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Υπόμνημα για ηα σπηζιμοποιούμενα ζύμβολα 

 * Γηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο 

 *** Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

 ***I πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξώηε αλάγλσζε) 

 ***II πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δεύηεξε αλάγλσζε) 

 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπόκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο.) 

 

 

 

 

 

Τποπολογίερ ζε ζσέδιο ππάξηρ 

Τποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος ζε δύο ζηήλερ 
 

Η δηαγξαθή θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ 

ένηονοςρ σαπακηήπερ θαη ζηηο δύν ζηήιεο. Σν λέν θείκελν ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ ζηε δεμηά ζηήιε. 

 

Η πξώηε θαη ε δεύηεξε γξακκή ηεο επηθεθαιίδαο θάζε ηξνπνινγίαο 

πξνζδηνξίδνπλ ην ζρεηηθό ηκήκα ηνπ εμεηαδόκελνπ ζρεδίνπ πξάμεο. Δάλ κία 

ηξνπνινγία αλαθέξεηαη ζε ήδε πθηζηάκελε πξάμε ηελ νπνία ην ζρέδην 

πξάμεο απνζθνπεί λα ηξνπνπνηήζεη, ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη επηπιένλ θαη κία 

ηξίηε θαη κία ηέηαξηε γξακκή πνπ πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ πθηζηάκελε 

πξάμε θαη ηε δηάηαμή ηεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηξνπνινγία. 

 

Τποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος με μοπθή ενοποιημένος κειμένος 

 

Σα λέα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζεκαίλνληαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ 

σαπακηήπερ. Σα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαγξάθνληαη ζεκαίλνληαη κε ην 

ζύκβνιν ▌ ή κε δηαγξαθή. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ πνπ ππνδειώλνπλ ην λέν θείκελν θαη κε 

δηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηθαζίζηαηαη. 

Καη’ εμαίξεζε, δελ ζεκαίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο απζηεξά ηερληθήο θύζεο 

πνπ επηθέξνπλ νη ππεξεζίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ. 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

επί ηηρ ππόηαζηρ οδηγίαρ ηος Σςμβοςλίος για ηην ηποποποίηζη ηηρ οδηγίαρ 

2006/112/ΕΚ ζσεηικά με ηο κοινό ζύζηημα θόπος πποζηιθέμενηρ αξίαρ, όζον αθοπά ηη 

διάπκεια ηηρ ςποσπευηικήρ εθαπμογήρ ενόρ καηώηαηος κανονικού ζςνηελεζηή 

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) 

(Ειδική νομοθεηική διαδικαζία – διαβούλεςζη) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνύιην (COM(2015)0646), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 113 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν θιήζεθε από ην πκβνύιην λα γλσκνδνηήζεη (C8-0009/2016), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 59 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

(A8-0063/2016), 

1. εγθξίλεη ηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο όπσο ηξνπνπνηήζεθε· 

2. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηελ πξόηαζή ηεο ηόζν 

αξγά πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ε εθαξκνγή ελόο θαηώηαηνπ θαλνληθνύ ζπληειεζηή 

ΦΠΑ ζα έρεη αλαδξνκηθό ραξαθηήξα·  

3. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ηξνπνπνηήζεη ηελ πξόηαζή ηεο αλαιόγσο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

293 παξάγξαθνο 2 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

4. θαιεί ην πκβνύιην, ζε πεξίπησζε πνπ πξνηίζεηαη λα παξεθθιίλεη από ην θείκελν πνπ 

ελέθξηλε ην Κνηλνβνύιην, λα ην ελεκεξώζεη ζρεηηθά· 

5. δεηεί λα θιεζεί εθ λένπ λα γλσκνδνηήζεη ζε πεξίπησζε πνπ ην πκβνύιην πξνηίζεηαη 

λα επηθέξεη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο· 

6. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην πκβνύιην, 

ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα εζληθά θνηλνβνύιηα. 

Τποπολογία  1 

Ππόηαζη οδηγίαρ 

Άπθπο 1 – ζημείο 1 

Οδεγία 2006/112/ΔΚ 

Άξζξν 97 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 έσο ηελ 31ε Από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 έσο ηελ 31ε 
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Γεθεκβξίνπ 2017, ν θαλνληθόο 

ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη 

θαηώηεξνο ηνπ 15%. 

Γεθεκβξίνπ 2018, ν θαλνληθόο 

ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη 

θαηώηεξνο ηνπ 15%. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η νδεγία 2006/112/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) πξνβιέπεη 

όηη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 ν θαλνληθόο ζπληειεζηήο 

ΦΠΑ πξέπεη λα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 15 %. Η ελ ιόγσ ξύζκηζε πνπ βαζίδεηαη ζην 

άξζξν 113 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) νξίδεη όηη ην 

πκβνύιην εθδίδεη δηαηάμεηο γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ λνκνζεζηώλ πεξί ησλ θόξσλ θύθινπ 

εξγαζηώλ, ζην βαζκό πνπ ε ελαξκόληζε απηή είλαη αλαγθαία, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

εγθαζίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη λα απνθεπρζνύλ ζηξεβιώζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνύ. 

Δλόςεη ηεο εγθαζίδξπζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1993, ε Δπηηξνπή είρε 

ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηε ζεζκνζέηεζε ελόο νξηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θνξνινγηθήο 

ελαξκόληζεο. 

Χζηόζν, επεηδή νη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ αδύλαην λα εγθξηζνύλ πξηλ από ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 1993, ην πκβνύιην απνθάζηζε λα ζεζπίζεη έλα κεηαβαηηθό ζύζηεκα. Όζνλ 

αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ, εμέδσζε ηελ νδεγία 92/77/ΔΟΚ. 

Με ηελ νδεγία απηή ζεζπίζηεθε έλα ζύζηεκα θαηώηαησλ ζπληειεζηώλ. Η νδεγία πξνέβιεπε 

όηη, από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1993 έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1996, ν θαλνληθόο ζπληειεζηήο 

δελ κπνξνύζε ζε θαλέλα θξάηνο κέινο λα είλαη θαηώηεξνο ηνπ 15 %. Η δηάηαμε απηή 

παξαηάζεθε πέληε θνξέο θαη ίζρπε έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015. 

Ο θαζνξηζκόο θαηώηαησλ ζπληειεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ΦΠΑ δηθαηνινγείηαη από ην γεγνλόο 

όηη ζηηο δηαζπλνξηαθέο αγνξέο θαη ηηο πσιήζεηο εμ απνζηάζεσο θάησ από έλα θαηώηαην όξην 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ν ΦΠΑ ηνπ ηόπνπ θαηαγσγήο θαη όρη ηνπ ηόπνπ πξννξηζκνύ. Χο εθ 

ηνύηνπ, ε εθαξκνγή θαηώηαηνπ θαλνληθνύ ζπληειεζηή ζε όια ηα θξάηε κέιε — όπσο 

ζπκβαίλεη ζήκεξα — απνηειεί ρξήζηκε εγγύεζε γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο. 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ν θαλνληθόο ζπληειεζηήο πνπ ηζρύεη επί ηνπ παξόληνο ζε όια ηα 

θξάηε κέιε είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 15 %, ε ηζρύνπζα ξύζκηζε όζνλ αθνξά ηνλ θαηώηαην 

θαλνληθό ζπληειεζηή 15 % αθήλεη επίζεο πεξηζώξην ειηγκώλ πνπ επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε 

λα εθαξκόζνπλ κεηαξξπζκίζεηο ζε ζέκαηα ΦΠΑ κε ζηόρν ηε κείσζε ηνπ θαλνληθνύ 

ζπληειεζηή, δηεπξύλνληαο ηε βάζε ηνπ ΦΠΑ θαη πεξηνξίδνληαο ηε ρξήζε ησλ κεησκέλσλ 

ζπληειεζηώλ. 

ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2011, ε Δπηηξνπή εμέδσζε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ ΦΠΑ, 

ζηελ νπνία πξόηεηλε λα εγθαηαιεηθζεί ε αξρή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο θαη πεξηέγξαθε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο θνξνιόγεζεο ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ. Σν 2016, ε Δπηηξνπή ζα 

δεκνζηεύζεη ζρέδην δξάζεο γηα έλα απιό, απνηειεζκαηηθό θαη ζσξαθηζκέλν έλαληη ηεο 

απάηεο νξηζηηθό ζύζηεκα θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, πξνζαξκνζκέλν ζηελ εληαία αγνξά.  

Σν ζρέδην δξάζεο ζα ζέηεη ηηο θαηεπζύλζεηο γηα ηηο κειινληηθέο εξγαζίεο, κεηά ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ επηηεύρζεθαλ από ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 2011. Δηδηθόηεξα, ζα θαζνξίδεη ηα 

θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξηζηηθνύ θαζεζηώηνο ΦΠΑ γηα ην ελδνελσζηαθό εκπόξην πνπ 

επηζπκεί λα πξνηείλεη ε Δπηηξνπή, θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπεη γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ πθηζηάκελσλ θαλόλσλ γηα ηνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ ζε έλα νξηζηηθό θαζεζηώο, πνπ ζα 
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ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αξρή ηνπ πξννξηζκνύ.  

Τπό ηηο ζπλζήθεο απηέο, θαη ελ αλακνλή ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ 

νξηζηηθνύ θαζεζηώηνο, ν εηζεγεηήο ζπκθσλεί κε ηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο λα δηαηεξεζεί 

αλαδξνκηθά ε αξρή ηνπ θαηώηαηνπ θαλνληθνύ ζπληειεζηή ΦΠΑ ύςνπο 15 % θαη λα 

παξαηαζνύλ νη ηζρύνπζεο ξπζκίζεηο θαηά ηξία έηε [κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018].  

Ο εηζεγεηήο ζπκθσλεί όηη κε ην ελ ιόγσ ρξνλνδηάγξακκα δηαζθαιίδεηαη ε απαηηνύκελε 

αζθάιεηα δηθαίνπ γηα ηα ελδηαθεξόκελα κέξε θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηελέξγεηα κηαο πην 

νινθιεξσκέλεο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ ζην πιαίζην ηνπ επηθείκελνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνλ ΦΠΑ. 
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