
P6_TA(2005)0458 

Τροποποίηση του κοινού συστήματος ΦΠΑ όσον αφορά τη διάρκεια 

εφαρμογής του ελάχιστου ύψους του κανονικού συντελεστή * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας 

του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ σχετικά με το 

κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής του 

ελάχιστου ύψους του κανονικού συντελεστή (COM(2005)0136 – C6-0113/2005 – 

2005/0051(CNS)) 

(Διαδικασία διαβούλευσης) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0136)1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 

Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0113/2005), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 

(A6-0323/2005), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 

άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ· 

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 

ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 

                                                 
1  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 



 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

 

Τροπολογία 1 

ΑΡΘΡΟ 1 

Άρθρο 12, παράγραφος 3, στοιχείο α), πρώτο εδάφιο (Οδηγία 77/388/EΟΚ) 

Ο κανονικός συντελεστής του φόρου 

προστιθεμένης αξίας καθορίζεται από κάθε 

κράτος μέλος σε ποσοστό επί τοις εκατό της 

βάσεως επιβολής του φόρου, που είναι το 

αυτό για τις παραδόσεις αγαθών και για τις 

παροχές υπηρεσιών. Από την 1η Ιανουαρίου 

2006 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, ο 

κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι 

κατώτερος του 15%. 

Ο κανονικός συντελεστής του φόρου 

προστιθεμένης αξίας καθορίζεται από κάθε 

κράτος μέλος σε ποσοστό επί τοις εκατό της 

βάσεως επιβολής του φόρου, που είναι το 

αυτό για τις παραδόσεις αγαθών και για τις 

παροχές υπηρεσιών. Από την 1η Ιανουαρίου 

2006 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, ο 

κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι 

κατώτερος του 15% ούτε ανώτερος του 

25%. 

Τροπολογία 2 

ΑΡΘΡΟ 3Α (νέο) 

  Άρθρο 3α 

 Η Επιτροπή προβαίνει σε γενική 

αποτίμηση όσον αφορά τις 

μακροοικονομικές επιπτώσεις τόσο του 

τεκμαρτού όσο και του κανονικού 

συντελεστή ΦΠΑ, καθώς και όσο αφορά 

τις σχετικές με τα έσοδα του 

προϋπολογισμού συνέπειες για τα κράτη 

μέλη έως την 1η Ιανουαρίου 2007. 

 Η αποτίμηση μεριμνά ώστε στα κράτη 

μέλη να παρέχονται οι ίδιες δυνατότητες 

για την εφαρμογή μειωμένων 

συντελεστών ΦΠΑ στα προϊόντα και στις 

υπηρεσίες. 

 


