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Θέμα: Αναφορά 1429/2009, Jörg Wischhusen, γερμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 159 υπογραφές, σχετικά με την εφαρμογή μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ στις βρεφικές πάνες

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες ζητούν να υπαχθούν οι βρεφικές πάνες σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Η 
αιτιολογία τους είναι ότι οι εν λόγω πάνες αποτελούν βασικό καταναλωτικό αγαθό για τις 
οικογένειες με βρέφη. Επισημαίνουν ότι οι τροφές των κατοικίδιων ζώων υπάγονται σε 
μειωμένο ΦΠΑ, υποδηλώνοντας ότι τα μωρά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με 
τους σκύλους και τις γάτες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Στις 7 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (εφεξής οδηγία ΦΠΑ) όσον αφορά τους μειωμένους 
συντελεστές ΦΠΑ1. Στόχος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση των 
κρατών μελών αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια, συνοχή και εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε υπηρεσίες 
που παρέχονται τοπικά, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών έντασης εργασίας και των 

                                               
1 Πρόταση COM (2008)428 οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ 
όσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ
Βλέπε http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)428_en.pdf
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υπηρεσιών εστίασης.
Ωστόσο, στην παρούσα πρόταση περιλαμβάνονται επίσης ορισμένες τεχνικές προσαρμογές. 
Συγκεκριμένα, η κατηγορία των φαρμακευτικών προϊόντων στα οποία μπορούν να 
εφαρμοστούν μειωμένοι συντελεστές διευρύνθηκε για να καλύψει όλα τα απορροφητικά είδη 
υγιεινής, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι βρεφικές πάνες. 
Στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) που 
πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2009, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις επί του 
συνολικού συστήματος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ 
κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ γενικά 
και σε κάποιους τομείς συγκεκριμένα. 
Το ECOFIN βασικά συμφώνησε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την επιλογή να 
εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε μόνιμη βάση σε υπηρεσίες έντασης εργασίας, 
όπως οι εξής: μικροεπισκευές σε ποδήλατα, υποδήματα και δερμάτινα προϊόντα, είδη 
ένδυσης και λευκά είδη· καθαρισμός σε ιδιωτικά νοικοκυριά· υπηρεσίες περίθαλψης 
κατ’ οίκον· κομμωτήρια· εργασίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών και 
υπηρεσίες εστίασης.
Σχετικά με τα αγαθά, μόνο τα βιβλία προστέθηκαν στον γενικό κατάλογο αγαθών και 
υπηρεσιών για τα οποία υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. 
Συμφωνήθηκε ακόμη ότι για όλα τα άλλα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής του 2008 
(στα οποία περιλαμβάνονται οι βρεφικές πάνες) δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής 
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Στις 5 Μαΐου, το Συμβούλιο ενέκρινε την οδηγία 2009/47/EΚ1

η οποία μεθερμηνεύει την πολιτική συμφωνία της 10ης Μαρτίου 2009 σε νομικό κείμενο.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στον τομέα της φορολογίας ισχύει ο κανόνας της ομοφωνίας. 
Συνεπώς, εναπόκειται στο Συμβούλιο να αποφασίσει εντέλει σε ποια προϊόντα μπορούν να 
εφαρμοστούν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ.

                                               
1 Οδηγία 2009/47/EΚ του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EΚ όσον αφορά τους 
μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. ΕΕ L 116 της 09.05.2009, σ. 18 -
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm


