόσεις ζώντων ζώων, ειδικότερα 
αλόγων ιπποδρομιών, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η γερμανική νομοθεσία για τον ΦΠΑ 
δεν συγκρούεται με την παρούσα τοποθέτηση του κοινοτικού δικαίου στον τομέα του ΦΠΑ 
όσον αφορά τις πτυχές για τις οποίες έκανε λόγο η αναφέρουσα. 

Εφόσον τηρείται το κοινοτικό δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να 
παρέμβει στην επιλογή της γερμανικής κυβέρνησης όσον αφορά τον καθορισμό του επιπέδου 
των συντελεστών ΦΠΑ και την εφαρμογή ή όχι μειωμένου συντελεστή σε σχέση με 
ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών.


