
P6_TA(2005)0459 

Κανόνες σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ σε υποκειμένους στο φόρο 

εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας 

του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 

επιστροφή του φόρου προστιθεμένης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 77/388/ΕΟΚ, σε 

υποκειμένους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο έδαφος της χώρας αλλά 

εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος (COM(2004)0728 – C6-0251/2005 – 

2005/0807(CNS)) 

(Διαδικασία διαβούλευσης) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0728)1, 

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

Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0251/2005), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 

(A6-0324/2005), 

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 

Άρθρο 7, παράγραφος 1 

1. Το κράτος μέλος στο οποίο 

καταβλήθηκε ο φόρος προστιθεμένης αξίας 

κοινοποιεί την απόφασή του σχετικά με 

την αίτηση για επιστροφή του φόρου στον 

αιτούντα εντός τριών μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

1. Το κράτος μέλος στο οποίο 

καταβλήθηκε ο φόρος προστιθεμένης αξίας 

κοινοποιεί την απόφασή του σχετικά με 

την αίτηση για επιστροφή του φόρου στον 

αιτούντα εντός τριών μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το 

κράτος μέλος εγκατάστασης ειδοποιεί το 

κράτος μέλος επιστροφής όταν ο 

υποκείμενος στον φόρο υποβάλλει αίτηση 

επιστροφής ΦΠΑ στην αρμόδια 

φορολογική διοίκηση. 

Τροπολογία 2 

Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο) 

 Η τρίμηνη περίοδος αρχίζει την 

ημερομηνία κατά την οποία η φορολογική 

διοίκηση του κράτους μέλους επιστροφής 

παραλαμβάνει τα ηλεκτρονικά δεδομένα 

επιστροφής από τη φορολογική διοίκηση 

του κράτους μέλους εγκατάστασης για 

τον υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος 

πρέπει να ενημερώνεται αυτομάτως για 

το γεγονός αυτό. 

Τροπολογία 3 

Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφιο 2α (νέο) 

 Η προθεσμία καταβολής της επιστροφής 

ορίζεται σε μία εβδομάδα μετά τη λήξη 

της τρίμηνης προθεσμίας για τη λήψη 

απόφασης. 

Τροπολογία 4 

Άρθρο 7, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο 

4. Σε ειδικές περιπτώσεις, κράτος μέλος 

στο οποίο καταβλήθηκε ο φόρος 

προστιθεμένης αξίας μπορεί να ζητήσει 

πρόσθετες πληροφορίες εντός τριών 

μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης. Μετά το πέρας της εν λόγω 

περιόδου, δεν είναι δυνατό να ζητηθούν 

4. Όταν η φορολογική διοίκηση του 

κράτους μέλους επιστροφής ζητήσει 

περαιτέρω διερεύνηση, η περίοδος 

προσδιορισμού του κατά πόσον ο 

υποκείμενος στον φόρο δικαιούται ή όχι 

την επιστροφή είναι δυνατόν να 

παραταθεί. Εντούτοις, η περίοδος 



πρόσθετες πληροφορίες. ανάμεσα στην αίτηση επιστροφής και την 

ημερομηνία καταβολής της επιστροφής 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες. 

 


