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Τροπολογία  29 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Το 1967, όταν το Συμβούλιο 

ενέκρινε το κοινό σύστημα φόρου 

προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) μέσω των 

οδηγιών 67/227/ΕΟΚ42και 

67/228/ΕΟΚ43του Συμβουλίου, ανελήφθη 

η δέσμευση για τη θέσπιση οριστικού 

συστήματος ΦΠΑ το οποίο θα 

λειτουργούσε στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τον ίδιο τρόπο 

που θα λειτουργούσε και στο εσωτερικό 

ενός κράτους μέλους. Δεδομένου ότι δεν 

είχαν ωριμάσει οι πολιτικές και τεχνικές 

συνθήκες για ένα τέτοιο σύστημα, όταν 

στο τέλος του 1992 καταργήθηκαν τα 

φορολογικά σύνορα μεταξύ των κρατών 

μελών, εγκρίθηκε ένα μεταβατικό 

καθεστώς ΦΠΑ. Η οδηγία 

2006/112/ΕΚ44του Συμβουλίου, η οποία 

ισχύει επί του παρόντος, προβλέπει ότι οι 

εν λόγω μεταβατικοί κανόνες πρέπει να 

αντικατασταθούν από οριστικό καθεστώς. 

1) Το 1967, όταν το Συμβούλιο 

ενέκρινε το κοινό σύστημα φόρου 

προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) μέσω των 

οδηγιών 67/227/EOK42 και 67/228/EOK43 

του Συμβουλίου, ανελήφθη η δέσμευση για 

τη θέσπιση οριστικού συστήματος ΦΠΑ το 

οποίο θα λειτουργούσε στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τον ίδιο τρόπο 

που θα λειτουργούσε και στο εσωτερικό 

ενός κράτους μέλους. Δεδομένου ότι δεν 

είχαν ωριμάσει οι πολιτικές και τεχνικές 

συνθήκες για ένα τέτοιο σύστημα, όταν 

στο τέλος του 1992 καταργήθηκαν τα 

φορολογικά σύνορα μεταξύ των κρατών 

μελών, εγκρίθηκε ένα μεταβατικό 

καθεστώς ΦΠΑ. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ44 

του Συμβουλίου, η οποία ισχύει επί του 

παρόντος, προβλέπει ότι οι εν λόγω 

μεταβατικοί κανόνες πρέπει να 

αντικατασταθούν από οριστικό καθεστώς. 

Ωστόσο, οι εν λόγω κανόνες είναι πλέον 

σε ισχύ εδώ και αρκετές δεκαετίες, 

γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ένα 

περίπλοκο μεταβατικό σύστημα ΦΠΑ, 

επιρρεπές σε ενδοκοινοτική διασυνοριακή 

απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Οι εν λόγω 

μεταβατικές ρυθμίσεις πάσχουν από 

πολυάριθμες ελλείψεις, ως αποτέλεσμα 

των οποίων το σύστημα ΦΠΑ δεν είναι 

ούτε πλήρως αποτελεσματικό ούτε 

συμβατό με τις απαιτήσεις μιας γνήσιας 

ενιαίας αγοράς. 

_________________ _________________ 

42 Πρώτη οδηγία 67/227/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί 

της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των 

κρατών μελών, των σχετικών με τους 

42 Πρώτη οδηγία 67/227/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί 

της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των 

κρατών μελών, των σχετικών με τους 



 

PE622.095v01-00 4/43 AM\1153101EL.docx 

EL 

φόρους κύκλου εργασιών (ΕΕ 71 της 

14.4.1967, σ. 1301). 

φόρους κύκλου εργασιών (ΕΕ 71 της 

14.4.1967, σ. 1301). 

43 Δεύτερη οδηγία 67/228/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί 

εναρμονίσεως των νομοθεσιών των 

κρατών μελών, των σχετικών με τους 

φόρους κύκλου εργασιών — διάρθρωση 

και κανόνες εφαρμογής του κοινού 

συστήματος φόρου προστιθεμένης αξίας 

(ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1303). 

43 Δεύτερη οδηγία 67/228/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί 

εναρμονίσεως των νομοθεσιών των 

κρατών μελών, των σχετικών με τους 

φόρους κύκλου εργασιών — διάρθρωση 

και κανόνες εφαρμογής του κοινού 

συστήματος φόρου προστιθεμένης αξίας 

(ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1303). 

44 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, σ. 1). 

44 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, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) Η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου 

ΦΠΑ στην ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας 

για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης 

για τις επιχειρήσεις, τη μείωση των 

κινδύνων διασυνοριακής απάτης στον 

τομέα του ΦΠΑ και για την απλούστευση 

των σχετικών με τον ΦΠΑ διαδικασιών. 

Το οριστικό σύστημα ΦΠΑ θα ενισχύσει 

την ενιαία αγορά και θα δημιουργήσει 

καλύτερες επιχειρηματικές συνθήκες για 

το διασυνοριακό εμπόριο. Θα πρέπει να 

περιλάβει τις απαραίτητες αλλαγές που 

οφείλονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και 

την ψηφιοποίηση, τις αλλαγές στα 

επιχειρηματικά μοντέλα και την 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. 

Or. en 

 



 

AM\1153101EL.docx 5/43 PE622.095v01-00 

 EL 

Τροπολογία  31 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Στο σχέδιο δράσης της για τον 

ΦΠΑ45, η Επιτροπή ανακοίνωσε την 

πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση με την 

οποία θα καθορίζονται οι αρχές που θα 

διέπουν ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ για το 

μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) διασυνοριακό 

εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, το 

οποίο θα βασίζεται στη φορολόγηση των 

διασυνοριακών παραδόσεων αγαθών στο 

κράτος μέλος προορισμού. 

(2) Το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα 

ΦΠΑ, που θεσπίστηκε το 1993, είναι 

παρόμοιο με το ευρωπαϊκό τελωνειακό 

σύστημα, ωστόσο δεν υπάρχουν 

ισοδύναμοι έλεγχοι, γεγονός που το 

καθιστά στόχο για διασυνοριακές 

περιπτώσεις απάτης. Το ισχύον σύστημα 

ΦΠΑ θα πρέπει να αλλάξει ριζικά, έτσι 

ώστε η παράδοση αγαθών από ένα 

κράτος μέλος σε άλλο να φορολογείται 

σαν να επρόκειτο για παράδοση και 

απόκτηση αγαθών εντός ενός κράτους 

μέλους. Στο σχέδιο δράσης της για τον 

ΦΠΑ45 , η Επιτροπή ανακοίνωσε την 

πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση με την 

οποία θα καθορίζονται οι αρχές που θα 

διέπουν ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ για το 

μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) διασυνοριακό 

εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, το 

οποίο θα βασίζεται στη φορολόγηση των 

διασυνοριακών παραδόσεων αγαθών στο 

κράτος μέλος προορισμού. Η αλλαγή αυτή 

θα πρέπει να συνεισφέρει στη μείωση της 

διασυνοριακής απάτης στον τομέα του 

ΦΠΑ κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ 

ετησίως. 

_________________ _________________ 

45 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με ένα 

σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ - Προς έναν 

ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των 

αποφάσεων (COM(2016)148 final της 

7.4.2016). 

45 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με ένα 

σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ - Προς έναν 

ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των 

αποφάσεων (COM(2016)148 final της 

7.4.2016). 

Or. en 
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Τροπολογία  32 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Κάτι τέτοιο απαιτεί την 

αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος, 

το οποίο συνίσταται σε απαλλαγή της 

παράδοσης αγαθών στο κράτος μέλος 

αναχώρησης και φορολόγηση της 

ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών στο 

κράτος μέλος προορισμού, με ένα σύστημα 

ενιαίας παράδοσης η οποία φορολογείται 

στο κράτος μέλος προορισμού σύμφωνα με 

τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν σε 

αυτό. Ο ΦΠΑ θα χρεώνεται, κατά κανόνα, 

από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι σε 

θέση να επιβεβαιώνει, μέσω διαδικτυακής 

πύλης, τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ 

οποιουδήποτε κράτους μέλους. Ωστόσο, 

όταν ο αποκτών είναι πιστοποιημένος 

υποκείμενος στον φόρο (αξιόπιστος 

φορολογούμενος, αναγνωρισμένος ως 

τέτοιος από τα κράτη μέλη), θα 

εφαρμόζεται ο μηχανισμός αντίστροφης 

επιβάρυνσης, και ο πιστοποιημένος 

υποκείμενος στον φόρο θα πρέπει να 

υπόκειται σε ΦΠΑ για την ενδοενωσιακή 

παράδοση. Το οριστικό σύστημα ΦΠΑ θα 

βασίζεται επίσης στην έννοια του 

συστήματος ενιαίας εγγραφής (υπηρεσία 

μιας στάσης - ΥΜΣ) για τις επιχειρήσεις, 

με το οποίο καθίσταται δυνατή η καταβολή 

και έκπτωση του οφειλόμενου ΦΠΑ. 

(3) Κάτι τέτοιο απαιτεί την 

αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος, 

το οποίο συνίσταται σε απαλλαγή της 

παράδοσης αγαθών στο κράτος μέλος 

αναχώρησης και φορολόγηση της 

ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών στο 

κράτος μέλος προορισμού, με ένα σύστημα 

ενιαίας παράδοσης η οποία φορολογείται 

στο κράτος μέλος προορισμού σύμφωνα με 

τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν σε 

αυτό. Ο ΦΠΑ θα χρεώνεται, κατά κανόνα, 

από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι σε 

θέση να επιβεβαιώνει, μέσω διαδικτυακής 

πύλης, τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ 

οποιουδήποτε κράτους μέλους. Ωστόσο, 

όταν ο αποκτών είναι πιστοποιημένος 

υποκείμενος στον φόρο (αξιόπιστος 

φορολογούμενος, αναγνωρισμένος ως 

τέτοιος από τα κράτη μέλη), θα 

εφαρμόζεται ο μηχανισμός αντίστροφης 

επιβάρυνσης, και ο πιστοποιημένος 

υποκείμενος στον φόρο θα πρέπει να 

υπόκειται σε ΦΠΑ για την ενδοενωσιακή 

παράδοση. Το οριστικό σύστημα ΦΠΑ θα 

βασίζεται επίσης στην έννοια του 

συστήματος ενιαίας εγγραφής (υπηρεσία 

μιας στάσης - ΥΜΣ) για τις επιχειρήσεις, 

με το οποίο καθίσταται δυνατή η καταβολή 

και έκπτωση του οφειλόμενου ΦΠΑ. Η 

ΥΜΣ αποτελεί τον πυρήνα του νέου 

συστήματος που βασίζεται στον τόπο 

προορισμού, χωρίς το οποίο η 

περιπλοκότητα και ο διοικητικός φόρτος 

θα αυξάνονταν σημαντικά. Ως εκ τούτου, 

η επέκταση της μικρής υπηρεσίας μιας 

στάσης (MOSS) ώστε να καλύψει όλες τις 

διεπιχειρησιακές υπηρεσίες και πωλήσεις 

αγαθών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

στο πλαίσιο των προτεινόμενων 

βελτιώσεων του ισχύοντος συστήματος. 
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Τροπολογία  33 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Προκειμένου να προασπιστεί η 

διασυνδεσιμότητα, οι ΥΜΣ για 

επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν 

βάσει κοινών κριτηρίων, ρυθμίσεων και 

διαχείρισης δεδομένων. Το σύστημα αυτό 

θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και 

προσβάσιμο σε ολόκληρη την Ένωση, 

ενώ θα πρέπει να δοθεί κατάλληλη 

τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη που τη 

χρειάζονται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να 

καθοριστούν στην οδηγία και να 

αντικαταστήσουν το υφιστάμενο σύστημα 

σύμφωνα με το οποίο το οριστικό 

καθεστώς βασίζεται στη φορολόγηση στο 

κράτος μέλος καταγωγής. 

(4) Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να 

καθοριστούν στην οδηγία και να 

αντικαταστήσουν το υφιστάμενο σύστημα 

σύμφωνα με το οποίο το οριστικό 

καθεστώς βασίζεται στη φορολόγηση στο 

κράτος μέλος καταγωγής. Οι νέες αυτές 

αρχές θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να 

καταπολεμούν καλύτερα την απάτη στον 

τομέα του ΦΠΑ, ιδίως την ενδοκοινοτική 

απάτη αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ), η 

οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια EUR 
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ετησίως. 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να 

καθοριστούν στην οδηγία και να 

αντικαταστήσουν το υφιστάμενο σύστημα 

σύμφωνα με το οποίο το οριστικό 

καθεστώς βασίζεται στη φορολόγηση στο 

κράτος μέλος καταγωγής. 

(4) Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να 

καθοριστούν στην οδηγία και να 

αντικαταστήσουν το υφιστάμενο σύστημα, 

σύμφωνα με το οποίο το οριστικό 

καθεστώς βασίζεται στη φορολόγηση στο 

κράτος μέλος καταγωγής, με οριστικό 

σύστημα ΦΠΑ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στα συμπεράσματά του της 8ης 

Νοεμβρίου 201646, το Συμβούλιο κάλεσε 

την Επιτροπή να επιφέρει συγκεκριμένες 

βελτιώσεις στους ενωσιακούς κανόνες περί 

ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές 

συναλλαγές, σχετικά με τον ρόλο του 

αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στο 

πλαίσιο της απαλλαγής των 

ενδοκοινοτικών παραδόσεων, των 

ρυθμίσεων για το απόθεμα στη διάθεση 

συγκεκριμένου αγοραστή («call-off»), τις 

αλυσιδωτές συναλλαγές και την απόδειξη 

μεταφοράς για λόγους απαλλαγής των 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

(5) Στα συμπεράσματά του της 8ης 

Νοεμβρίου 201646, το Συμβούλιο κάλεσε 

την Επιτροπή να επιφέρει συγκεκριμένες 

βελτιώσεις στους ενωσιακούς κανόνες περί 

ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές 

συναλλαγές, σε τέσσερις τομείς: τον ρόλο 

του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ 

στο πλαίσιο της απαλλαγής των 

ενδοκοινοτικών παραδόσεων, των 

ρυθμίσεων για το απόθεμα στη διάθεση 

συγκεκριμένου αγοραστή («call-off»), τις 

αλυσιδωτές συναλλαγές και την απόδειξη 

μεταφοράς για λόγους απαλλαγής των 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 
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_________________ _________________ 

46 Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης 

Νοεμβρίου 2016, για τη βελτίωση των 

ισχυόντων κανόνων περί ΦΠΑ της ΕΕ 

όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές 

(αριθ. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 

της 9ης Νοεμβρίου 2016). 

46 Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης 

Νοεμβρίου 2016, για τη βελτίωση των 

ισχυόντων κανόνων περί ΦΠΑ της ΕΕ 

όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές 

(αριθ. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 

της 9ης Νοεμβρίου 2016). 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Δεδομένου του εν λόγω αιτήματος 

και του γεγονότος ότι θα χρειαστούν 

αρκετά χρόνια για την εφαρμογή του 
οριστικού συστήματος ΦΠΑ για το 

ενδοενωσιακό εμπόριο, τα συγκεκριμένα 

μέτρα που αποσκοπούν στην εναρμόνιση 

και απλούστευση ορισμένων ρυθμίσεων 

για τις επιχειρήσεις είναι κατάλληλα. 

(6) Δεδομένου του εν λόγω αιτήματος 

και του γεγονότος ότι πρέπει να ληφθεί 

απόφαση περί ενός οριστικού συστήματος 

ΦΠΑ για το ενδοενωσιακό εμπόριο, και το 

σύστημα πρέπει να εφαρμοστεί εγκαίρως, 

τα συγκεκριμένα μέτρα που αποσκοπούν 

στην εναρμόνιση και απλούστευση 

ορισμένων ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις 

είναι κατάλληλα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η δημιουργία της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

είναι αναγκαία για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των βελτιώσεων στους 

ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις 

(7) Η δημιουργία της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

είναι αναγκαία για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των βελτιώσεων στους 

ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις 
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διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και για 

τη σταδιακή μετάβαση στο οριστικό 

σύστημα ενδοενωσιακού εμπορίου. 

διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και για 

τη σταδιακή μετάβαση στο οριστικό 

σύστημα ενδοενωσιακού εμπορίου. 

Ωστόσο, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 

αυστηρά κριτήρια, που θα εφαρμόζονται 

με εναρμονισμένο τρόπο από όλα τα 

κράτη μέλη, ώστε να καθοριστεί ποιες 

επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν 

από την ιδιότητα του πιστοποιημένου 

υποκείμενου στο φόρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η δημιουργία της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

είναι αναγκαία για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των βελτιώσεων στους 

ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις 

διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και για 

τη σταδιακή μετάβαση στο οριστικό 

σύστημα ενδοενωσιακού εμπορίου. 

(7) Η δημιουργία της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των βελτιώσεων στους 

ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις 

διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και για 

τη σταδιακή μετάβαση στο οριστικό 

σύστημα ενδοενωσιακού εμπορίου. Είναι, 

επίσης, αναγκαία, προκειμένου να 

θεσπιστούν κοινοί κανόνες και διατάξεις 

που θα επιβάλλουν πρόστιμα και 

κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται 

με αυτά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η δημιουργία της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

είναι αναγκαία για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των βελτιώσεων στους 

ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά 

τις διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και 
για τη σταδιακή μετάβαση στο οριστικό 

σύστημα ενδοενωσιακού εμπορίου. 

(7) Η δημιουργία της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη 

σταδιακή μετάβαση στο οριστικό σύστημα 

ενδοενωσιακού εμπορίου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι προτεινόμενες άμεσες λύσεις, που μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον διοικητικό φόρτο, δεν 

θα πρέπει να περιορίζονται στους πιστοποιημένους υποκείμενους στο φόρο. 

 

Τροπολογία  41 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Στο ισχύον σύστημα δεν γίνεται 

καμία διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και 

λιγότερο αξιόπιστων προσώπων όσον 

αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες ΦΠΑ. 

Η χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών 

κριτηρίων αναμένεται να καταστήσει 

δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω 

αξιόπιστων υποκείμενων στον φόρο. Η 

ιδιότητα αυτή θα τους επιτρέπει να 

επωφελούνται από την εφαρμογή 

συγκεκριμένων, ευαίσθητων στην απάτη 

κανόνων οι οποίοι δεν εφαρμόζονται σε 

άλλους υποκείμενους στον φόρο. 

(8) Στο ισχύον σύστημα δεν γίνεται 

καμία διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και 

λιγότερο αξιόπιστων προσώπων όσον 

αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες ΦΠΑ, 

γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες για 

τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές 

μεταχειρίζονται τα άτομα αυτά. Η 

χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών 

κριτηρίων αναμένεται να καταστήσει 

δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω 

αξιόπιστων υποκείμενων στον φόρο. Η 

ιδιότητα αυτή θα τους επιτρέπει να 

επωφελούνται από την εφαρμογή 

συγκεκριμένων, ευαίσθητων στην απάτη 

κανόνων οι οποίοι δεν εφαρμόζονται σε 

άλλους υποκείμενους στον φόρο. 

Or. en 
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Τροπολογία  42 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Στο ισχύον σύστημα δεν γίνεται 

καμία διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και 

λιγότερο αξιόπιστων προσώπων όσον 

αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες ΦΠΑ. 

Η χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών 

κριτηρίων αναμένεται να καταστήσει 

δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω 

αξιόπιστων υποκείμενων στον φόρο. Η 

ιδιότητα αυτή θα τους επιτρέπει να 

επωφελούνται από την εφαρμογή 

συγκεκριμένων, ευαίσθητων στην απάτη 

κανόνων οι οποίοι δεν εφαρμόζονται σε 

άλλους υποκείμενους στον φόρο. 

(8) Στο ισχύον σύστημα δεν γίνεται 

καμία διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και 

λιγότερο αξιόπιστων προσώπων όσον 

αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες ΦΠΑ. 

Η χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών και 

αμοιβαίων κριτηρίων αναμένεται να 

καταστήσει δυνατή την ταυτοποίηση των 

εν λόγω αξιόπιστων υποκείμενων στον 

φόρο και εκείνων που δεν 

συμμορφώνονται πλήρως με τα κριτήρια. 

Η ιδιότητα αυτή θα τους επιτρέπει να 

επωφελούνται από την εφαρμογή 

συγκεκριμένων, ευαίσθητων στην απάτη 

και φιλικών προς τον χρήστη κανόνων οι 

οποίοι δεν εφαρμόζονται σε άλλους 

υποκείμενους στον φόρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Στο ισχύον σύστημα δεν γίνεται 

καμία διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και 

λιγότερο αξιόπιστων προσώπων όσον 

αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες ΦΠΑ. 

Η χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

(8) Στο ισχύον σύστημα δεν γίνεται 

καμία διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και 

λιγότερο αξιόπιστων προσώπων όσον 

αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες ΦΠΑ. 

Η χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 
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βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών 

κριτηρίων αναμένεται να καταστήσει 

δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω 

αξιόπιστων υποκείμενων στον φόρο. Η 

ιδιότητα αυτή θα τους επιτρέπει να 

επωφελούνται από την εφαρμογή 

συγκεκριμένων, ευαίσθητων στην απάτη 

κανόνων οι οποίοι δεν εφαρμόζονται σε 

άλλους υποκείμενους στον φόρο. 

βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών 

κριτηρίων, που θα εφαρμόζονται με 

εναρμονισμένο τρόπο από τα κράτη μέλη, 
αναμένεται να καταστήσει δυνατή την 

ταυτοποίηση των εν λόγω αξιόπιστων 

υποκείμενων στον φόρο. Η ιδιότητα αυτή 

θα τους επιτρέπει να επωφελούνται από 

την εφαρμογή συγκεκριμένων, 

απλουστευμένων κανόνων οι οποίοι δεν 

εφαρμόζονται σε άλλους υποκείμενους 

στον φόρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Στο ισχύον σύστημα δεν γίνεται 

καμία διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και 

λιγότερο αξιόπιστων προσώπων όσον 

αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες ΦΠΑ. 

Η χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών 

κριτηρίων αναμένεται να καταστήσει 

δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω 

αξιόπιστων υποκείμενων στον φόρο. Η 

ιδιότητα αυτή θα τους επιτρέπει να 

επωφελούνται από την εφαρμογή 

συγκεκριμένων, ευαίσθητων στην απάτη 

κανόνων οι οποίοι δεν εφαρμόζονται σε 

άλλους υποκείμενους στον φόρο. 

(8) Στο ισχύον σύστημα δεν γίνεται 

καμία διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και 

λιγότερο αξιόπιστων προσώπων όσον 

αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες ΦΠΑ. 

Η χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών και 

εναρμονισμένων μεταξύ των κρατών 

μελών κριτηρίων αναμένεται να 

καταστήσει δυνατή την ταυτοποίηση των 

εν λόγω αξιόπιστων υποκείμενων στον 

φόρο. Η ιδιότητα αυτή θα τους επιτρέπει 

να επωφελούνται από την εφαρμογή 

συγκεκριμένων, ευαίσθητων στην απάτη 

κανόνων οι οποίοι δεν εφαρμόζονται σε 

άλλους υποκείμενους στον φόρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Δημήτριος Παπαδημούλης 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η πρόσβαση στην ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

θα πρέπει να βασίζεται σε εναρμονισμένα 

κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης και, ως εκ 

τούτου, η πιστοποίηση που παρέχεται από 

ένα κράτος μέλος θα πρέπει να ισχύει σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

(9) Η πρόσβαση στην ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

θα πρέπει να βασίζεται σε εναρμονισμένα 

κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης και, ως εκ 

τούτου, η πιστοποίηση που παρέχεται από 

ένα κράτος μέλος θα πρέπει να ισχύει σε 

ολόκληρη την Ένωση. Επιπλέον, η 

Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει 

λεπτομερείς αλλά και εύκολες στη χρήση 

ρυθμίσεις και κατευθυντήριες γραμμές, 

που θα ενισχύσουν την κοινή αντίληψη 

περί εναρμόνισης και διοικητικής 

συνεργασίας, παρά την ενδεχόμενη 

επιβάρυνση για τις αρχές, και θα 

εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα 

μεταξύ των κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η πρόσβαση στην ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

θα πρέπει να βασίζεται σε εναρμονισμένα 

κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης και, ως εκ 

τούτου, η πιστοποίηση που παρέχεται από 

ένα κράτος μέλος θα πρέπει να ισχύει σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

(9) Η πρόσβαση στην ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

θα πρέπει να βασίζεται σε εναρμονισμένα 

κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης και, ως εκ 

τούτου, η πιστοποίηση που παρέχεται από 

ένα κράτος μέλος θα πρέπει να ισχύει σε 

ολόκληρη την Ένωση. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να υποβάλει κανόνες εφαρμογής 

και κατευθυντήριες γραμμές, που θα 

πρέπει να ευθυγραμμιστούν στενά με τα 

κριτήρια του εγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στο πλαίσιο του ενωσιακού 

τελωνειακού κώδικα, προκειμένου να 

μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η πρόσβαση στην ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

θα πρέπει να βασίζεται σε εναρμονισμένα 

κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης και, ως εκ 

τούτου, η πιστοποίηση που παρέχεται από 

ένα κράτος μέλος θα πρέπει να ισχύει σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

(9) Η πρόσβαση στην ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

θα πρέπει να βασίζεται σε εναρμονισμένα 

κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης και, ως εκ 

τούτου, η πιστοποίηση που παρέχεται από 

ένα κράτος μέλος θα πρέπει να ισχύει σε 

ολόκληρη την Ένωση. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να έχει την ευθύνη να υποβάλλει 

περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές και 

να ελέγχει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

ορθά τα εν λόγω εναρμονισμένα κριτήρια 

σε ολόκληρη την Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η πρόσβαση στην ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

θα πρέπει να βασίζεται σε εναρμονισμένα 

κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης και, ως εκ 

τούτου, η πιστοποίηση που παρέχεται από 

ένα κράτος μέλος θα πρέπει να ισχύει σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

9) Η πρόσβαση στην ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

θα πρέπει να βασίζεται σε σαφώς 

προσδιορισμένα κριτήρια και να 

διασφαλίζει ευρεία πρόσβαση σε 

επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

ΜΜΕ. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να 

είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο Ένωσης 

και, ως εκ τούτου, η πιστοποίηση που 

παρέχεται από ένα κράτος μέλος θα πρέπει 
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να ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  49 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9 α) Λαμβανομένου ιδίως υπόψη του 

υψηλότερου κόστους συμμόρφωσης για 

τις ΜΜΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να 

προτείνει απλουστευμένες διοικητικές 

διαδικασίες, ώστε οι ΜΜΕ να μπορούν 

να αποκτούν την ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Arndt Kohn, Peter Simon, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9 α) Πληροφορίες σχετικά με το κατά 

πόσο ένας εγκεκριμένος οικονομικός 

φορέας είναι πιστοποιημένος υποκείμενος 

στον φόρο θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμες μέσω του συστήματος 

VIES. 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Σε ορισμένους υποκείμενους στον 

φόρο οι οποίοι καλύπτονται από ειδικές 

ρυθμίσεις που τους εξαιρούν από τους 

γενικούς κανόνες ΦΠΑ ή ασκούν μόνο 

ευκαιριακά οικονομικές δραστηριότητες 

δεν θα πρέπει να χορηγείται η ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή 

ευκαιριακές δραστηριότητες. Διαφορετικά, 

θα μπορούσε να διαταραχθεί η ομαλή 

εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών. 

10) Σε ορισμένους υποκείμενους στον 

φόρο οι οποίοι καλύπτονται από ειδικές 

ρυθμίσεις που τους εξαιρούν από τους 

γενικούς κανόνες ΦΠΑ ή ασκούν μόνο 

ευκαιριακά οικονομικές δραστηριότητες 

δεν θα πρέπει να χορηγείται η ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή 

ευκαιριακές δραστηριότητες. Διαφορετικά, 

θα μπορούσε να διαταραχθεί η ομαλή 

εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών. 

Επιπλέον, πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή προκειμένου να εξασφαλισθεί 

ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα βρεθούν 

σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις 

μεγάλες όσον αφορά την απόκτηση της 

ιδιότητας του πιστοποιημένου 

υποκείμενου στον φόρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Το απόθεμα στη διάθεση 

συγκεκριμένου αγοραστή αναφέρεται στην 

περίπτωση στην οποία, κατά τη μεταφορά 

αγαθών σε άλλο κράτος μέλος, ο 

προμηθευτής γνωρίζει ήδη την ταυτότητα 

του αποκτώντος στον οποίο θα 

παραδοθούν τα αγαθά σε μεταγενέστερο 

στάδιο και αφού καταφθάσουν στο κράτος 

μέλος προορισμού. Αυτό συνεπάγεται, επί 

του παρόντος, μια θεωρούμενη παράδοση 

(στο κράτος μέλος αναχώρησης των 

11) Το απόθεμα στη διάθεση 

συγκεκριμένου αγοραστή αναφέρεται στην 

περίπτωση στην οποία, κατά τη μεταφορά 

αγαθών σε άλλο κράτος μέλος, ο 

προμηθευτής γνωρίζει ήδη την ταυτότητα 

του αποκτώντος στον οποίο θα 

παραδοθούν τα αγαθά σε μεταγενέστερο 

στάδιο και αφού καταφθάσουν στο κράτος 

μέλος προορισμού. Αυτό συνεπάγεται, επί 

του παρόντος, μια θεωρούμενη παράδοση 

(στο κράτος μέλος αναχώρησης των 
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αγαθών) και μια θεωρούμενη 

ενδοκοινοτική απόκτηση (στο κράτος 

μέλος άφιξης των αγαθών), η οποία 

ακολουθείται από μια «εγχώρια» 

παράδοση στο κράτος μέλος άφιξης και 

απαιτεί από τον προμηθευτή να διαθέτει 

αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στο εν 

λόγω κράτος μέλος. Για να αποφευχθεί 

κάτι τέτοιο, θα πρέπει οι εν λόγω 

συναλλαγές, όταν λαμβάνουν χώρα μεταξύ 

δύο πιστοποιημένων υποκείμενων στον 

φόρο και υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, να θεωρείται ότι 

συνεπάγονται μία απαλλαγή της 

παράδοσης στο κράτος μέλος αναχώρησης 

και μία ενδοκοινοτική απόκτηση στο 

κράτος μέλος άφιξης. 

αγαθών) και μια θεωρούμενη 

ενδοκοινοτική απόκτηση (στο κράτος 

μέλος άφιξης των αγαθών), η οποία 

ακολουθείται από μια «εγχώρια» 

παράδοση στο κράτος μέλος άφιξης και 

απαιτεί από τον προμηθευτή να διαθέτει 

αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στο εν 

λόγω κράτος μέλος. Για να αποφευχθεί 

κάτι τέτοιο, θα πρέπει οι εν λόγω 

συναλλαγές, όταν λαμβάνουν χώρα μεταξύ 

δύο υποκείμενων στον φόρο και υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να θεωρείται 

ότι συνεπάγονται μία απαλλαγή της 

παράδοσης στο κράτος μέλος αναχώρησης 

και μία ενδοκοινοτική απόκτηση στο 

κράτος μέλος άφιξης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι προτεινόμενες άμεσες λύσεις, που μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον διοικητικό φόρτο, δεν 

θα πρέπει να περιορίζονται στους πιστοποιημένους υποκείμενους στο φόρο. 

 

Τροπολογία  53 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 

παρούσας οδηγίας –η βελτίωση της 

λειτουργίας του καθεστώτος ΦΠΑ στο 

πλαίσιο του διασυνοριακού εμπορίου 

μεταξύ επιχειρήσεων και ο καθορισμός 

των αρχών του οριστικού συστήματος 

ΦΠΑ– δεν μπορούν να επιτευχθούν 

επαρκώς από τα κράτη μέλη και, κατά 

συνέπεια, μπορούν να επιτευχθούν 

καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 

μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την 

αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

14) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 

παρούσας οδηγίας –η βελτίωση της 

λειτουργίας του καθεστώτος ΦΠΑ στο 

πλαίσιο του διασυνοριακού εμπορίου 

μεταξύ επιχειρήσεων– δεν μπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 

και, κατά συνέπεια, μπορούν να 

επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, 

η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα 

σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 

της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η 

παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 

αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 

αυτών. 

αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η 

παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 

αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 

αυτών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να αποφευχθούν τυχόν νομικές επιπλοκές και να μην καθυστερήσει η καθιέρωση των 

άμεσων λύσεων, θα πρέπει να αποφύγουμε μια προσέγγιση δύο σταδίων και να εστιάσουμε στην 

παρούσα οδηγία στη βελτίωση της λειτουργίας του καθεστώτος ΦΠΑ στο πλαίσιο των 

διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  54 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15 α) Λαμβανομένων υπόψη του 

δημόσιου συμφέροντος και των 

οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καταγγέλτες θα 

πρέπει να έχουν αποτελεσματική νομική 

προστασία, ώστε να διευκολύνεται ο 

εντοπισμός και η αποτροπή όλων των 

μορφών απάτης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  55 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/11/ΕΚ 

Άρθρο 13α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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[...] διαγράφεται· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να αποφευχθούν τυχόν νομικές επιπλοκές και να μην καθυστερήσει η καθιέρωση των 

άμεσων λύσεων, θα πρέπει να αποφύγουμε μια προσέγγιση δύο σταδίων και να εστιάσουμε στην 

παρούσα οδηγία στη βελτίωση της λειτουργίας του καθεστώτος ΦΠΑ στο πλαίσιο των 

διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  56 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε υποκείμενος στον φόρο ο οποίος 

διατηρεί την έδρα της οικονομικής του 

δραστηριότητας ή έχει μόνιμη 

εγκατάσταση στην Κοινότητα ή, εάν δεν 

έχει έδρα οικονομικής δραστηριότητας 

και μόνιμη εγκατάσταση, έχει τόπο 

μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής 

στην Κοινότητα, και ο οποίος στο πλαίσιο 

της οικονομικής του δραστηριότητας 

πραγματοποιεί ή σκοπεύει να 

πραγματοποιήσει οποιαδήποτε από τις 

συναλλαγές που αναφέρονται στα άρθρα 

17α, 20 και 21 ή συναλλαγές σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 138, δύναται 

να υποβάλει αίτηση στις φορολογικές 

αρχές για χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο. 

Κάθε υποκείμενος στον φόρο ο οποίος 

διατηρεί την έδρα της οικονομικής του 

δραστηριότητας ή έχει μόνιμη 

εγκατάσταση στην Κοινότητα, και ο 

οποίος στο πλαίσιο της οικονομικής του 

δραστηριότητας πραγματοποιεί ή σκοπεύει 

να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε από τις 

συναλλαγές που αναφέρονται στα άρθρα 

17α, 20 και 21 ή συναλλαγές σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 138, δύναται 

να υποβάλει αίτηση στις φορολογικές 

αρχές για χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Δημήτριος Παπαδημούλης 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε υποκείμενος στον φόρο ο οποίος 

διατηρεί την έδρα της οικονομικής του 

δραστηριότητας ή έχει μόνιμη 

εγκατάσταση στην Κοινότητα ή, εάν δεν 

έχει έδρα οικονομικής δραστηριότητας και 

μόνιμη εγκατάσταση, έχει τόπο μόνιμης 

κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην 

Κοινότητα, και ο οποίος στο πλαίσιο της 

οικονομικής του δραστηριότητας 

πραγματοποιεί ή σκοπεύει να 

πραγματοποιήσει οποιαδήποτε από τις 

συναλλαγές που αναφέρονται στα άρθρα 

17α, 20 και 21 ή συναλλαγές σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 138, δύναται 

να υποβάλει αίτηση στις φορολογικές 

αρχές για χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο. 

Κάθε υποκείμενος στον φόρο ο οποίος 

διατηρεί την έδρα της οικονομικής του 

δραστηριότητας ή έχει μόνιμη 

εγκατάσταση στην Κοινότητα ή, εάν δεν 

έχει έδρα οικονομικής δραστηριότητας και 

μόνιμη εγκατάσταση, έχει τόπο μόνιμης 

κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην 

Κοινότητα, και ο οποίος στο πλαίσιο της 

οικονομικής του δραστηριότητας 

πραγματοποιεί ή σκοπεύει να 

πραγματοποιήσει οποιαδήποτε από τις 

συναλλαγές που αναφέρονται στα άρθρα 

17α, 20 και 21 ή συναλλαγές σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις των άρθρων 138 και 

138α, δύναται να υποβάλει αίτηση στις 

φορολογικές αρχές για χορήγηση της 

ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου 

στον φόρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) απουσία ιστορικού σοβαρής 

παράβασης ή επανειλημμένων 

παραβάσεων των φορολογικών κανόνων 

και της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς 

και απουσία ιστορικού σοβαρών ποινικών 

αδικημάτων σχετιζόμενων με την 

οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος· 

α) απουσία ιστορικού σοβαρής 

παράβασης ή επανειλημμένων 

παραβάσεων των φορολογικών κανόνων 

και της τελωνειακής νομοθεσίας την 

τελευταία δεκαετία, καθώς και απουσία 

ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων 

σχετιζόμενων με την οικονομική 
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δραστηριότητα του αιτούντος, 

ανεξαρτήτως αν η δραστηριότητα 

πραγματοποιήθηκε εντός ή εκτός της 

Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) απουσία ιστορικού σοβαρής 

παράβασης ή επανειλημμένων 

παραβάσεων των φορολογικών κανόνων 

και της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς 

και απουσία ιστορικού σοβαρών ποινικών 

αδικημάτων σχετιζόμενων με την 

οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος· 

α) απουσία ιστορικού σοβαρής 

παράβασης ή επανειλημμένων 

παραβάσεων των φορολογικών κανόνων 

και της τελωνειακής νομοθεσίας, απουσία 

τυχόν σοβαρής φορολογικής ρύθμισης 

από τις φορολογικές αρχές, καθώς και 

απουσία ιστορικού σοβαρών ποινικών 

αδικημάτων σχετιζόμενων με την 

οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) απουσία ιστορικού σοβαρών 

ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με 

την οικονομική δραστηριότητα του 
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αιτούντος, όπως, μεταξύ άλλων: 

 (i) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες· 

 (ii) πτώχευση ή αφερεγγυότητα· 

 (iii) ασφαλιστική απάτη· 

 (iv) δωροδοκία και/ή διαφθορά· 

 (v) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 (vi) παραβίαση των άρθρων 101 και 102 

της Συνθήκης· 

 (vii) άμεση ή έμμεση ανάμιξη σε 

τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  61 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) απουσία ιστορικού σοβαρών 

ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με 

την οικονομική δραστηριότητα του 

αιτούντος, όπως, μεταξύ άλλων: 

 (i) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες· 

 (ii) φοροδιαφυγή· 

 (iii) κακοδιαχείριση κονδυλίων και 

προγραμμάτων της Ένωσης· 

 (ii) δόλια πτώχευση (αφερεγγυότητα)· 

 (v) φοροαποφυγή· 

 (iv) δωροδοκία και διαφθορά· 

Or. en 
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Τροπολογία  62 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) ο αιτών είναι δικαιούχος 

τραπεζικού λογαριασμού σε 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο 

στην Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

εναρμονισμένη ερμηνεία όσον αφορά τη 

χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, 

η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική 

πράξη περαιτέρω κατευθυντήριες 

γραμμές για τα κράτη μέλη σχετικά με 

την αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων, τα 

οποία πρέπει να ισχύουν σε ολόκληρη την 

Ένωση. Η πρώτη εκτελεστική πράξη 

εκδίδεται το αργότερο έναν μήνα μετά 

[την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας]. 

Or. en 
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Τροπολογία  64 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Η Επιτροπή δημοσιεύει 

εκτελεστικούς κανονισμούς και 

κατευθυντήριες γραμμές σε στενή 

σύνδεση με τους εκτελεστικούς 

κανονισμούς και τις κατευθυντήριες 

γραμμές για τον εγκεκριμένο οικονομικό 

φορέα για τελωνειακούς σκοπούς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Τα κριτήρια που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται ευρέως 

από όλα τα κράτη μέλη με βάση σαφείς 

και επακριβώς καθορισμένους κανόνες 

και διαδικασίες στον εκτελεστικό 

κανονισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) στους υποκείμενους στον φόρο 

που δεν έχουν ή έχουν παύσει να έχουν 

έγκυρο αριθμό μητρώου ΦΠΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, στους υποκείμενους στον φόρο 

που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) 

μπορεί να χορηγηθεί η ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

για τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες 

που ασκούν. 

Ωστόσο, στους υποκείμενους στον φόρο 

που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) 

μπορεί να χορηγηθεί η ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

για τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες 

που ασκούν, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

αποτελέσματα των εν λόγω 

δραστηριοτήτων δεν παρεμποδίζουν τις 

δραστηριότητες που εξαίρεσαν καταρχήν 

τους εν λόγω υποκείμενους στον φόρο 

από τη χορήγηση της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει 

αίτηση για την ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

παρέχει όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούν οι φορολογικές αρχές 

προκειμένου να μπορούν να λάβουν 

απόφαση. 

Ο υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει 

αίτηση για την ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

παρέχει όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούν οι φορολογικές αρχές 

προκειμένου να μπορούν να λάβουν 

απόφαση. Η Επιτροπή θεσπίζει 

απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες 

που ακολουθούν οι ΜΜΕ για να 

αποκτήσουν την ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι φορολογικές αρχές του κράτους 

μέλους στο οποίο ο αιτών έχει την έδρα 

της οικονομικής του δραστηριότητας· 

α) οι φορολογικές αρχές του κράτους 

μέλους στο οποίο ο αιτών έχει την έδρα 

της οικονομικής του δραστηριότητας· ως 

φορολογικές αρχές για τις ψηφιακές 

επιχειρήσεις νοούνται οι αρχές των 

κρατών μελών όπου ο αιτών έχει 

σημαντική ψηφιακή παρουσία, έστω και 

αν δεν έχει φυσική παρουσία εκεί· 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 



 

PE622.095v01-00 28/43 AM\1153101EL.docx 

EL 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) οι φορολογικές αρχές του κράτους 

μέλους στο οποίο ο αιτών έχει τη μόνιμη 

κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του, στις 

περιπτώσεις όπου δεν διατηρεί ούτε έδρα 

οικονομικής δραστηριότητας ούτε μόνιμη 

εγκατάσταση. 

διαγράφεται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Arndt Kohn, Jeppe Kofod, Peter Simon 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4 α. Όταν χορηγείται η ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, 

οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται 

διαθέσιμες μέσω του συστήματος VIES. 

Το σύστημα ενημερώνεται για τις αλλαγές 

στην εν λόγω ιδιότητα χωρίς 

καθυστέρηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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5. Σε περίπτωση απόρριψης της 

αίτησης, οι λόγοι της απόρριψης 

κοινοποιούνται από τις φορολογικές αρχές 

στον αιτούντα μαζί με την απόφαση. Τα 

κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται 

στον αιτούντα το δικαίωμα προσφυγής 

κατά οποιασδήποτε απόφασης απόρριψης 

της αίτησης. 

5. Σε περίπτωση απόρριψης της 

αίτησης, οι λόγοι της απόρριψης 

κοινοποιούνται από τις φορολογικές αρχές 

στον αιτούντα μαζί με την απόφαση. Τα 

κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται 

στον αιτούντα το δικαίωμα προσφυγής 

κατά οποιασδήποτε απόφασης απόρριψης 

της αίτησης. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 

τα άλλα κράτη μέλη για την εν λόγω 

απορριπτική απόφαση και τους λόγους 

που συνοδεύουν την απόφαση αυτή μέσω 

των φορολογικών αρχών τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Σε περίπτωση απόρριψης της 

αίτησης, οι λόγοι της απόρριψης 

κοινοποιούνται από τις φορολογικές αρχές 

στον αιτούντα μαζί με την απόφαση. Τα 

κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται 

στον αιτούντα το δικαίωμα προσφυγής 

κατά οποιασδήποτε απόφασης απόρριψης 

της αίτησης. 

5. Σε περίπτωση απόρριψης της 

αίτησης, οι λόγοι της απόρριψης 

κοινοποιούνται από τις φορολογικές αρχές 

στον αιτούντα μαζί με την απόφαση. Τα 

κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται 

στον αιτούντα το δικαίωμα προσφυγής 

κατά οποιασδήποτε απόφασης απόρριψης 

της αίτησης. Προβλέπεται η δυνατότητα 

έναρξης διαδικασίας προσφυγής εντός 12 

εβδομάδων από την ανακοίνωση της 

απόφασης στον αιτούντα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Molly Scott Cato 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο υποκείμενος στον φόρο στον 

οποίο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

ενημερώνει τις φορολογικές αρχές χωρίς 

καθυστέρηση για κάθε στοιχείο που 

προκύπτει μετά τη λήψη της απόφασης, το 

οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τη συνέχιση 

ισχύος της ιδιότητας. Η φορολογική 

ιδιότητα ανακαλείται από τις φορολογικές 

αρχές όταν δεν πληρούνται πλέον τα 

κριτήρια της παραγράφου 2. 

6. Ο υποκείμενος στον φόρο στον 

οποίο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

ενημερώνει τις φορολογικές αρχές χωρίς 

καθυστέρηση για κάθε στοιχείο που 

προκύπτει μετά τη λήψη της απόφασης, το 

οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τη συνέχιση 

ισχύος της ιδιότητας. Η φορολογική 

ιδιότητα ανακαλείται από τις φορολογικές 

αρχές όταν δεν πληρούνται πλέον τα 

κριτήρια της παραγράφου 2. Οι 

φορολογικές αρχές των κρατών μελών 

που χορήγησαν την ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

επανεξετάζουν την εν λόγω απόφαση, 

τουλάχιστον κάθε δύο έτη, για να 

διασφαλίζουν ότι εξακολουθούν να 

πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αν ο 

υποκείμενος στον φόρο δεν έχει 

ενημερώσει τις φορολογικές αρχές για 

οποιοδήποτε στοιχείο ενδέχεται να 

επηρεάζει την ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, 

υπόκειται σε αναλογικές, 

αποτελεσματικές και αποτρεπτικές 

κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

απώλειας της ιδιότητας του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο υποκείμενος στον φόρο στον 

οποίο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

ενημερώνει τις φορολογικές αρχές χωρίς 

καθυστέρηση για κάθε στοιχείο που 

προκύπτει μετά τη λήψη της απόφασης, το 

οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τη συνέχιση 

ισχύος της ιδιότητας. Η φορολογική 

ιδιότητα ανακαλείται από τις φορολογικές 

αρχές όταν δεν πληρούνται πλέον τα 

κριτήρια της παραγράφου 2. 

6. Ο υποκείμενος στον φόρο στον 

οποίο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

ενημερώνει τις φορολογικές αρχές εντός 

διαστήματος που καθορίζεται από το 

οικείο κράτος μέλος για κάθε στοιχείο που 

προκύπτει μετά τη λήψη της απόφασης, το 

οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τη συνέχιση 

ισχύος της ιδιότητας. Οι φορολογικές 

αρχές επιφυλάσσονται του δικαιώματός 

τους να εφαρμόζουν αυστηρές 

διαδικασίες επί παραβάσει κατά 

οποιασδήποτε απόκρυψης των εν λόγω 

στοιχείων. Η φορολογική ιδιότητα 

ανακαλείται από τις φορολογικές αρχές 

όταν δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια της 

παραγράφου 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 13α – παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7 α. Οι διαδικασίες που αφορούν τις 

αιτήσεις που απορρίπτονται, τις αλλαγές 

της κατάστασης του υποκειμένου στον 

φόρο, τις διαδικασίες προσφυγής και τις 

διαδικασίες υποβολής νέας αίτησης για 

την ιδιότητα του πιστοποιημένου 

υποκείμενου στον φόρο καθορίζονται σε 

εκτελεστικό κανονισμό και εφαρμόζονται 

ευρέως σε όλα τα κράτη μέλη. 

Or. en 
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Τροπολογία  77 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 17α – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Δεν εξομοιώνεται με παράδοση 

αγαθών εξ επαχθούς αιτίας η μεταφορά 

από πιστοποιημένο υποκείμενο στον φόρο 

ενός αγαθού της επιχείρησής του με 

προορισμό άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο 

ρυθμίσεων για το απόθεμα στη διάθεση 

συγκεκριμένου αγοραστή. 

1. Δεν εξομοιώνεται με παράδοση 

αγαθών εξ επαχθούς αιτίας η μεταφορά 

από υποκείμενο στον φόρο ενός αγαθού 

της επιχείρησής του με προορισμό άλλο 

κράτος μέλος στο πλαίσιο ρυθμίσεων για 

το απόθεμα στη διάθεση συγκεκριμένου 

αγοραστή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι προτεινόμενες άμεσες λύσεις, που μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον διοικητικό φόρτο, δεν 

θα πρέπει να περιορίζονται στους πιστοποιημένους υποκείμενους στο φόρο. 

 

Τροπολογία  78 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 17α – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα αγαθά αποστέλλονται ή 

μεταφέρονται από πιστοποιημένο 

υποκείμενο στον φόρο ή από τρίτο μέρος 

για λογαριασμό του εν λόγω 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

σε άλλο κράτος μέρος με σκοπό να 

παραδοθούν εκεί, σε μεταγενέστερο στάδιο 

και μετά την άφιξή τους, σε άλλον 

πιστοποιημένο υποκείμενο στον φόρο· 

α) τα αγαθά αποστέλλονται ή 

μεταφέρονται από υποκείμενο στον φόρο ή 

από τρίτο μέρος για λογαριασμό του εν 

λόγω υποκείμενου στον φόρο σε άλλο 

κράτος μέρος με σκοπό να παραδοθούν 

εκεί, σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά 

την άφιξή τους, σε άλλον υποκείμενο στον 

φόρο· 

Or. en 
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Τροπολογία  79 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 17α – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο πιστοποιημένος υποκείμενος 

στον φόρο που αποστέλλει ή μεταφέρει τα 

αγαθά δεν είναι εγκατεστημένος στο 

κράτος μέλος στο οποίο αποστέλλονται ή 

μεταφέρονται τα αγαθά· 

β) ο υποκείμενος στον φόρο που 

αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά δεν είναι 

εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο 

οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα 

αγαθά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 17α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ο πιστοποιημένος υποκείμενος 

στον φόρο στον οποίο παραδίδονται τα 

αγαθά διαθέτει αριθμό φορολογικού 

μητρώου ΦΠΑ στο κράτος μέλος στο 

οποίο μεταφέρονται ή αποστέλλονται τα 

αγαθά και τόσο η ταυτότητά του όσο και ο 

αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που 

του έχει αποδοθεί από το εν λόγω κράτος 

μέλος είναι γνωστά στον υποκείμενο στον 

φόρο που αναφέρεται στο στοιχείο β) κατά 

τον χρόνο αναχώρησης της αποστολής ή 

της μεταφοράς· 

γ) ο υποκείμενος στον φόρο στον 

οποίο παραδίδονται τα αγαθά διαθέτει 

αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στο 

κράτος μέλος στο οποίο μεταφέρονται ή 

αποστέλλονται τα αγαθά και τόσο η 

ταυτότητά του όσο και ο αριθμός 

φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που του έχει 

αποδοθεί από το εν λόγω κράτος μέλος 

είναι γνωστά στον υποκείμενο στον φόρο 

που αναφέρεται στο στοιχείο β) κατά τον 

χρόνο αναχώρησης της αποστολής ή της 

μεταφοράς· 

Or. en 
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Τροπολογία  81 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 17α – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) ο πιστοποιημένος υποκείμενος 

στον φόρο που αποστέλλει ή μεταφέρει τα 

αγαθά έχει καταχωρίσει την αποστολή ή 

μεταφορά στο ειδικό βιβλίο καταχώρισης 

που προβλέπεται στο άρθρο 243 

παράγραφος 3 και έχει συμπεριλάβει στον 

ανακεφαλαιωτικό πίνακα την ταυτότητα 

του πιστοποιημένου υποκείμενου στον 

φόρο που αποκτά τα αγαθά, καθώς και τον 

αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που 

του έχει αποδοθεί από το κράτος μέλος στο 

οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα 

αγαθά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 262. 

δ) ο υποκείμενος στον φόρο που 

αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά έχει 

καταχωρίσει την αποστολή ή μεταφορά 

στο ειδικό βιβλίο καταχώρισης που 

προβλέπεται στο άρθρο 243 παράγραφος 3 

και έχει συμπεριλάβει στον 

ανακεφαλαιωτικό πίνακα την ταυτότητα 

του υποκείμενου στον φόρο που αποκτά τα 

αγαθά, καθώς και τον αριθμό φορολογικού 

μητρώου ΦΠΑ που του έχει αποδοθεί από 

το κράτος μέλος στο οποίο αποστέλλονται 

ή μεταφέρονται τα αγαθά, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 262. 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 17α – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της παραγράφου 2, κατά τη μεταβίβαση 

του δικαιώματος διάθεσης των αγαθών 

στον πιστοποιημένο υποκείμενο στον 

φόρο που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της 

εν λόγω παραγράφου, ισχύουν οι 

ακόλουθοι κανόνες: 

3. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της παραγράφου 2, κατά τη μεταβίβαση 

του δικαιώματος διάθεσης των αγαθών 

στον υποκείμενο στον φόρο που 

αναφέρεται στο στοιχείο γ) της εν λόγω 

παραγράφου, ισχύουν οι ακόλουθοι 

κανόνες: 

Or. en 
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Τροπολογία  83 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 17α – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) θεωρείται ότι πραγματοποιείται 

παράδοση αγαθών, που απαλλάσσεται από 

ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 138 

παράγραφος 1, από τον πιστοποιημένο 

υποκείμενο στον φόρο ο οποίος απέστειλε 

ή μετέφερε τα αγαθά είτε ο ίδιος είτε μέσω 

τρίτου ο οποίος ενήργησε για λογαριασμό 

του στο κράτος μέλος από το οποίο 

απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν τα αγαθά· 

α) θεωρείται ότι πραγματοποιείται 

παράδοση αγαθών, που απαλλάσσεται από 

ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 138 

παράγραφος 1, από τον υποκείμενο στον 

φόρο ο οποίος απέστειλε ή μετέφερε τα 

αγαθά είτε ο ίδιος είτε μέσω τρίτου ο 

οποίος ενήργησε για λογαριασμό του στο 

κράτος μέλος από το οποίο απεστάλησαν ή 

μεταφέρθηκαν τα αγαθά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 17α – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) θεωρείται ότι πραγματοποιείται 

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τον 

πιστοποιημένο υποκείμενο στον φόρο 

στον οποίο παραδίδονται τα εν λόγω αγαθά 

στο κράτος μέλος στο οποίο 

αποστέλλονται ή μεταφέρονται. 

β) θεωρείται ότι πραγματοποιείται 

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τον 

υποκείμενο στον φόρο στον οποίο 

παραδίδονται τα εν λόγω αγαθά στο 

κράτος μέλος στο οποίο αποστέλλονται ή 

μεταφέρονται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 



 

PE622.095v01-00 36/43 AM\1153101EL.docx 

EL 

Othmar Karas 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 135 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Στo άρθρο 135 παράγραφος 1, 

προστίθεται το νέο στοιχείο ιγ) ως εξής: 

 ιγ) τις υπηρεσίες που παρέχουν όμιλοι 

υποκείμενων στο φόρο στα μέλη τους, 

εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

 (i) τόσο ο ίδιος ο όμιλος όσο και όλα τα 

μέλη του εδρεύουν ή κατοικούν μόνιμα 

στην επικράτεια της Κοινότητας· 

 (ii) ο όμιλος αναπτύσσει αυτόνομη 

δραστηριότητα και ενεργεί ως 

ανεξάρτητη οργανωτική οντότητα έναντι 

των μελών του· 

 (iii) τα μέλη του ομίλου διενεργούν 

κυρίως πράξεις στον τραπεζικό και τον 

ασφαλιστικό τομέα ή πράξεις που 

αφορούν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, 

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 1 

στοιχεία α) έως ζ)· 

 (iv) οι λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται 

από τον όμιλο είναι σημαντικές ώστε τα 

μέλη του να είναι σε θέση να παρέχουν 

υπηρεσίες απαλλασσόμενες βάσει του 

άρθρου 135 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

έως ζ), 

 (v) όταν οι λοιπές υπηρεσίες παρέχονται 

μεταξύ των μελών, οι υπηρεσίες αυτές 

είναι επίσης σημαντικές, ώστε τα μέλη 

του ομίλου να είναι σε θέση να παρέχουν 

υπηρεσίες απαλλασσόμενες βάσει του 

άρθρου 135, παράγραφος 1, στοιχεία α) 

έως ζ)· 

 (vi) ο όμιλος αξιώνει από τα μέλη του να 

καταβάλλουν μόνον το ακριβές ποσό του 

μεριδίου τους επί των κοινών δαπανών· 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Einige Mitgliedstaaten haben im Sinne von Artikel 132 Absatz 1 dieser Richtlinie 

Steuerbefreiungen auch für Zusammenschlüsse bei Banken und Versicherungen vorgesehen. 

Dieser Abänderungsantrag sieht vor, dass diese Richtlinie nicht im Widerspruch zu 

derartigen bestehenden Mehrwertsteuerbefreiungen steht, damit es insbesondere für kleineren 

Banken und Versicherungsunternehmen zu keiner unverhältnismäßigen Erhöhung der 

Steuerpflicht kommt, was sich wiederum in teureren Bank- und Versicherungsleistungen für 

Kunden niederschlagen könnte. Zudem sind die geschaffenen Zusammenschlüsse 

insbesondere für eine Bündelung von Dienstleistungen im Bereich von 

Informationstechnologie und Reporting betriebswirtschaftlich sinnvoll. 

 

Τροπολογία  86 

Arndt Kohn, Peter Simon, Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 138 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο υποκείμενος στον φόρο ή το 

νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο 

για το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση 

διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου 

ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από το 

κράτος αναχώρησης της αποστολής ή της 

μεταφοράς των αγαθών· 

β) ο υποκείμενος στον φόρο ή το 

νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο 

για το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση 

διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου 

ΦΠΑ σε κράτος μέλος διαφορετικό από το 

κράτος αναχώρησης της αποστολής ή της 

μεταφοράς των αγαθών και διαθέτει 

αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ 

προσβάσιμο μέσω του VIES· 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 243 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε πιστοποιημένος υποκείμενος στον Κάθε υποκείμενος στον φόρο ο οποίος 
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φόρο ο οποίος μεταφέρει αγαθά στο 

πλαίσιο των ρυθμίσεων για το απόθεμα 

στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή που 

αναφέρονται στο άρθρο 17α, τηρεί βιβλίο 

στο οποίο καταχωρίζονται τα ακόλουθα: 

μεταφέρει αγαθά στο πλαίσιο των 

ρυθμίσεων για το απόθεμα στη διάθεση 

συγκεκριμένου αγοραστή που αναφέρονται 

στο άρθρο 17α, τηρεί βιβλίο στο οποίο 

καταχωρίζονται τα ακόλουθα: 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 243 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε πιστοποιημένος υποκείμενος στον 

φόρο στον οποίο παραδίδονται αγαθά στο 

πλαίσιο των ρυθμίσεων για το απόθεμα 

στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή που 

αναφέρονται στο άρθρο 17α τηρεί βιβλίο 

καταχώρισης των εν λόγω αγαθών. 

Κάθε υποκείμενος στον φόρο στον οποίο 

παραδίδονται αγαθά στο πλαίσιο των 

ρυθμίσεων για το απόθεμα στη διάθεση 

συγκεκριμένου αγοραστή που αναφέρονται 

στο άρθρο 17α τηρεί βιβλίο καταχώρισης 

των εν λόγω αγαθών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Sander Loones 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 262 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εκτός από τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, κάθε 

πιστοποιημένος υποκείμενος στον φόρο 

προσδιορίζει τους πιστοποιημένους 

υποκείμενους στον φόρο για τους οποίους 

προορίζονται τα αγαθά τα οποία 

αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο 

διαγράφεται· 
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πλαίσιο ρυθμίσεων για το απόθεμα στη 

διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 17α. 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο) 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Τίτλος XIV – Κεφάλαιο 2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6 α) Στον τίτλο XIV παρεμβάλλεται το 

ακόλουθο κεφάλαιο: 

 «Κεφάλαιο 2α 

 Μηχανισμός επίλυσης διαφορών σχετικά 

με τον ΦΠΑ 

 Άρθρο 398α 

 1.Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών 

σχετικά με τον ΦΠΑ δημιουργείται ως 

διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης 

διαφορών σχετικά με τον ΦΠΑ με στόχο 

να επιτρέψει στα κράτη μέλη να επιλύουν 

διαφορές στις περιπτώσεις που η 

διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας δεν 

οδηγεί σε αποτέλεσμα.Ο μηχανισμός 

επίλυσης διαφορών σχετικά με τον ΦΠΑ 

περιλαμβάνει προσεγγίσεις για τον τρόπο 

άρσης των διαφορών όταν προκύπτουν, 

και διαδικασίες για την επίλυση των 

διαφορών. 

 2.Η πλατφόρμα επίλυσης διαφορών 

σχετικά με τον ΦΠΑ είναι φιλική προς 

τον χρήστη και εύκολα προσβάσιμη, με 

ενσωματωμένες προθεσμίες για την 

επίλυση των καταγγελιών. 

 3. Το συμβούλιο του μηχανισμού 

επίλυσης διαφορών σχετικά με τον ΦΠΑ 
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αποτελείται από τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – σημείο 9 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρα 403 και 404 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9) Τα άρθρα 403 και 404 

απαλείφονται. 

9) Το άρθρο 403 απαλείφεται. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  92 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – σημείο 9 α (νέο) 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 404 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

Κάθε τέσσερα έτη από την έκδοση της 

παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που 

έχει λάβει από τα κράτη μέλη, έκθεση για 

τη λειτουργία του κοινού συστήματος 

ΦΠΑ στα κράτη μέλη και ειδικότερα για 

τη λειτουργία του μεταβατικού 

καθεστώτος φορολόγησης των 

συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών, 

συνοδευόμενη κατά περίπτωση από 

προτάσεις σχετικά με το οριστικό 

καθεστώς.. 

«Το άρθρο 404 αντικαθίσταται ως εξής: 

Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της 

οδηγίας, και κάθε τρία έτη εφεξής, η 

Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 

σχετικά με το σύστημα απαλλαγής για τις 

εισαγωγές από τρίτες χώρες και τη 

συμβατότητά του με το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο, και σχετικά με τη συνεργασία με 

τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, 

ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση 

της απάτης. Δύο έτη μετά την έναρξη 

ισχύος της οδηγίας, και κάθε τρία έτη 

εφεξής, η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις εθνικές 

πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή 

διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε 

νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν 

κριθεί ένοχα για απάτη στον τομέα του 

ΦΠΑ. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, 

συνοδεύει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, την 

έκθεση με συστάσεις που επιδιώκουν να 

εξασφαλίζουν έναν ελάχιστο βαθμό 

εναρμόνισης.» 

  

Or. fr 

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#st

v!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338) 

 

Τροπολογία  93 

Thierry Cornillet 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – σημείο 9 β (νέο) 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ 

Άρθρο 404 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 

404α: 

 Κάθε τρία έτη, κάθε κράτος μέλος 

υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση που 

αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος παρακολούθησης απάτης 

στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία τη 

διαβιβάζει στην OLAF. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  94 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 1 α (νέο) 

 Στο άρθρο 31 του κανονισμού του 

Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του 

Συμβουλίου, η παράγραφος 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

1. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους 

μέλους μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα που 

αφορούν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις 

αγαθών ή ενδοκοινοτικές παροχές 

υπηρεσιών και οι μη εγκατεστημένοι 

υποκείμενοι στο φόρο που παρέχουν 

υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, 

ιδίως όσες αναφέρονται στο παράρτημα 

II της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, να έχουν τη 

δυνατότητα να λαμβάνουν, για τις 

ανάγκες του συγκεκριμένου τύπου 

πράξης, επιβεβαίωση με ηλεκτρονικά 

μέσα της εγκυρότητας του αριθμού 

φορολογικού μητρώου ΦΠΑ οιουδήποτε 

συγκεκριμένου προσώπου, καθώς και του 

ονόματος και της διεύθυνσης που 

αντιστοιχούν σε αυτό. Οι πληροφορίες 

αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στα 

δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17. 

«1. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους 

μέλους μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα που 

αφορούν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις 

αγαθών ή ενδοκοινοτικές παροχές 

υπηρεσιών και οι μη εγκατεστημένοι 

υποκείμενοι στο φόρο που παρέχουν 

υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, 

ιδίως όσες αναφέρονται στο παράρτημα 

II της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, να έχουν τη 

δυνατότητα να λαμβάνουν, για τις 

ανάγκες του συγκεκριμένου τύπου 

πράξης, επιβεβαίωση με ηλεκτρονικά 

μέσα της εγκυρότητας του αριθμού 

φορολογικού μητρώου ΦΠΑ οιουδήποτε 

συγκεκριμένου προσώπου, καθώς και του 

ονόματος και της διεύθυνσης που 

αντιστοιχούν σε αυτό. Οι πληροφορίες 

αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στα 

δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17. 

Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών 

ΦΠΑ (VIES) αναφέρει κατά πόσο ο 

υποκείμενος στον φόρο έχει την ιδιότητα 

του πιστοποιημένου υποκείμενου στον 

φόρο.» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0904&rid=1) 
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 EL 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Κάθε τρία έτη από την έγκριση 

της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, με 

βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από 

τα κράτη μέλη, υποβάλλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των 

κριτηρίων για τον καθορισμό του 

πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο 

στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, σχετικά 

με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην 

καταπολέμηση της απάτης στον τομέα 

του ΦΠΑ. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, 

κατά περίπτωση, από πρόταση 

νομοθετικής πράξης. 

Or. en 

 


