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με τον ΦΠΑ που επιβάλλεται σε συναλλαγές μεταξύ εταιρειών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υπέβαλε αρχικά το εν λόγω ζήτημα στο γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο
(Bundestag)· σκοπός του ήταν η απαλλαγή των εταιρειών από την επιβολή ΦΠΑ για 
συναλλαγές που πραγματοποιούν μεταξύ τους, και η αποκλειστική χρέωση των τελικών 
χρηστών. Παρόλο που έχουν δικαίωμα σε έκπτωση του ΦΠΑ σε διεταιρικές συναλλαγές από 
την τελική τους συνεισφορά, οι εταιρείες θεωρούν ότι η διοικητική επιβάρυνση είναι μεγάλη. 
Το γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο ενημέρωσε τον αναφέροντα ότι η απαλλαγή των 
συναλλαγών μεταξύ εταιρειών από τον ΦΠΑ είναι παράνομη, σύμφωνα με την οδηγία
2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. Κατά το διάστημα 
που προηγήθηκε της έγκρισης της οδηγίας, η Γερμανία και η Αυστρία πρότειναν την 
εφαρμογή συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης, το οποίο ωστόσο απορρίφθηκε από 
αρκετά κράτη μέλη και την Επιτροπή. Το γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο ενημέρωσε 
επίσης τον αναφέροντα ότι οι εταιρείες δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τον ΦΠΑ όσον 
αφορά μεταξύ τους συναλλαγές, εάν τα εμπορεύματα δεν πωληθούν τελικά σε τελικό χρήστη. 
Επιπλέον, η Γερμανία διαθέτει νομοθεσία που διασφαλίζει ότι οι εταιρείες με κύκλο 
εργασιών μικρότερο των 500.000 ευρώ καταβάλλουν ΦΠΑ στην κυβέρνηση μόνο για 
συναλλαγές που έχουν καταλήξει σε τελικούς χρήστες. Η εν λόγω νομοθεσία ισχύει έως τα 
τέλη του 2011 και έχει σχεδιασθεί με σκοπό να απαλλάξει τις ΜΜΕ και τις ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις από την υποχρέωση προκαταβολικής καταβολής ΦΠΑ και την αναμονή 
επιστροφής για συναλλαγές που δεν κατέληξαν ποτέ σε τελικό χρήστη. Παρόλα αυτά, το 
γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο συμμερίζεται τις απόψεις του αναφέροντος σχετικά με 
την υπερβολική διοικητική επιβάρυνση και αποφάσισε να διαβιβάσει την αναφορά στο 
γερμανικό υπουργείο οικονομικών με αίτημα προς αυτό να ζητήσει απλούστευση των 
κανόνων της ΕΕ. Αποφάσισε επίσης να διαβιβάσει την αναφορά στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων υπέβαλε αρχικά το ζήτημα στην επιτροπή αναφορών του γερμανικού 
ομοσπονδιακού κοινοβουλίου (Bundestag). Στην τελική απόφασή της, η επιτροπή διατύπωσε 
παρατηρήσεις σχετικά με το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ και διαβίβασε την αναφορά για 
περαιτέρω σχόλια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην ουσία, ο αναφέρων επικρίνει την τρέχουσα μεταχείριση, όσον αφορά τον ΦΠΑ, των 
συναλλαγών οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ προσώπων υποκείμενων στον φόρο που 
είναι εγκατεστημένα εντός της επικράτειας του ίδιου κράτους μέλους. O αναφέρων 
περιγράφει ότι, αφενός, ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε όλες τις παροχές αγαθών και υπηρεσιών ενός 
προσώπου υποκείμενου στον φόρο. Αφετέρου, ο αγοραστής σε αυτές τις συναλλαγές, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ, έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που 
κατέβαλε για τις αγορές του στον βαθμό που χρησιμοποιεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες για τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητές του.

Για λόγους απλούστευσης, ο αναφέρων προτείνει να τροποποιηθεί το γερμανικό σύστημα 
ΦΠΑ όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ προσώπων υποκείμενων στον φόρο. Σύμφωνα με 
περαιτέρω ισχυρισμούς του, δεν πρέπει να τιμολογείται ΦΠΑ εάν ο αποδέκτης της 
συναλλαγής είναι πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο και χρησιμοποιούνται οι αριθμοί 
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ. Μόνο σε περιπτώσεις που το προϊόν ή η υπηρεσία πωλείται 
εντέλει στον τελικό καταναλωτή πρέπει να τιμολογείται και να επιβάλλεται ο φόρος.

Ο αναφέρων εξετάζει τη διαδικασία είσπραξης του ΦΠΑ, η οποία βασίζεται στην 
αυτοαξιολόγηση του υποκείμενου στον φόρο, ο οποίος υπολογίζει περιοδικά το ποσό του 
ΦΠΑ που πρέπει να καταβάλλει ή πρέπει να του επιστραφεί από τη φορολογική αρχή. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο σύστημα υποχρεώνει τα υποκείμενα στον φόρο 
πρόσωπα να ασκούν ορισμένα διοικητικά καθήκοντα, τα οποία προκαλούν δυσπροσδιόριστη 
οικονομική επιβάρυνση τόσο στη φορολογική υπηρεσία όσο και στον επιχειρηματικό τομέα.

I. Το σύστημα της επιβολής φόρου κύκλου εργασιών

α) Η πρόταση του αναφέροντος

Ως εκ τούτου, ο αναφέρων τάσσεται υπέρ ενός μοντέλου φόρου κύκλου εργασιών με τη 
μορφή «μονού σταδίου» που επιβάλλεται στο επίπεδο της λιανικής, ενός φόρου λιανικής, 
όπως αποκαλείται. Ένας τέτοιος φόρος που επιβάλλεται μόνο στο σημείο της αγοράς 
καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που έρχονται απευθείας σε επαφή με ιδιώτες καταναλωτές, 
όπου είναι δυνατόν ένας φόρος λιανικής να περιλαμβάνει κατασκευαστές καθώς και 
χονδρεμπόρους, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραδόσεις τους γίνονται απευθείας σε ιδιώτες 
καταναλωτές.
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Η βάση αυτού του συστήματος φορολόγησης είναι η τιμή λιανικής. Γενικά, η φορολογική 
επιβάρυνση μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Ωστόσο, ορισμένα μειονεκτήματα 
εξηγούνται παρακάτω.

Σε ένα σύστημα φόρου λιανικών πωλήσεων είναι δύσκολο να γίνεται διάκριση μεταξύ 
φορολογητέας και μη φορολογητέας παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Η υποχρέωση 
καταβολής φόρου απαιτεί υψηλό επίπεδο τήρησης λογιστικών βιβλίων.

Συνεπώς, ένα σύστημα αυτού του είδους απαιτεί να έχουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
θεσπίζουν εθνικά μέτρα με στόχο τον περιορισμό της απώλειας φορολογικών εσόδων που 
προκύπτουν από την καταχρηστική χρήση του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ. Το 
βάρος της απόδειξης το φέρει κυρίως ο προμηθευτής ο οποίος πρέπει να δικαιολογήσει τη μη 
φορολόγηση των συναλλαγών. Το καθήκον θα συνδυαστεί με πρόσθετες υποχρεώσεις 
αναφοράς και, συνεπώς, θα οδηγήσει σε αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Πέραν της πτυχής αυτής, και η φορολογική αρχή και ο επιχειρηματικός τομέας θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με μια χρονοβόρα, δαπανηρή και πολύπλοκη διαδικασία. Οι αρμόδιες 
φορολογικές αρχές πρέπει να ερευνούν μεμονωμένες υποθέσεις και να αποφασίζουν εάν ο 
υποκείμενος στον φόρο μπορεί να αποδείξει ότι τα αποκτηθέντα αγαθά/υπηρεσίες 
χρησιμοποιούνται για την άσκηση, εκ μέρους του αγοραστή, οικονομικών δραστηριοτήτων 
και για μη επιχειρηματικούς σκοπούς (κυρίως ιδιωτική κατανάλωση). Οι υποκείμενοι στον 
φόρο πρέπει συχνά να αναμένουν τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων για το εάν οι 
αποδείξεις που προσκόμισαν ήταν επαρκείς.

β) Το σύστημα ΦΠΑ που ορίζεται στην οδηγία για τον ΦΠΑ1

Βάσει του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ, το πρόβλημα του προμηθευτή, που έπρεπε να ελέγξει 
την κατάσταση του πελάτη σχετικά με τη δυνατότητα φορολόγησης της υπηρεσίας, 
επιλύεται, καθώς ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι αυτός που αποφασίζει εάν ο ΦΠΑ μπορεί 
να εκπίπτει· μια απόφαση η οποία ελέγχεται από τη φορολογική αρχή σε μεταγενέστερο 
στάδιο. Με άλλα λόγια, μέρος του βάρους της απόδειξης σχετικά με τη φορολογική 
υποχρέωση μεταφέρεται στον αγοραστή.

Το ισχύον σύστημα ΦΠΑ αποτρέπει το αλυσιδωτό φαινόμενο του φόρου επί των πωλήσεων, 
φορολογώντας μόνο την προστιθέμενη αξία σε κάθε στάδιο παραγωγής. Για τον λόγο αυτόν, 
ο ΦΠΑ αντιμετωπίζεται ολοένα και πιο ευνοϊκά έναντι των παραδοσιακών φόρων επί των 
πωλήσεων. Καταρχήν, ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε όλες τις παροχές αγαθών και υπηρεσιών. Ο 
ΦΠΑ που επιβάλλεται σε οποιαδήποτε πώληση είναι ένα ποσοστό επί της τιμής πώλησης, 
αλλά από αυτήν ο υποκείμενος στον φόρο έχει δικαίωμα να εκπέσει όλο το ποσό του φόρου 
που έχει ήδη καταβληθεί σε προηγούμενο στάδιο. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η διπλή 
φορολόγηση και ο φόρος καταβάλλεται μόνο για την προστιθέμενη αξία σε κάθε στάδιο της 
παραγωγής και της διανομής.
Ο φόρος υπολογίζεται και εισπράττεται επί της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών που 
παρέχονται κάθε φορά που λαμβάνει χώρα μια συναλλαγή (πώληση/αγορά). Ο πωλητής 
                                               
1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 

αξίας, Επίσημη Εφημερίδα L 347 της 11.12.2006, σ. 0001 – 0118.
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χρεώνει ΦΠΑ στον αγοραστή, και καταβάλλει αυτόν τον ΦΠΑ στη φορολογική αρχή. 
Σχετικά με τον αγοραστή, το δικαίωμα έκπτωσης προκύπτει τη στιγμή που ο εκπεστέος ΦΠΑ 
καθίσταται απαιτητός. Ένας πελάτης δικαιούται καταρχήν έκπτωση του ΦΠΑ μόλις γίνει η 
παροχή. Ο αγοραστής των αγαθών και υπηρεσιών είναι αυτός που αποφασίζει εάν –και σε 
ποιον βαθμό– είναι εκπεστέος ο φόρος.

Στους εγγεγραμμένους στα μητρώα ΦΠΑ εμπόρους χορηγείται ένας αριθμός. Πρέπει να 
αναφέρουν τον ΦΠΑ που χρεώνουν στους πελάτες στα τιμολόγια που εκδίδουν. Με αυτόν 
τον τρόπο, ο πελάτης, εάν είναι εγγεγραμμένος έμπορος, γνωρίζει το ποσό που μπορεί να 
εκπέσει και ο καταναλωτής γνωρίζει πόσο φόρο κατέβαλε επί του τελικού προϊόντος. Έτσι, ο 
σωστός ΦΠΑ καταβάλλεται σε στάδια και σε έναν βαθμό το σύστημα είναι αυτοελεγχόμενο.

Η ισχύουσα οδηγία για τον ΦΠΑ προβλέπει ειδικά καθεστώτα για τις μικρές επιχειρήσεις. Ο 
γενικός στόχος των ειδικών καθεστώτων είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου εργασίας 
που σχετίζεται με την εφαρμογή των γενικών κανόνων για τον ΦΠΑ.

Η οδηγία για τον ΦΠΑ1 ορίζει ένα πλαίσιο για ένα καθεστώς στο οποίο οι επιχειρήσεις με 
ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο δικαιούνται απαλλαγή από τον 
ΦΠΑ. Επιπλέον, για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να τύχουν της απαλλαγής, η 
οδηγία για τον ΦΠΑ παρέχει στα κράτη μέλη σημαντικό βαθμό διακριτικής ευχέρειας όσον 
αφορά την εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών επιβολής και είσπραξης του ΦΠΑ.

γ) Ο μηχανισμός «αντιστροφής της επιβάρυνσης»

Η Γερμανία και η Αυστρία ζήτησαν να εφαρμοστούν παρεκκλίσεις δυνάμει του πρώην 
άρθρου 27 της έκτης οδηγίας για τον ΦΠΑ2 και νυν άρθρου 395 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, 
προκειμένου να επιτραπεί η εφαρμογή της αντιστροφής της επιβάρυνσης στην επικράτειά 
τους. Οι αιτήσεις τους προέβλεπαν τη θέσπιση γενικευμένης χρήσης του μηχανισμού 
αντιστροφής της επιβάρυνσης για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών μεταξύ 
επιχειρήσεων (B2B) όταν η αξία τιμολόγησης υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ και τα 10.000 ευρώ 
αντίστοιχα.

Ο μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης επιτρέπει στον προμηθευτή αγαθών ή 
υπηρεσιών να μην χρεώνει ΦΠΑ στον πελάτη του. Αυτό σημαίνει ότι ο προμηθευτής δεν 
καταβάλλει τον ΦΠΑ στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά η υποχρέωση αυτή μεταφέρεται 
στον πελάτη ο οποίος θα είναι, με αυτόν τον τρόπο, σε θέση να συμψηφίσει αυτήν την 
πληρωμή με την έκπτωση του φόρου εισροών. Με άλλα λόγια, το σύστημα αυτό ορίζει τον 
υποκείμενο στον φόρο στον οποίο έγιναν οι προμήθειες ως υπόχρεο για την καταβολή του 
ΦΠΑ. Στον βαθμό που ο παραλήπτης είναι ένας κανονικός υποκείμενος στον φόρο, με 
πλήρες δικαίωμα έκπτωσης, ο ΦΠΑ υπολογίζεται και εκπίπτει στην ίδια δήλωση ΦΠΑ χωρίς 
καμία ουσιαστική πληρωμή.

Η εισαγωγή αυτών των μέτρων θα επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στο σύστημα ΦΠΑ, και 
                                               
1 Άρθρο 284 και επ.
2 Έκτη οδηγία του Συμβουλίου (77/388/ΕΟΚ) της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών 

μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη 
φορολογική βάση, Επίσημη Εφημερίδα L 145 της 13.06.1977, σ. 0001 – 0040.
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μέσω αυτού, θα εξαλείψει ένα από τα χαρακτηριστικά του ΦΠΑ, το οποίο είναι οι τμηματικές 
καταβολές, ενώ ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται στο Υπουργείο Οικονομικών 
καταβάλλεται σε στάδια κατά την αλυσίδα παραγωγής/διανομής.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε αντιρρήσεις ως προς τις αιτήσεις παρέκκλισης 
που υποβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 27 της έκτης οδηγίας για τον ΦΠΑ από την Αυστρία 
και τη Γερμανία για γενική εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης. Μόνο 
το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αποτελεί τη 
νομική βάση για την εναρμόνιση των έμμεσων φόρων στον βαθμό που αυτή η εναρμόνιση 
είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί η εγκαθίδρυση ή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
και να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Τα εκτελεστικά μέτρα της ΕΕ 
αναφορικά με την οδηγία για τον ΦΠΑ πρέπει να συμφωνηθούν ομόφωνα στο Συμβούλιο. 
Μια πρόταση στη βάση αυτή θα οδηγούσε στη δυνατότητα τροποποίησης του συστήματος 
ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά αυτό θα έπρεπε να συμφωνηθεί ομόφωνα από τα κράτη 
μέλη στο Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

II. Συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ με την οδηγία για τον ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που 
συμπεριλαμβάνει τα κράτη μέλη στην περιοχή της Ένωσης. Η εθνική νομοθεσία κάθε 
κράτους μέλους για τον ΦΠΑ πρέπει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της οδηγίας για 
τον ΦΠΑ. Η οδηγία αυτή ορίζει επίσης το βασικό πλαίσιο για τον ΦΠΑ της ΕΕ, αλλά παρέχει 
στα κράτη μέλη κάποιο βαθμό ευελιξίας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Η 
ύπαρξη πολλών επιλογών και παρεκκλίσεων οδηγεί σε διαφορετικούς κανόνες, όπως 
εκπτώσεις, απαλλαγές, υποχρεώσεις και συντελεστές.

Η γερμανική νομοθεσία για τον ΦΠΑ, που παρατίθεται κατά κύριο λόγο στον 
«Umsatzsteuergesetz», βασίζεται στην οδηγία για τον ΦΠΑ. Καθώς η οδηγία ορίζει ενιαία 
κάλυψη στον τομέα του ΦΠΑ στην ΕΕ, η Γερμανία δεν επιτρέπεται να επιβάλλει ΦΠΑ σε 
αγαθά και υπηρεσίες που πωλούνται από πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο σε πρόσωπο 
υποκείμενο στον φόρο. Ένα μέτρο αυτού του είδους (νομοθετικό, ρυθμιστικό η διοικητικό) 
θα θεωρείτο ασύμβατο με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή δύναται να κινήσει διαδικασία 
επί παραβάσει, που προβλέπεται στο άρθρο 258 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
το εν λόγω κράτος μέλος θα εναρμονίσει τη νομοθεσία του με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. 
Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου η απόφαση είναι 
δεσμευτική.

Συμπέρασμα

Η νομοθεσία της ΕΕ, όπως παρατίθεται στη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, δεν επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εγκρίνουν εθνικές διατάξεις που προβλέπουν ότι, καταρχήν, ο ΦΠΑ δεν θα 
επιβάλλεται σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκείμενων στον φόρο 
προσώπων εντός της επικράτειας ενός κράτους μέλους.

4. (ΑΝΑΘ) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Στις πρόσθετες παρατηρήσεις του, ο αναφέρων επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι 
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συναλλαγές μεταξύ προσώπων υποκείμενων στον φόρο δεν πρέπει να υπόκεινται στον ΦΠΑ 
εάν χρησιμοποιήθηκαν οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των συμμετεχόντων στη 
συναλλαγή. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό το σύστημα θα διασφάλιζε την τιμολόγηση 
της καθαρής τιμής άνευ ΦΠΑ.

Προς επίρρωση της θέσης του, ο αναφέρων παραπέμπει στον μηχανισμό ενδοκοινοτικού 
εμπορίου. Υποστηρίζει ότι οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές δεν υπόκεινται στον ΦΠΑ και, κατά 
συνέπεια, η κατάσταση είναι πιο απλή.

Επιπλέον, αναφέρει τις δυσκολίες που συνδέονται με τη «Soll-Besteuerung». Η μέθοδος 
φορολογίας όπου ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών 
είναι, κατά τη γνώμη του, απαράδεκτη για τις επιχειρήσεις. Ο αναφέρων εξηγεί ότι, εάν οι 
παραλήπτες των αγαθών ή των υπηρεσιών δεν καταβάλλουν το τιμολογημένο ποσό, ο 
προμηθευτής των υπηρεσιών εξακολουθεί να πρέπει να καταβάλλει τον ΦΠΑ στις αρχές. Μια 
μέθοδος φορολογίας των πραγματικών εισπράξεων, η αποκαλούμενη «Ist-Besteuerung», θα 
ήταν πιο ευνοϊκή και για τον επιχειρηματικό τομέα και για το κράτος.

Πτυχές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ
Το άρθρο 2 της οδηγίας για τον ΦΠΑ1 ορίζει ως πράξεις που υπόκεινται στον ΦΠΑ, μεταξύ 
άλλων, τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εξ 
επαχθούς αιτίας στο έδαφος ενός κράτους μέλους από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με 
την ιδιότητα αυτή.

Σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ, ο ΦΠΑ είναι φόρος επί της τελικής 
κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών, αλλά διαμορφώνεται ως φόρος που καταβάλλεται σε 
«όλα τα στάδια» της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τα οποία ο προμηθευτής 
εισπράττει τίμημα, ανεξάρτητα από το ποιος το καταβάλλει. Το καθεστώς ΦΠΑ εξαρτάται 
σαφώς από τη φύση της παράδοσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, νοείται ως «υποκείμενος στον φόρο» 
οποιοσδήποτε ασκεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο και σε οποιονδήποτε τόπο, οικονομική 
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο σκοπό και τα αποτελέσματα της 
δραστηριότητας αυτής.
Σχετικά με την πτυχή των ενδοκοινοτικών πράξεων, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτές οι 
δραστηριότητες δεν εκπίπτουν από το πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, όπως φαίνεται να υποθέτει 
ο αναφέρων.
Το τρέχον καθεστώς ΦΠΑ το οποίο εφαρμόζεται στις ενδοκοινοτικές πράξεις προέρχεται από 
το αποκαλούμενο «μεταβατικό καθεστώς» για τη φορολόγηση των διασυνοριακών 
παραδόσεων αγαθών που θεσπίστηκε μέσω της οδηγίας 91/680/ΕΟΚ, η οποία επιδιώκει να 
διασφαλίσει ότι τα αγαθά που παραδίδονται σε πρόσωπα υποκείμενα στον φόρο σε άλλο 
κράτος μέλος φορολογούνται στο κράτος μέλος προορισμού και απαλλάσσονται από τον 
ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης των αγαθών.

                                               
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. Αυτή η οδηγία αντικαταστάθηκε από την έκτη οδηγία για τον 
ΦΠΑ την 1η Ιανουαρίου 2007, η οποία έγινε με τον τρόπο αυτόν το βασικό κείμενο της κοινοτικής νομοθεσίας 
για τον ΦΠΑ.
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Το άρθρο 138 της οδηγίας για τον ΦΠΑ ορίζει τεχνικά μια απαλλαγή που εφαρμόζεται στις 
παραδόσεις αγαθών οι οποίες πληρούν τον όρο που αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη. 
Το επακόλουθο της απαλλαγής από τον φόρο της παράδοσης αγαθών είναι ότι η φορολογία 
της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών επαφίεται στον αγοραστή, βάσει του άρθρου 2, 
παράγραφος 1, στοιχείο β), περίπτωση i), της οδηγίας για τον ΦΠΑ.

Η φορολογία των αγαθών στο κράτος μέλος άφιξής τους επιτυγχάνεται μέσω μιας νέας 
γενεσιουργού αιτίας επιβολής φόρου: της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, όπου η μείωση 
της εσωτερικής φορολογίας των αγαθών στο κράτος μέλος αναχώρησής τους επιτυγχάνεται 
μέσω της απαλλαγής με δικαίωμα έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 169, στοιχείο β), της 
οδηγίας για τον ΦΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογία των περισσότερων διασυνοριακών παραδόσεων αγαθών 
ομοιάζει εντυπωσιακά με τη φορολογική μεταχείριση των εξαγωγών και των εισαγωγών 
αγαθών.

Τα άρθρα 62 και επ. της οδηγίας για τον ΦΠΑ ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη 
γενεσιουργό αιτία και το απαιτητό του ΦΠΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 63 της εν λόγω οδηγίας, 
τον γενικό κανόνα στον συγκεκριμένο τομέα, όσον αφορά τις παραδόσεις αγαθών και 
παροχές υπηρεσιών, η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός κατά 
τον χρόνο πραγματοποίησης της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών. Μέσω της 
παραπάνω αρχής, το σύστημα ακολουθεί την παραδοχή ότι ο ΦΠΑ είναι φόρος 
κατανάλωσης.
Το ερώτημα του πότε ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός συνδέεται στενά με τη χρονική στιγμή 
του δικαιώματος έκπτωσης. Εάν ένα καθεστώς ΦΠΑ βασίζεται στο σύστημα τιμολογίων, ο 
ΦΠΑ που αναγράφεται σε ένα τιμολόγιο, καταβληθείς ή οφειλόμενος, είναι εκπεστέος. Είναι 
αλήθεια ότι το δικαίωμα έκπτωσης μπορεί να προκύψει πριν από την καταβολή του ΦΠΑ από 
τον προμηθευτή, αλλά το τρέχον σύστημα επιλύει επίσης την κατάσταση σε περίπτωση που 
δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τιμολόγια ή ακόμη και όταν δεν εκδίδονται καθόλου τιμολόγια.
Επιπλέον, το άρθρο 66 της οδηγίας για τον ΦΠΑ επιτρέπει στα κράτη μέλη να ορίζουν ότι ο 
φόρος καθίσταται απαιτητός, για ορισμένες πράξεις ή για ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων 
στον φόρο προσώπων, μεταξύ άλλων, το αργότερο κατά τον χρόνο είσπραξης του τιμήματος. 
Η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνει την αποκαλούμενη «Ist-Besteuerung», τη φορολογία 
για την οποία ο αναφέρων εκφράζει την προτίμησή του στο πλαίσιο των προτάσεών του. Η 
γερμανική νομοθεσία περιλαμβάνει την εφαρμογή αυτής της δυνατότητας δυνάμει του 
άρθρου 13, παράγραφος 1, σημείο 1, στοιχείο β), σε σχέση με το άρθρο 20 του 
Umsatzsteuergesetz.
Ο τίτλος VII της οδηγίας για τον ΦΠΑ κάνει διάκριση μεταξύ της βάσης επιβολής του φόρου 
όσον αφορά τις παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 
αγαθών, την εισαγωγή αγαθών και διάφορες διατάξεις. Στο άρθρο 73 της οδηγίας, η βάση 
επιβολής του φόρου ορίζεται ως οτιδήποτε αποτελεί την αντιπαροχή, την οποία έλαβε ή 
πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής ή ο παρέχων τις υπηρεσίες από τον αποκτώντα, τον λήπτη 
ή τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων που συνδέονται άμεσα με την τιμή 
των πράξεων αυτών. Η διάταξη αυτή εκφράζει μία από τις θεμελιώδεις αρχές της οδηγίας για 
τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την οποία η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στην πράγματι 
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λαμβανόμενη αντιπαροχή1, συνακόλουθη αρχή της οποίας είναι ότι η φορολογική αρχή δεν 
μπορεί να εισπράττει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο αυτού που έλαβε ο φορολογούμενος2.

Σύμφωνα με το άρθρο 90 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, σε περίπτωση ακύρωσης, καταγγελίας, 
λύσης, ολικής ή μερικής μη καταβολής, ή μείωσης της τιμής, που επέρχεται μετά την 
πραγματοποίηση της πράξης, η βάση επιβολής του φόρου μειώνεται ανάλογα, σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Έτσι, η διάταξη αυτή υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη να μειώνουν τη βάση επιβολής του φόρου και, επομένως, το ύψος του ΦΠΑ που 
οφείλει ο υποκείμενος στον φόρο, οσάκις μετά την πραγματοποίηση της πράξης ο 
υποκείμενος στον φόρο δεν λαμβάνει καθόλου την αντιπαροχή ή λαμβάνει ένα μόνο μέρος 
της.

Ομοίως, το άρθρο 17 του γερμανικού Umsatzsteuergesetz μεταφέρει τη συγκεκριμένη 
διάταξη. Στην παράγραφο 2, σημείο 1, προβλέπει την προσαρμογή της βάσης επιβολής του 
φόρου σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας.
Όπως εξηγείται ήδη στην πρώτη απάντηση στην αναφορά, πρέπει να τονιστεί για ακόμη μία 
φορά ότι, βάσει του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ, επαφίεται στον λήπτη της πράξης να 
αποφασίσει κατά πόσον ο ΦΠΑ είναι εκπεστέος. Ο προμηθευτής δεν είναι υποχρεωμένος να 
ελέγξει το καθεστώς των αγοραστών σχετικά με τη δυνατότητα φορολόγησης της υπηρεσίας. 
Οι πράξεις του φορολογούνται πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν εφαρμόζεται απαλλαγή.

Επιπλέον, η τμηματική πληρωμή εξαλείφει ορισμένους κινδύνους απάτης/μη καταβολής (π.χ. 
αφερεγγυότητα), καθώς το ποσό του ΦΠΑ (και, ως εκ τούτου, ο κίνδυνος) κατανέμεται σε 
διάφορα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα. Ένας «φόρος μονού σταδίου» συνεπάγεται ότι 
ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται από τον τελευταίο στην αλυσίδα (ενίοτε 
υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα με μικρότερες δυνατότητες σε επίπεδο λιανικής), γεγονός 
που οδηγεί σε «συγκέντρωση» των κινδύνων στο συγκεκριμένο επίπεδο.

Ωστόσο, εκ πρώτης όψεως, μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις όπου η επιβολή ΦΠΑ σε 
πράξεις μεταξύ δύο υποκείμενων στο φόρο προσώπων φαίνεται να είναι καθαρά θεωρητική. 
Ωστόσο, το σύστημα ΦΠΑ αυτό καθαυτό πρέπει να θεωρείται ένα ενιαίο σύνολο. Τυχόν 
τροποποιήσεις επί επιλεγμένων πτυχών ή εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων δημιουργούν 
αναστάτωση που δεν συνάδει με το υπόλοιπο σώμα βάσει των θεμελιωδών αρχών.

Γενικές πτυχές
Την 1η Δεκεμβρίου 2010 η Επιτροπή δημοσίευσε την «Πράσινη Βίβλο σχετικά με το μέλλον 
του ΦΠΑ - Προς ένα απλούστερο, ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ» 
(COM(2010) 695 τελικό και SEC(2010) 1455 τελικό), όπου εξετάζεται εκτενώς το θέμα της 
μεταχείρισης ως προς τον ΦΠΑ διασυνοριακών πράξεων στην ενιαία αγορά και αναφέρονται 
ως παραδείγματα διάφορες πιθανές επιλογές φορολογίας. Η Επιτροπή ξεκίνησε ανοικτή 
δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη συγκεκριμένη Πράσινη Βίβλο και το σχετικό έγγραφο 
διατίθεται στην εξής ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm
Ο αναφέρων καλείται να υποβάλει τις απόψεις του και να διατυπώσει περαιτέρω 
παρατηρήσεις σχετικά με τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ σε απάντηση στα 

                                               
1 ΔΕΚ, απόφαση της 23ης Νοεμβρίου 1988 στην υπόθεση C-230/87 Naturally Yours Cosmetics, σκέψη 16.
2 ΔΕΚ, απόφαση της 24ης Οκτωβρίου 1996 στην υπόθεση C-317/94 Gibbs, σκέψη 24.
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ζητήματα που τίθενται. Οι συνεισφορές μπορούν να υποβληθούν απευθείας μέσω του 
διαθέσιμου συνδέσμου στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα.

Βάσει του άρθρου 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά 
από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, εκδίδει διατάξεις για την εναρμόνιση των νομοθεσιών, μεταξύ άλλων, περί των 
φόρων κύκλου εργασιών στο βαθμό που η εναρμόνιση αυτή είναι αναγκαία για να 
εξασφαλισθεί η εγκαθίδρυση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
Στο πλαίσιο των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι αποφάσεις φορολογικής 
πολιτικής που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπόκεινται στον κανόνα της ομοφωνίας. 
Δηλαδή για οποιαδήποτε αλλαγή και έγκριση στον τομέα της οδηγίας για τον ΦΠΑ
απαιτείται ομόφωνη συμφωνία και των 27 κρατών μελών στο Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία για τον ΦΠΑ, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να 
εγκρίνουν εθνική νομοθεσία περί των φόρων κύκλου εργασιών η οποία διασφαλίζει ότι οι 
πράξεις που πραγματοποιούνται μεταξύ προσώπων υποκείμενων στον φόρο στο έδαφος της 
χώρας τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ. Οι εγχώριες παραδόσεις αγαθών ή 
παροχές υπηρεσιών, οι ενδοκοινοτικές αγορές και η εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες 
υπόκεινται στον ΦΠΑ εκτός από τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται απαλλαγή.


