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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1530/2010 του Kuisma Lappalainen, φινλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ σε εμπορεύματα τα οποία εισάγονται στη 
Φινλανδία από τις Ηνωμένες Πολιτείες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τους εφαρμοστέους κανόνες περί ΦΠΑ για εμπορεύματα που 
εισάγονται στη Φινλανδία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζητεί την απλοποίηση των κανόνων 
και διατυπώνει πέντε προτάσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η 
ισχύουσα νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη τη 10η Ιουνίου 2011.

Η πρόταση υπέρ μιας συμφωνίας για την κατάργηση των δασμών έχει διατυπωθεί από 
εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, και η Επιτροπή την έχει λάβει δεόντως υπόψη. 
Ωστόσο, επί του παρόντος δεν θεωρείται ενδεδειγμένο ένα τέτοιο μέτρο. Σε γενικές γραμμές, 
στο πλαίσιο της πιο ολοκληρωμένης παγκοσμίως οικονομικής σχέσης, οι δασμοί είναι 
χαμηλοί. Κύρια εμπόδια θεωρείται ότι είναι τα αποκαλούμενα «μέτρα από την άλλη πλευρά 
των συνόρων», ή μη δασμολογικά μέτρα, τα οποία εξετάζονται στους κόλπους του 
Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου, μέθοδος που εκτιμάται ότι είναι η πλέον πρόσφορη 
και αποδοτική για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην παρούσα συγκυρία.

Ως προς το θέμα της πρότασης του αναφέροντος να εναρμονιστούν οι συντελεστές ΦΠΑ στα 
κράτη μέλη, μπορεί να επισημανθεί ότι, στο παρελθόν, η Επιτροπή παρουσίασε ήδη δύο 
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φορές (το 1995 και το 1998) προτάσεις στις οποίες προβλεπόταν η καθιέρωση μιας τυπικής 
ζώνης συντελεστών με ελάχιστο συντελεστή το 15% και μέγιστο το 25%. Και στις δύο 
περιπτώσεις, οι προτάσεις περί σύγκλισης των συντελεστών τροποποιήθηκαν από το 
Συμβούλιο, το οποίο διατήρησε μόνον την αρχή της εφαρμογής ελάχιστου συντελεστή 15%.

Όσον αφορά την εναλλακτική πρόταση, ότι δηλαδή οι χώρες με χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ 
πρέπει να καταβάλλουν μικρότερα ποσά στην ΕΕ σε σύγκριση με τις χώρες με υψηλότερους 
συντελεστές ΦΠΑ, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα έσοδα από την είσπραξη ΦΠΑ 
προορίζονται κυρίως για τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών· ελάχιστο μέρος 
αυτών των εσόδων χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. 
Ωστόσο, το επίπεδο των συντελεστών ΦΠΑ στα κράτη μέλη είναι ανεξάρτητο από τον 
υπολογισμό της συνεισφοράς στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Όσον αφορά την τρίτη πρόταση, να καταστεί δηλαδή αφορολόγητο το διασυνοριακό εμπόριο 
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υφίσταται 
πλήρης εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της έμμεσης φορολογίας. 
Αυτό σημαίνει ότι, ελλείψει σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να επιβάλλουν φόρους και να αποφασίζουν μονομερώς τα επίπεδα φορολογίας 
και τις μεθόδους υπολογισμού τους, αρκεί να συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αρχές της 
Συνθήκης και τις λοιπές διατάξεις της συναφούς παράγωγης νομοθεσίας. Εντούτοις, στον 
βαθμό που έχει θεσπιστεί νομοθεσία, αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν στην πράξη 
συμφωνήσει επί των εν λόγω κανόνων. 

Όσον αφορά τις αρχές του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ, ο ΦΠΑ είναι φόρος επί της τελικής 
κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών, αλλά έχει διαμορφωθεί ως φόρος που επιβάλλεται σε 
όλα τα στάδια της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για τις οποίες εισπράττει αντίτιμο ο 
προμηθευτής, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που καταβάλλει το εν λόγω αντίτιμο. Το 
καθεστώς ΦΠΑ εξαρτάται σαφώς από τη φύση της προμήθειας.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά κανόνα, ο τόπος παράδοσης αγαθών που 
αποστέλλονται ή μεταφέρονται θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά 
κατά τον χρόνο αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς με προορισμό τον αποκτώντα 
(άρθρο 32 της οδηγίας περί ΦΠΑ1).
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η παράδοση αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από 
ένα κράτος μέλος σε άλλο εξαιρείται από την καταβολή ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης, 
οπότε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ δημιουργείται σε σχέση με τη συγκεκριμένη 
ενδοκοινοτική παράδοση (άρθρα 138-139, 169 της οδηγίας περί ΦΠΑ). Στην περίπτωση 
αυτή, ο αγοραστής πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος μέλος στο οποίο 
καταλήγει η αποστολή ή μεταφορά των αγαθών. Η τέταρτη πρόταση του αναφέροντος είναι 
να μειωθούν ο ΦΠΑ και οι συντελεστές τελωνειακών δασμών όσον αφορά τα είδη ένδυσης. 
Οι μειώσεις των δασμών αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο 
πλαίσιο της πολυμερούς αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα (DDA). Κατά τη διάρκεια αυτών 
των διαπραγματεύσεων, στόχος της ΕΕ ήταν η μείωση των υψηλών δασμών, των δασμών 
αιχμής και της κλιμάκωσης των δασμών, αποβλέποντας στη σημαντική αύξηση των 
εμπορικών ευκαιριών.
Το κείμενο της προεδρίας που προέκυψε από την υπουργική σύνοδο του Ιουλίου του 2008 
περιλαμβάνει το σχέδιο όρων για τη μείωση των δασμών το οποίο συνίσταται στον τύπο που 
                                               
1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 

προστιθέμενης αξίας – όπως τροποποιήθηκε.
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πρέπει να εφαρμόζεται από τις ανεπτυγμένες χώρες (στις οποίες περιλαμβάνονται η ΕΕ και οι 
ΗΠΑ), με συντελεστή 8, και από τις αναπτυσσόμενες χώρες, με υψηλότερο συντελεστή και 
ευελιξίες (ο λεγόμενος ελβετικός τύπος, ένας μαθηματικός τύπος που εφαρμόζεται σε όλες τις 
δασμολογικές κλάσεις, εξασφαλίζοντας παρόμοιο επίπεδο μείωσης των δασμών για όλα τα 
αγαθά).
Η επίτευξη συμφωνίας επί της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα θα οδηγούσε σε κατάργηση 
των δασμών αιχμής στον τομέα των ειδών κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Σύμφωνα με 
τους όρους που βρίσκονται σήμερα υπό διαπραγμάτευση, η συμφωνία θα επέφερε μείωση 
των δασμών της τάξης του 50% στον τομέα των ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τις 
ανεπτυγμένες χώρες, περιλαμβανομένων των δασμών της ΕΕ, και θα οδηγούσε, λόγου χάρη, 
σε κατάργηση όλων των δασμών αιχμής στις ΗΠΑ.
Οι πρόσφατες συζητήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συζητήσεις μεταξύ υπουργών στο 
Νταβός, συνέβαλαν στην επιβεβαίωση του στόχου για την επίτευξη του οποίου εργάζονται 
επί του παρόντος τα μέλη του ΠΟΕ και είναι η ολοκλήρωση μιας πολιτικής δέσμης πριν από 
τις θερινές διακοπές.
Όσον αφορά την πέμπτη πρόταση, η οποία αποβλέπει στην αύξηση του ορίου το οποίο πρέπει 
να υπερβαίνει η αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων ανά φορτίο προκειμένου να επιβληθεί 
ΦΠΑ, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η οδηγία περί ΦΠΑ καθιερώνει ένα κοινό σύστημα ΦΠΑ 
το οποίο ισχύει εξίσου για όλα τα κράτη μέλη. Ένας από τους κύριους στόχους αυτού του 
κοινού συστήματος ΦΠΑ είναι να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Για τον 
λόγο αυτόν, η εισαγωγή αγαθών υπόκειται σε ΦΠΑ με τον ίδιο συντελεστή όπως και στις 
εσωτερικές παραδόσεις στο κράτος μέλος εισαγωγής. Ωστόσο, η οδηγία περί ΦΠΑ 
προβλέπει, κυρίως για πρακτικούς λόγους ελέγχου, εξαιρέσεις από την επιβολή ΦΠΑ κατά 
την εισαγωγή όταν πρόκειται για μικρές αποστολές. Αυτές οι ειδικές διατάξεις περί ΦΠΑ οι 
οποίες διέπουν την εισαγωγή προϊόντων είναι, κατά την άποψη της Επιτροπής, αναγκαίες για 
την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, έτσι ώστε, παραδείγματος χάριν, να 
αποθαρρύνονται οι πολίτες της ΕΕ να αγοράζουν προϊόντα τα οποία δεν προέρχονται από την 
ΕΕ και για τα οποία δεν έχει εισπραχθεί ΦΠΑ στην ΕΕ.

Τέλος, πρέπει να προστεθεί ότι, 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), 
στην οποία, μεταξύ άλλων, εξετάζεται σε γενικές γραμμές το θέμα της αντιμετώπισης, όσον 
αφορά την είσπραξη ΦΠΑ, των διασυνοριακών συναλλαγών εντός της ενιαίας αγοράς και 
αναφέρονται ως παραδείγματα διάφορες πιθανές επιλογές φορολόγησης. Στο ίδιο κείμενο 
αναλύονται και ορισμένα άλλα θέματα, όπως ειδικότερα οι συντελεστές ΦΠΑ, οι εξαιρέσεις 
και οι μικρές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή δρομολόγησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά 
με την εν λόγω Πράσινη Βίβλο, και το αντίστοιχο έγγραφο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο 
ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm
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, στον βαθμό που η εναρμόνιση αυτή είναι αναγκαία για να 
εξασφαλισθεί η εγκαθίδρυση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν οι 
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στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι αποφάσεις επί φορολογικών 
θεμάτων που πρέπει να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπόκεινται στον κανόνα της 
ομοφωνίας. Ως εκ τούτου, κάθε μεταβολή και έγκριση αποφάσεων στο πεδίο που καλύπτεται 
από την οδηγία περί ΦΠΑ προϋποθέτει ομόφωνη συμφωνία και των 27 κρατών μελών στους 
κόλπους του Συμβουλίου.


