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Θέμα: Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά 

Η ενιαία ψηφιακή αγορά εξακολουθεί να παραμένει κατακερματισμένη, εν μέρει λόγω των φόρων 
κατανάλωσης στους οποίους υπάγονται αγαθά και υπηρεσίες. Η Επιτροπή εξετάζει τούτη τη περίοδο 
το μέλλον του ΦΠΑ και οφείλει να λάβει υπόψη τους στόχους που περιέχονται στην στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Η σημερινή διατύπωση του Παραρτήματος 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ αποτελεί 
φραγμό στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών. Στα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα τούτης 
της κατάστασης ανήκουν οι κανόνες που ισχύουν για τα βιβλία. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα 
κράτη μέλη έχουν την δυνατότητα να  εφαρμόζουν μειωμένους φορολογικούς συντελεστές στην 
διάθεση βιβλίων σε όλες τις μορφές, μολονότι τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι δυνατόν να υπάγονται στον 
συνήθη συντελεστή ΦΠΑ που ανέρχεται τουλάχιστον σε 15%.     

Προκειμένου να αναπτυχθεί μια πραγματική ενιαία ψηφιακή αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
μπορούσε να επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν, σε προσωρινή βάση, μειωμένο συντελεστή 
ΦΠΑ για ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου. Αυτή η νέα κατηγορία θα 
μπορούσε να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα 3 της οδηγίας 2006/112/EΚ και να καλύπτει την παροχή 
επιγραμμικών υπηρεσιών (τηλεόραση, μουσική, βιβλία, τύπος) από παρόχους με έδρα στην ΕΕ σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο μη υποκείμενο σε φόρο που είναι εγκατεστημένο στην ΕΕ. Ανεξάρτητη μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε με εντολή της ΓΔ TAXUDτάσσεται υπέρ αυτής της ιδέας διότι κατέδειξε πόσο 
σημαντικό είναι να επεκτείνονται οι μειωμένοι συντελεστών ΦΠΑ σε πολιτιστικά αγαθά και σε κλάδους 
που υστερούν σε κατανάλωση. 

1. Προτίθεται άραγε η Επιτροπή να εισηγηθεί την αναθεώρηση του Παραρτήματος 3 της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ με στόχο την ευθυγράμμιση της παροχής αγαθών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με 
έμφαση στα βιβλία, προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε εισαγωγή διακρίσεων στην 
αντιμετώπιση της διάδοσης έργων εκτός και εντός Διαδικτύου;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να εισηγηθεί την αναθεώρηση της οδηγίας 2008/8/EΚ όσον αφορά τον 
τόπο παροχής υπηρεσιών προκειμένου να συμμορφωθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2015 με τις 
αρχές που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ;

3. Προτίθεται άραγε η Επιτροπή να εισηγηθεί την αναθεώρηση του Παραρτήματος 3 της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ προκειμένου να εισαγάγει νέα κατηγορία ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών και 
να πραγματοποιήσει με τον τρόπο αυτό ένα αναγκαίο βήμα στην προσπάθεια υλοποίησης των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»;
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