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Στις 7 Δεκεμβρίου 2021 επιτεύχθηκε συμφωνία από τους
υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ για την επικαιροποίηση των
ισχυόντων κανόνων που διέπουν τους συντελεστές φόρου
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για αγαθά και υπηρεσίες. Οι νέοι
αυτοί κανόνες θα παρέχουν στις κυβερνήσεις μεγαλύτερη ευελιξία
όσον αφορά τους συντελεστές που μπορούν να εφαρμόζουν και θα
διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών της
ΕΕ. Ταυτόχρονα, η επικαιροποιημένη νομοθεσία θα ευθυγραμμίσει
τους κανόνες για τον ΦΠΑ με τις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ,
όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η υποστήριξη της
ψηφιοποίησης και η προστασία της δημόσιας υγείας. Πρέπει τώρα
να ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το
εν λόγω τελικό κείμενο.
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Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τους συντελεστές ΦΠΑ είναι
σχεδόν τριάντα ετών και χρειάζονται επειγόντως εκσυγχρονισμό
δεδομένης της εξέλιξης των γενικών κανόνων ΦΠΑ με την πάροδο
των ετών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε το
2018 τη μεταρρύθμιση των συντελεστών ΦΠΑ.

Η συμφωνία θα διασφαλίσει ότι οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ
ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ. Η
ανακοίνωση θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά:

• Επικαιροποιώντας τον κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών
(παράρτημα III της οδηγίας ΦΠΑ) επί των οποίων όλα τα
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές
ΦΠΑ. Στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προστίθενται στον
κατάλογο περιλαμβάνονται εκείνα που προστατεύουν τη δημόσια
υγεία, είναι επωφελή για το περιβάλλον και στηρίζουν την ψηφιακή
μετάβαση. Μόλις τεθούν σε ισχύ οι κανόνες, τα κράτη μέλη θα
μπορούν επίσης για πρώτη φορά να απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ
ορισμένα απαριθμούμενα αγαθά και υπηρεσίες που θεωρείται ότι
καλύπτουν βασικές ανάγκες.
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• Καταργώντας έως το 2030 τη δυνατότητα των κρατών μελών να
εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές και απαλλαγές σε αγαθά και
υπηρεσίες που θεωρούνται επιζήμια για το περιβάλλον και τους
στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

• Καθιστώντας διαθέσιμες σε όλες τις χώρες παρεκκλίσεις και
απαλλαγές για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, οι οποίες
ισχύουν επί του παρόντος για ιστορικούς λόγους σε ορισμένα κράτη
μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση και να
αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Ωστόσο, οι
υφιστάμενες παρεκκλίσεις που δεν δικαιολογούνται από στόχους
δημόσιας πολιτικής εκτός από αυτούς που υποστηρίζουν τη δράση
της ΕΕ για το κλίμα θα πρέπει να καταργηθούν έως το 2032.
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Οι νέοι κανόνες στηρίζονται από προηγούμενη συμφωνία για
μετατροπή του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ σε σύστημα στο οποίο ο
ΦΠΑ καταβάλλεται στο κράτος μέλος του καταναλωτή και όχι στο
κράτος μέλος του προμηθευτή. Έτσι διασφαλίζεται ότι με μια
μεγαλύτερη διαφοροποίηση των συντελεστών (όπως συμφωνήθηκε
σήμερα) θα είναι λιγότερο πιθανό να διαταραχθεί η λειτουργία της
ενιαίας αγοράς ή να προκληθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
Ταυτόχρονα, αποτρέπεται ο πολλαπλασιασμός των μειωμένων
συντελεστών, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα των
κρατών μελών να εισπράττουν έσοδα κατά την περίοδο μετά την
πανδημία COVID-19.
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Κατά τα επόμενα έτη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τις
προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν μια βιώσιμη ανάκαμψη από
την πανδημία COVID-19 και να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό στην
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η προστασία των δημόσιων
εσόδων είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο αυτό. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η επικαιροποιημένη νομοθεσία καθορίζει επίσης
το ελάχιστο επίπεδο των μειωμένων συντελεστών, καθώς και τον
μέγιστο αριθμό αγαθών και υπηρεσιών στο παράρτημα III, επί των
οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τους εν λόγω
συντελεστές (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. ερωτήσεις και
απαντήσεις). Ωστόσο, για πρώτη φορά, τα κράτη μέλη θα μπορούν
επίσης να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή χαμηλότερο του 5 % ή να
απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ μικρό αριθμό ειδών του καταλόγου.
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Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα αποσταλούν επί του παρόντος στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση επί του τελικού κειμένου
έως τον Μάρτιο του 2022.

Μόλις εγκριθεί επίσημα από τα κράτη μέλη, η νομοθεσία θα τεθεί σε
ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να
εφαρμόσουν το νέο σύστημα από την ημερομηνία αυτή.
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Ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Η ομόφωνη
συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν τους
συντελεστές ΦΠΑ αποτελεί εξαιρετική είδηση. Το αποτέλεσμα των
μαραθώνιων διαπραγματεύσεων δείχνει ότι όταν υπάρχει βούληση,
βρίσκεται και ο τρόπος — μια ευρωπαϊκή πορεία προς τα εμπρός. Τα
κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία ώστε τα συστήματά τους
ΦΠΑ να αντικατοπτρίζουν τις εθνικές επιλογές πολιτικής,
διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή με τις κοινές ευρωπαϊκές
προτεραιότητες: την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και, φυσικά,
την προστασία της δημόσιας υγείας».

Επικοινωνία:

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Κάτοχος της Έδρας, ADIT

Βασιλική Αθανασάκη, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου, ADIT, Ερευνήτρια
της Έδρας

E-mail:jeanmonnetchair.eutaxpolicy@gmail.com
Website:https://jean-monnet-chair-eu-tax-policy-administration.webnode.gr/

Για να λαμβάνετε e-mails σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα email
με τη λέξη “Subscribe” στο πεδίο του θέματος.
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Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και η έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και
Διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή υπηρεσίες. Ως εκ
τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν. Η έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης δεν αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. Το εν λόγω υλικό απηχεί
αποκλειστικά την άποψη των συγγραφέων και σε καμία περίπτωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency, τα οποία δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε τυχόν χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών.

Στην Έδρα Jean Monnet σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των
προσωπικών σας δεδομένων. Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(679/2016/ΕΕ - GDPR), χρειαζόμαστε τη συναίνεσή σας για να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες της Έδρας και να σας
προσκαλούμε σε εκδηλώσεις, ομιλίες και συνέδρια που διοργανώνει. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την παραπάνω συναίνεσή
σας, καθώς και να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει η σχετική με τα προσωπικά δεδομένα νομοθεσία.

Νομική Σχολή ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη, Τ:+302310996510, F:+302310995272, E:info@law.auth.gr © 2019 Όλα
τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.

Για να μη λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα απαντητικό email με τη λέξη “Unsubscribe” στο
πεδίο του θέματος.


