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ΕΚΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 17ης Μαΐου 1977

περί έναρμονίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών, τών σχετικών μέ τους φόρους
κύκλου έργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης άξιας: ομοιόμορφη φορο
λογική βάση
(77 /388/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας, υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 99 καί 100 ,
τήν πρόταση τής ' Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως (1),

ότι πρέπει νά ληφθεί υπόψη ό άντικειμενικός σκοπός
τής καταργήσεως τών φορολογιών κατά τήν εισαγωγή
καί τής μή φορολογίας ή έπιστροφής τών φόρων κατά
τήν εξαγωγή στίς μεταξύ τών Κρατών μελών συναλλα
γές' ότι πρέπει νά έξασφαλισθει ή ούδετερότης του
κοινού συστήματος τών φόρων επί τού κύκλου έργα
σιών ώς πρός τήν καταγωγή τών αγαθών καί τών πα
ροχών υπηρεσιών, γιά νά καταστεί τελικά δυνατή ή
πραγματοποίηση μιας κοινής αγοράς μέ υγιείς όρους
άνταγωνισμού καί χαρακτηριστικά γνωρίσματα άνά
λογα.μέ εκείνα μιας πραγματικής έσωτερικής άγοράς'

τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής ' Επι
τροπής (2),
Εκτιμώντας :

ότι όλα τά Κράτη μέλη έχουν θεσπίσει σύστημα φορου

επί τής προστιθεμένης άξίας σύμφωνα μέ τήν πρώτη
καί τήν δεύτερη όδηγία τού Συμβουλίου τής 11ης
Απριλίου 1967 περί έναρμονίσεως τών νομοθεσιών
τών Κρατών μελών τών σχετικών μέ τούς φόρους

ότι ή έννοια τού υποκειμένου στόν φόρο πρέπει νά
διευκρινισθεί ώστε νά επιτρέπει στά Κράτη μέλη , πρός
εξασφάλιση μεγαλύτερης ούδετερότητος τού φόρου,
νά περιλαμβάνουν σέ αυτήν καί πρόσωπα, τά όποια
πραγματοποιούν πράξεις έπ' ευκαιρία'

κύκλου έργασιών (3)'

ότι ή έννοια τής φορολογητέας πράξεως εχει προκαλέ
σει δυσχέρειες ιδίως όσον άφορα τίς πράξεις πού έξο
μοιούνται πρός φορολογητέες πράξεις, καί ότι παρί
σταται άνάγκη διευκρινίσεως τών έννοιών αυτών'

ότι κατ' έφαρμογή τής άποφάσεως τής 21ης Απριλίου
1970 περί άντικαταστάσεως τών χρηματικών συνει
σφορών τών Κρατών μελών άπό ιδίους πόρους τής Κοι
νότητος (4), ό προϋπολογισμός τής Κοινότητος, μέ τήν

ότι ό προσδιορισμός τού τόπου τών φορολογητέων
πράξεων έχει προκαλέσει συγκρούσεις αρμοδιότητος
μεταξύ τών Κρατών μελών, ιδίως όσον άφορα τήν πα
ράδοση άγαθών μέ συναρμολόγηση καί τήν παροχή

έπιφύλαξη τών λοιπών εσόδων, θά χρηματοδοτείται εξ

υπηρεσιών ' ότι άν καί ώς τόπος παροχής υπηρεσιών
πρέπει κατ' άρχήν νά όρίζεται ό τόπος, όπου ό πα

όλοκλήρου άπό ιδίους πόρους τής Κοινότητος ' ότι
στούς πόρους αύτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
καί οί προερχόμενοι άπό τόν φόρο προστιθεμένης
άξίας πού προκύπτουν άπό τήν έφαρμογή κοινού συ

ντελεστού επί φορολογικής βάσεως καθοριζομένης
κατά τρόπο ομοιόμορφο καί σύμφωνα μέ τούς κοινο
τικούς κανόνες '

ότι πρέπει νά συνεχισθεί ή πραγματική ελευθέρωση
τής κυκλοφορίας τών προσώπων, τών άγαθών, τών
υπηρεσιών καί τών κεφαλαίων, καθώς καί ή άλληλο
διείσδυση τών οικονομιών'
(!)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ άριθ.
ΕΕ άριθ.
ΕΕ άριθ.
ΕΕ άριθ.

A 40 της 8. 4. 1974, σ. 25 .
A 139 τής 12 . 11 . 1974, σ. 15 .
71 τής 14 . 4. 1967, σ. 1301 /67 .
N 94 τής 28. 4. 1970, σ. 19.

ρέχων τίς υπηρεσίες έχει έγκαταστήσει τήν εδρα τής
έπαγγελματικής του δραστηριότητος, ό τόπος αυτός
πρέπει, έν τούτοις, νά θεωρείται ότι κείται στήν χώρα
τού λήπτου , ιδίως γιά όρισμένες παροχές υπηρεσιών
πού πραγματοποιούνται μεταξύ τών υποκειμένων
στόν φόρο καί τών όποιων τό κόστος υπεισέρχεται
στήν τιμή τών άγαθών '
ότι οι έννοιες τής γενεσιουργού αιτίας καί τού άπαιτη
τού τού φόρου πρέπει νά εναρμονισθούν, ώστε ή έφαρ
μογή καθώς καί οί μεταγενέστερες τροποποιήσεις τού
κοινοτικού συντελεστού νά ισχύσουν ταυτόχρονα σέ
όλα τά Κράτη μέλη '
ότι ή βάση επιβολής τού φόρου πρέπει νά έναρμονι
σθεΐ,ώστε ή έφαρμογή τού κοινοτικού συντελεστού στίς
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φορολογητέες πράξεις νά όδηγεί σέ συγκρίσιμα άπο
τελέσματα σέ όλα τά Κράτη μέλη '

ότι οι συντελεστές πού έφαρμόζονται άπό τά Κράτη
μέλη , πρέπει νά καθιστούν δυνατή τήν κανονική
έκπτωση του έπιβληθέντος κατά τό προηγούμενο
στάδιό φόρου '
0τι πρέπει νά καταρτισθεί κοινός πίνακας άπαλλαγών
μέ σκοπό τήν όμοιόμορφη είσπραξη τών ιδίων πόρων
σέ όλα τά Κράτη μέλη '
ότι τό καθεστώς τών έκπτώσεων πρέπει νά έναρμο
νισθεΐ κατά τό μέτρο πού εχει επίπτωση στό πραγμα
τικό έπίπεδο της εισπράξεως, ό δέ υπολογισμός της
άναλογίας της έκπτώσεως πρέπει νά γίνεται μέ όμοιο
τρόπο σέ όλα τά Κράτη μέλη '

ότι πρέπει νά διευκρινισθεί ποίοι είναι οι υπόχρεοι
τού φόρου, Ιδίως όσον άφορα όρισμένες παροχές άπό
πρόσωπα έγκατεστημένα στό έξωτερικό '
ότι οί υποχρεώσεις τών φορολογουμένων πρέπει νά

έναρμονισθούν κατά τό μεγαλύτερο δυνατό^ βαθμό,
ώστε νά έξασφαλίζεται ή ισοδύναμη είσπραξη τού φό
ρου σέ όλα τά Κράτη μέλη ' ότι οί υπόχρεοι τού φόρου
όφείλουν Ιδίως νά δηλώνουν περιοδικά τό συνολικό
ποσό τών πράξεών τους, οί όποιες άποτελούν τόσο

εισροές όσο καί έκροές, όταν αυτό είναι άναγκαΐο γιά
τήν βεβαίωση καί τόν §λεγχο τής βάσεως τών ιδίων
πόρων '
ότι ένδείκνυται ή έναρμόνιση τών ύφισταμένων δια
φόρων ειδικών καθεστώτων ' ότι, όσον άφορά τίς μι
κρές έπιχειρήσεις, πρέπει νά έπιτραπεί στά Κράτη μέ
λη νά διατηρήσουν τά ειδικά τους καθεστώτα, σύμφω
να μέ κοινές διατάξεις καί έν όψει πιό προωθημένης
έναρμονίσεως ' ότι, όσον άφορα τούς γεωργούς, πρέπει
νά δοθεί στά Κράτη μέλη ή δυνατότητα έφαρμογής
ένός ειδικού καθεστώτος, πού συνεπάγεται κατ' άπο
κοπήν έπιστροφή τού προηγουμένως καταβληθέντος
φόρου προστιθεμένης άξίας στούς γεωργούς πού δέν
υπάγονται στό κανονικό καθεστώς ' ότι πρέπει νά
καθορισθούν οί βασικές άρχές τού καθεστώτος αυτού
καί νά θεσπισθεί μία κοινή μέθοδος προσδιορισμού
τής προστιθεμένης άξίας τών γεωργών αυτών γιά τίς
άνάγκες τής εισπράξεως τών ιδίων πόρων '

ότι ένδέχεται νά κριθεί σκόπιμο νά έξουσιοδοτηθούν
τά Κράτη μέλη νά συνάψουν μέ τρίτες χώρες ή μέ διε
θνείς όργανισμούς συμφωνίες, δυνάμενες νά περιέ
χουν παρεκκλίσεις άπό τήν παρούσα όδηγία'
ότι είναι απαραίτητο νά προβλεφθεί μεταβατική πε
ρίοδος πού νά επιτρέπει τήν προοδευτική προσαρμογή
τών έθνικών νομοθεσιών σέ ορισμένους τομείς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Τα Κράτη μέλη προσαρμόζουν τό ήδη έφαρμοζόμενο
σύστημα φόρου έπί τής προστιθεμένης άξίας πρός τίς
διατάξεις τών κατωτέρω άρθρων .
Τά Κράτη μέλη έκδίδουν τίς άπαιτούμενες νομοθετι
κές, κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις, ώστε τό
κατά τόν τρόπο αυτό προσαρμοσμένο σύστημα νά
τεθεί σέ ισχύ τό ταχύτερο δυνατό, καί τό αργότερο
μέχρι τήν 1η ' Ιανουαρίου 1978 .
ΤΙΤΛΟΣ II

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 2

Στόν φόρο προστιθεμένης άξίας υπόκεινται :

X. οί παραδόσεις άγαθών καί οί παροχές υπηρεσιών,
πού πραγματοποιούνται έξ έπαχθούς αιτίας στό
εσωτερικό τής χώρας υπό υποκειμένου στό φόρο,
πού ενεργεί υπό τήν ίδιότητά του αυτήν '
2 , οί εισαγωγές άγαθών.

ότι άπαιτεΐται νά έξασφαλισθεΐ συντονισμένη έφαρ
μογή τών διατάξεων τής παρούσης οδηγίας καί ότι γιά
τόν σκοπό αύτόν είναι άπαραίτητο νά θεσπισθεί κοι
νοτική διαδικασία διαβουλεύσεως' ότι ή σύσταση μιάς
έπιτροπής φόρου προστιθεμένης άξίας καθιστά δυ

ΕΔΑΦΙΚΟΤΗΣ

νατή τήν όργάνωση στενής συνεργασίας μεταξύ τών

Άρθρο 3

ΤΙΤΛΟΣ III

Κρατών μελών καί τής Έπιτροπής στόν τομέα αυτόν '

ότι πρέπει τά Κράτη μέλη νά έχουν τήν δυνατότητα,

έντός όρισμένων όρίων καί υπό όρισμένες προϋποθέ
σεις, νά λαμβάνουν ή νά διατηρούν ειδικά μέτρα κατά
παρέκκλιση τής παρούσης όδηγίας, μέ σκοπό τήν
απλοποίηση τής εισπράξεως τού φόρου καί τήν άπο
τροπή όρισμένων περιπτώσεων φοροδιαφυγής ή φο
ροαποφυγής '

1.
Γιά τήν εφαρμογή τής παρούσης όδηγίας, ώς
« έσωτερικό τής χώρας» νοείται τό πεδίο έφαρμογής
τής συνθήκης περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητος όπως όρίζεται, γιά κάθε Κράτος
μέλος, στό άρθρο 227 .
2.
Δεν περιλαμβάνονται στό « εσωτερικό
χώρας» τά άκόλουθα έθνικά έδάφη :

τής
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αυτά διαστήματα δέν υπερβαίνουν τά πέντε ή τά
δύο ετη άντιστοίχως.
Ώς « κτίριο » νοείται κάθε κατασκευή πού συν
δέεται άρρηκτως μέ τό έδαφος.

— Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας :
νήσος τής Έλιγολάνδης, περιοχή του Μπύζιγκεν '
— Βασίλειο τής Δανίας:
Γροιλανδία'

— Ιταλική Δημοκρατία :
Λιβινιο, Καμπιονε ντ' Ιταλία, τά εθνικά ύδατα τής
λίμνης τού Λουγκάνο .

3.
' Εάν ή ' Επιτροπή κρίνει, ότι οί προβλεπόμενες
στήν παράγραφο 2 εξαιρέσεις δεν δικαιολογούνται
πλέον, ιδίως άπό απόψεως ούδετερότητος ώς πρός τόν
άνταγωνισμό ή άπό απόψεως ιδίων πόρων, υποβάλλει
στό Συμβούλιο κατάλληλες προτάσεις.
ΤΙΤΛΟΣ. IV
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

!Άρθρο 4
1.
Θεωρείται ώς «υποκείμενος στόν φορο »
οποιοσδήποτε άσκεΐ, κατά τρόπο άνεξάρτητο καί σέ
όποιονδήποτε τόπο, μία άπό τίς οικονομικές δραστη
ριότητες πού άναφέρονται στήν παράγραφο 2 , ά
νεξαρτήτως τού επιδιωκομένου σκοπού τών άποτελε
σμάτων τής δραστηριότητος αυτής.

2.

Οικονομικές δρασηριότητες, κατά τήν έννοια

τής παραγράφου 1 , είναι όλες οί δραστηριότητες τού
παραγωγού , τού εμπόρου ή τού παρέχοντος υπηρεσίες,
περιλαμβανομένων καί τών δραστηριοτήτων εξορύ
ξεως, τών γεωργικών δραστηριοτήτων καθώς καί τών
δραστηριοτήτων τών ελευθέρων επαγγελμάτων ή τών
εξομοιουμένων πρός αυτά. Ώς οικονομική δραστη
ριότης θεωρείται επίσης ή εκμετάλλευση ενσωμάτου ή
άύλου αγαθού , πρός τόν σκοπό άντλήσεως έσόδων
διαρκούς χαρακτήρος.

3 . Τά Κράτη μέλη έχουν τήν εύχέρεια νά θεωρούν
επίσης ώς υποκείμενο στόν φόρο όποιονδήποτε πραγ
ματοποιεί έπ' ευκαιρία πράξη άναγομένη στίς προ
βλεπόμενες στήν παράγραφο 2 δραστηριότητες, καί
ιδίως μία άπό τίς κατωτέρω πράξεις:
a) Παράδοση κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων καί τού
συνεχομένου εδάφους, πού πραγματοποιείται πρό
τής πρώτης εγκαταστάσεως σέ αυτά' τά Κράτη
μέλη δύνανται νά καθορίσουν τίς λεπτομέρειες
έφαρμογής αυτού τού κριτηρίου επί τών μετα
τροπών άκινήτων καθώς καί τήν έννοια τού συνε

β ) Παράδοση γηπέδων πρός οικοδόμηση .
Ώς γήπεδο πρός οικοδόμηση νοείται ή άκάλυπτη
ή διαρρυθμισμένη έκταση γής, όπως ορίζεται άπό
τά Κράτη μέλη .
4.

Ό χρησιμοποιούμενος στήν παράγραφο 1 όρος

« κατά τρόπο άνεξάρτητο » αποκλείει άπό τήν φορολο
γία τούς μισθωτούς καί λοιπά πρόσωπα κατά τό μέτρο
πού συνδέονται μέ τόν έργοδότη τους μέ σύμβαση ερ
γασίας ή μέ οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση πού
δημιουργεί δεσμούς εξαρτήσεως, όσον άφορά τούς
όρους έργασίας καί άμοιβής, καί τήν εύθύνη τού εργο
δότου .

Μέ τήν επιφύλαξη τής διαβουλεύσεως πού προβλέπε
ται άπό τό άρθρο 29 , κάθε Κράτος μέλος εχει τήν ευ
χέρεια νά θεωρεί ώς ëva υποκείμενο στόν φόρο τά
εγκατεστημένα στό έσωτερικό τής χώρας πρόσωπα, τά

όποια είναι μέν άνεξάρτητα μεταξύ τους άπό νομικής
άπόψεως, συνδέονται όμως στεν;3ι άπό χρηματοδο
τικής, οικονομικής καί όργανωτικής άπόψεως.
5 . Τά Κράτη , οί περιφέρειες, οί νομοί, οί δήμοι καί
κοινότητες καί οί λοιποί οργανισμοί δημοσίου δι

καίου δέν θεωρούνται ώς υποκείμενοι στόν φόρο γιά
τίς δραστηριότητες ή πράξεις, τίς όποιες πραγματο
ποιούν ώς δημοσία εξουσία, εστω καί άν, έπ' ευκαιρία
αύτών τών δραστηριοτήτων ή πράξεων, εισπράττουν
δικαιώματα, τέλη, εισφορές ή άλλες έπιβαρύνσεις.

' Εν τούτοις, όταν πραγματοποιούν τέτοιες δραστη
ριότητες ή πράξεις, πρέπει νά θεωρούνται ώς υποκεί
μενοι σέ φόρο γιά τίς δραστηριότητες ή πράξεις αύτές
κατά τό μέτρο πού ή μή υπαγωγή τους στόν φόρο θά
οδηγούσε σέ σημαντικές στρεβλώσεις τών όρων τού
άνταγωνισμού .
' Οπωσδήποτε, οί προαναφερθέντες όργανισμοί θεω
ρούνται ώς υποκείμενοι σέ φόρο, ιδίως γιά τίς πρά
ξεις, πού άπαριθμούνται στό παράρτημα Δ, καί κατά
τό μέτρο πού οί πράξεις αύτές δέν είναι άμελητέες.
Τά Κράτη μέλη δύνανται νά θεωρούν ώς δραστηριότη
τες δημοσίας άρχής, τίς δραστηριότητες τών προανα
φερθέντων οργανισμών, πού άπαλλάσσονται δυνάμει
τών άρθρων 13 καί 28 .

χομένου έδάφους.

Τά Κράτη μέλη έχουν τήν ευχέρεια νά εφαρμόζουν
άλλα κριτήρια, έκτός τού κριτηρίου τής πρώτης
εγκαταστάσεως, όπως τό κριτήριο τού διαρρεύ
σαντος χρονικού διαστήματος μεταξύ τού χρόνου
άποπερατώσεως τού άκινήτου καί τού χρόνου τής
πρώτης παραδόσεως ή τό κριτήριο τού διαρρεύ
σαντος χρονικού διαστήματος μεταξύ τού χρόνου
τής πρώτης έγκαταστάσεως καί τού χρόνου τής με
ταγενέστερης παραδόσεως, έφ' όσον τά χρονικά
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ΤΙΤΛΟΣ V

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

!Άρθρο 5

Παράδοση αγαθών

1.
Ως « παράδοση άγαθού » θεωρείται ή μεταβί
βαση τής εξουσίας νά διαθέτει κανείς ενσώματο άγαθό
ώς κύριος.
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2.

Λογίζονται ώς « ένσώματα άγαθά» τό ήλεκτρικό

χθέντος, κατασκευασθέντος, έξορυχθέντος, μετα
ποιηθέντος, άγορασθέντος ή εισαχθέντος στό
πλαίσιο τής έπιχειρήσεώς του, στήν περίπτωση πού
ή απόκτηση ενός τέτοιου άγαθού άπό άλλον υπο
κείμενο στόν φόρο δεν θά τού δημιουργούσε δι
καίωμα πρός όλική έκπτωση τού φόρου προστιθε
μένης άξίας'

ρεύμα, τό φωταέριο, ή θερμότης, τό ψύχος καί παρό
μοια πράγματα.

3.

Τά Κράτη μέλη δύνανται νά θεωρούν ώς ένσώ

ματα άγαθά :

α) όρισμένα δικαιώματα επί άκινήτων '
β) τά έμπράγματα δικαιώματα, τά όποια παρέχουν
στόν δικαιούχο έξουσία χρήσεως επί άκινήτων '

γ) τά μερίδια καί τίς μετοχές, τών όποιων ή κατοχή
εξασφαλίζει νομικά ή πραγματικά, τήν περιέλευση
κατά κυριότητα ή κατ' έπικαρπία, άκινήτου ή
τμήματος άκινήτου .

4.
Επίσης θεωρείται ώς . παράδοση κατά τήν
έννοια τής παραγράφου 1 :

α) ή μεταβίβαση , επί καταβολή άποζημιώσεως, τής
κυριότητος άγαθού , κατ' έπιταγήν τής δημοσίας

β) τήν διάθεση άγαθού άπό υποκείμενο στόν φόρο , σε
τομέα δραστηριότητος μή υπαγόμενο στόν φόρο,
όταν τό άγαθό αύτό έχει δημιουργήσει δικαίωμα
πρός όλική ή μερική έκπτωση τού φόρου προ
στιθεμένης άξίας κατά τήν κτήση ή τήν διάθεση

αύτού, σύμφωνα μέ τήν περίπτωση α)'
γ) εξαιρέσει τών περιπτώσεων τών άναφερομένων
στήν παράγραφο 8 , τήν κατοχή άγαθών υπό υπο
κειμένου στόν φόρο ή διαδόχου του σέ περίπτωση
παύσεως τής ύποκειμένης στόν φόρο οικονομικής
του δραστηριότητος, όταν κατά τόν χρόνο κτήσεως
ή διαθέσεως τών άγαθών αυτών, σύμφωνα μέ τήν
περίπτωση α) έδημιουργήθη δικαίωμα γιά όλική ή
μερική έκπτωση .

άρχής ή έπ' όνόματί της ή εις εκτέλεση νόμου '

β) ή υλική παράδοση άγαθού δυνάμει συμβάσεως, ή
όποία προβλέπει τήν έκμίσθωση άγαθού γιά όρι
σμένη περίοδο ή τήν πώληση άγαθού μέ δόσεις,
μέ τήν έπιφύλαξη τής κυριότητος τό άργότερο μέ
χρις άποπληρωμής τού τιμήματος'

γ) ή μεταβίβαση άγαθού , ή όποία πραγματοποιείται
δυνάμει συμβάσεως έντολής πρός άγορά ή πώληση .
5 . Τά Κράτη μέλη δύνανται νά θεωρούν ώς παρά
δοση, κατά τήν έννοια τής παραγράφου 1 :

α) ή μεταβίβαση, επί καταβολή άποζημιώσεως τής
δοση άπό τόν άναλαβόντα τήν έργασία στόν πε
λάτη του κινητού άγαθού πού κάτεσκεύασε ή
*
συναρμολόγησε άπό υλικά καί άντικείμενα, τά
t
όποια τού παρέδωσε ό πελάτης του πρός τόν
σκοπό αυτόν, άνεξαρτήτως άν ό άναλαβών τήν ερ

8.

Τά Κράτη μέλη δύνανται νά θεωρούν, ότι κατά

τήν μεταβίβαση έξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας ή υπό
μορφή εισφοράς σέ εταιρεία, συνόλου ή μέρους συνό
λου άγαθών, ουδεμία παράδοση άγαθών έπραγματο
πόιήθη καί ότι ό δικαιούχος διαδέχεται τόν μεταβιβά
ζοντα. Τά Κράτη μέλη δύνανται, όταν συντρέχει πε
ρίπτωση , νά λαμβάνουν κάθε άναγκαίο μέτρο πρός
άποτροπή στρεβλώσεως τών όρων τού άνταγωνισμού ,
στήν περίπτωση πού ό δικαιούχος δέν υπόκειται
πλήρως στόν φόρο .

Άρθρο 6

Παροχή υπηρεσιών

β) τήν παράδοση όρισμένων έργων έπί άκινήτων.

1.
Ως « παροχή υπηρεσιών » θεωρείται κάθε
πράξη , ή όποία δέν άποτελεΐ παράδοση άγαθών κατά
τήν έννοια τού άρθρου 5 .

6 . Έξομοιούται πρός παράδοση έξ έπαχθούς αι
τίας, ή άνάληψη υπό τού υποκειμένου στόν φόρο

σέ :

γασία έχει χρησιμοποιήσει καί ϊδια υλικά'

Ή πράξη αυτή δύναται νά συνίσταται μεταξύ άλλων,

άγαθού τής έπιχειρήσεώς του , τό όποιο χρησιμοποιεί

γιά ίδιες άνάγκες ή γιά άνάγκες τού προσωπικού του ή
τό όποιο μεταβιβάζει δωρεάν ή, γενικότερα, διαθέτει
γιά σκοπούς ξένους πρός τήν έπιχείρηση , όταν τό
άγαθό αύτό ή τά συστατικά του στοιχεία, έχουν
δημιουργήσει δικαίωμα γιά όλική ή μερική έκπτωση
άπό τόν φόρο προστιθεμένης άξίας. Δέν περιλαμβά
νονται, πάντως, οί άναλήψεις πού γίνονται γιά τίς
άνάγκες τής έπιχειρήσεως καί άφορούν τή χορήγηση
δώρων μικρής άξίας καί δειγμάτων.
7 . Τά Κράτη μέλη δύνανται νά έξομοιώνουν πρός
παράδοση έξ έπαχθούς αιτίας :
α) τήν διάθεση ύπό υποκειμένου στόν φόρο, γιά τίς
άνάγκες τής έπιχειρήσεώς του , άγαθού παρα

— εκχώρηση άύλου άγαθού, τό όποιο άντιπροσω
πεύεται ή όχι άπό τίτλο,
— υποχρέωση πρός παράλειψη ή άνοχή πράξεως ή
καταστάσεως,

— έκτέλεση υπηρεσίας κατ ' έπιταγήν τής δημοσίας
άρχής ή έπ' όνόματί της ή εις έκτέλεση νόμου .

2.
Έξομοιούνται πρός παροχές υπηρεσιών έξ
έπαχθούς αιτίας:
α) ή χρησιμοποίηση άγαθού , τό όποιο κατέχει ή έπι
χείρηση , γιά τίς 'ίδιες άνάγκες τού υποκειμένου
στόν φόρο ή τού προσωπικού του ή , γενικότερα,
γιά σκοπούς ξένους πρός τήν έπιχείρηση , έφ' όσον
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μολόγηση ' στήν περίπτωση , κατά τήν οποία ή

τό άγαθό αυτό έδημιούργησε δικαίωμα πρός όλική
ή μερική έκπτωση τού φόρου προστιθεμένης άξίας '

έγκατάσταση ή ή συναρμολόγηση δέν πραγματο

ποιείται στήν χώρα του προμηθευτού^ αλλά σέ

β) ή άνευ άνταλλάγματος παροχή υπηρεσιών υπό τού
υποκειμένου σέ φόρο γιά ίδιες άνάγκες αυτού ή

άλλη χώρα, τό Κράτος μέλος στό όποιο γίνεται ή
εισαγωγή λαμβάνει κάθε άναγκαΐο μέτρο πρός
αποφυγή διπλής φορολογίας στό Κράτος αυτό '

τού προσωπικού του ή, γενικότερα, γιά σκοπούς
ξένους πρός τήν έπιχείρησή του .

Τά Κράτη μέλη έχουν τήν ευχέρεια νά παρεκκλίνουν
άπό τίς διατάξεις τής παρούσης παραγράφου , υπό τόν
όρο ότι ή παρέκκλιση αυτή δέν έπιφέρει στρεβλώσεις
τού άνταγωνισμού .

3 . Πρός άποτροπή στρεβλώσεων τού άνταγωνισμού
καί υπό τήν έπιφύλαξη τής προβλεπομένης στό άρθρο
29 διαβουλεύσεως, τά Κράτη μέλη δύνανται νά έξο
μοιώνουν πρός παροχή υπηρεσιών επαχθούς αιτίας
τήν έκτέλεση υπό τού υποκειμένου στόν φόρο υπηρε
σίας γιά τίς άνάγκες τής έπιχειρήσεώς του , στήν περί
πτωση όπου ή έκτέλεση μιας τέτοιας υπηρεσίας υπό άλ
λου υποκείμενου στόν φόρο δέν θά τού δημιουργούσε
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β) έφ' όσον τό άγαθό δέν αποστέλλεται ούτε μεταφέ
ρεται : ό τόπος όπου ευρίσκεται τό άγαθό κατά τόν
χρόνο τής παραδόσεώς του .
2.

Κατά παρέκκλιση τής παραγράφου 1 περίπτωση

α) όταν ό τόπος ένάρξεως τής άποστολής ή τής μετα
φοράς τών άγαθών δέν ευρίσκεται στήν χώρα ει
σαγωγής, άλλά σέ άλλη χώρα, ώς τόπος τής παραδό
σεως τής πραγματοποιούμενης άπό τόν εισαγωγέα,
όπως αυτός όρίζεται στό άρθρο 21 περίπτωση 2 ,
καθώς καί ώς τόπος παρεπομένων ενδεχομένως παρα
δόσεων, θεωρείται τό έσωτερικό τής χώρας εισαγωγής
τών άγαθών.

δικαίωμα πρός όλική έκπτωση τού φόρου προστιθε
μένης άξίας.

Άρθρο 9

4.
"Οταν υποκείμενος στόν φόρο, ενεργώντας ίδίω
ονόματι άλλά γιά λογαριασμό τρίτου , μεσολαβεί σέ
παροχή υπηρεσιών, θεωρείται ότι λαμβάνει καί παρέ
χει προσωπικά τίς εν λόγω υπηρεσίες.
5.
Τό άρθρο 5 παράγραφος 8 ισχύει υπό τούς αύ
τούς όρους καί επί τής παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 7

Εισαγωγές

« Εισαγωγή άγαθού » θεωρείται ή είσοδος τού αγαθού
αυτού στό έσωτερικό τής χώρας κατά τήν έννοια τού
άρθρου 3 .

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Παροχές υπηρεσιών

1.
Ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ή έδρα
τής οικονομικής δραστηριότητος τού παρέχοντος τίς
υπηρεσίες ή τής μόνιμης έγκαταστάσεώς του άπό τήν
όποία παρέχονται οί υπηρεσίες, ελλείψει δέ τούτων, ό
τόπος τής κατοικίας ή συνήθους διαμονής του .
2.

Εν τούτοις:

α) τόπος παροχής υπηρεσιών συναφών πρός άκίνητα,
περιλαμβανομένων τών υπηρεσιών κτηματομεσι
τών καί εμπειρογνωμόνων, καθώς καί τών υπηρε
σιών πού άποσκοπούν στήν προετοιμασία ή τόν
συντονισμό έργασιών έπί άκινήτων, όπως παρα
δείγματος χάριν οί υπηρεσίες άρχιτεκτόνων ή
γραφείων έπιβλέψεως, είναι ό τόπος όπου κείται
τό άκίνητο '

β) τόπος παροχής υπηρεσιών μεταφοράς είναι ό τό
πος, όπου πραγματοποιείται ή μεταφορά άνάλογα
μέ τίς διανυθείσες άποστάσεις "

γ) τόπος παροχής υπηρεσιών πού έχουν ώς άντικεί
Άρθρο 8

Παραδόσεις άγαθών
1.

Ως τόπος παραδόσεως αγαθών θεωρείται :

α) στήν περίπτωση άποστολής ή μεταφοράς άγαθού
υπό τού προμηθευτού ή τού άγοραστού ε'ίτε υπό
τρίτου προσώπου : ό τόπος όπου ευρίσκεται τό
άγαθό κατά τόν χρόνο ένάρξεως τής άποστολής ή
τής μεταφοράς μέ προορισμό τόν παραλήπτη ' έπί
παραδόσεως τού άγαθού κατόπιν εγκαταστάσεως
ή συναρμολογήσεως, μετά ή άνευ δοκιμής τής λει
τουργίας του, άπό τόν προμηθευτή ή γιά λογα
ριασμό του , ώς τόπος παραδόσεως θεωρείται ό τό
πος στόν όποιο γίνεται ή έγκατάσταση ή ή συναρ

μενο :

— πολιτιστικές,
καλλιτεχνικές,
άθλητικές,
επιστημονικές, έκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή
παρόμοιες δραστηριότητες, περιλαμβανομένων
τών δραστηριοτήτων τών όργανωτών τους
καθώς καί τών παρεπομένων, κατά περίπτωση ,
πρός τίς^ δραστηριότητες αύτές παροχών υπη
ρεσιών,

— παρεπόμενες μεταφορικές δραστηριότητες
όπως ή φόρτωση, εκφόρτωση, συντήρηση καί
διευθέτηση τών μεταφερομένων ειδών καί πα
ρόμοιες δραστηριότητες,
— πραγματογνωμοσύνες έπί ένσωμάτων κινητών
άγαθών,
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— εργασίες επί ενσωμάτων κινητών άγαθών,
είναι ό τόπος, όπου εκτελούνται ύλικώς οί παρο
χές αυτές '

δ) τόπος παροχής υπηρεσιών μισθώσεως ένσωμάτων
• κινητών άγαθών - έξαιρέσει όλων τών μεταφο
ρικών μέσων - τά όποια έξάγονται άπό τόν εκμι
σθωτή ένός Κράτους μέλους γιά νά χρησιμοποιη
θούν σέ άλλο Κράτος μέλος, είναι ό τόπος τής
χρησιμοποιήσεως αυτής'
ε) τόπος παροχής τών κατωτέρω υπηρεσιών, οί

όποιες παρέχονται σέ λήπτες έγκατεστη μένους
έκτός τής.Κοινότητος ή σέ υποκειμένους στόν φόρο
έγκατεστη μένους μέν έντό>ς τής Κοινότητος άλλ'
έκτός τής χώρας τού παρέχοντος τίς υπηρεσίες,
είναι ό τόπος τής έδρας τής οικονομικής δραστη
ριότητος τού λήπτου ή τής . μονίμου έκείνης έγκα
ταστάσεώς του γιά τήν όποια παρεσχέθησαν οί
υπηρεσίες αυτές, έλλείψει δέ τούτων ό τόπος τής
κατοικίας του ή τής συνήθους διάμονής του :

— έκχώρηση καί παραχώρηση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων έκ δι
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας, άδειών εκμεταλλεύ
σεως βιομηχανικών καί έμπορικών σημάτων
καί λοιπών παρομοίων δικαιωμάτων,
— παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών,
— παροχή υπηρεσιών άπό συμβούλους, μηχανι
κούς, γραφεία μελετών, δικηγόρους, λογιστές,
καί λοιπές παρόμοιες παροχές, καθώς καί ή
έπεξεργασία στοιχείων καί ή παροχή πληρο
φοριών,

— άνάληψη υποχρεώσεως μή άσκήσεως μιάς
έπαγγελματικής δραστηριότητος έν ολω ή εν
μέρει, ή δικαιώματος άναφερομένου στήν πα
ρούσα περίπτωση ε),
— τραπεζικές, χρηματοδοτικές καί άσφαλιστικές
έργασίες, περιλαμβανομένων τών εργασιών
άντασφαλίσεως, έξαιρέσει τής μισθώσεως
χρηματοθυρίδων,
— διάθεση προσωπικού ,

— παροχές υπηρεσιών πραγματοποιούμενες άπό
διαμεσολαβούντα πρόσωπα, τά όποια ενερ
γούν έπ' όνόματι καί γιά λογαριασμό τρίτου ,
όταν τά πρόσωπα αυτά μεσολαβούν γιά παρο
χές υπηρεσιών πού άναφέρονται στήν παρούσα
περίπτωση ε).

3 . Πρός άποφυγή περιπτώσεων διπλής φορολογίας,
μή φορολογήσεως ή στρεβλώσεων τού άνταγωνισμού,
τά Κράτη μέλη δύνανται, όσον άφορα τίς παροχές
υπηρεσιών πού άναφέρονται στήν παράγραφο 2 πε
ρίπτωση ε), καθώς καί τίς μισθώσεις ένσωμάτων
κινητών άγαθών, νά θεωρούν :

α) τόν τόπο παροχής υπηρεσιών, ό όποιος δυνάμει τού
παρόντος άρθρου κείται στό έσωτερικό τής χώρας,
ώς κείμενον έκτός τής Κοινότητος, όταν ή πραγμα
τική χρησιμοποίηση καί έκμετάλλευση πραγματο
ποιούνται έκτός τής Κοινότητος'

β) τόν τόπο παροχής υπηρεσιών, ό όποιος δυνάμει
του παρόντος άρθρου κείται εκτός τής Κοινότητος,
ώς κείμενον στό εσωτερικό τής χώρας, όταν ή πραγ
ματική χρησιμοποίηση καί εκμετάλλευση πραγμα
τοποιούνται στό έσωτερικό τής χώρας.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΙ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

"Αρθρο 10
1.

Θεωρούνται ώς:

α) γενεσιουργός αιτία τού φόρου : -τό γεγονός, μέ τό
όποιο δημιουργούνται οί νόμιμες προϋποθέσεις, οί
όποιες είναι άναγκαΐες γιά νά καταστεί άπάιτητός
ό φόρος'

β) άπαιτητό τού φόρου : τό κατά νόμον δικαίωμα τού
Δημοσίου , άπό ενα δεδομένο χρονικό σημείο, πρός
πληρωμή τού φόρου έκ μέρους τού ύποχρέου , εστω
καί άν ή πληρωμή αύτή δύναται νά άνασταλεϊ.
2.
Ή γενεσιουργός αιτία έπέρχεται καί ό φόρος
καθίσταται άπαιτητός, κατά τόν χρόνο πραγματο
ποιήσεως τής παραδόσεως τού άγαθού ή τής παροχής
τών υπηρεσιών. Οί παραδόσεις άγαθών, πέραν τών
άναφερομένων στό άρθρο 5 παράγραφος 4 περίπτωση
β), καθώς καί οί παροχές υπηρεσιών, οί όποιες συνεπά
γονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή
διαδοχικές πληρωμές, θεωρείται ότι πραγματοποιού
νται κατά τήν λήξη τών χρονικών περιόδων, στίς όποιες
άναφέρονται οί τμηματικές καταβολές έναντι λογα
ριασμού ή διαδοχικές πληρωμές.

Έν τούτοις, σέ περίπτωση τμηματικών καταβολών
έναντι λογαριασμού πρό τής παραδόσεως άγαθών ή
τής παροχής υπηρεσιών, ό φόρος καθίσταται άπαιτη
τός κατά τόν χρόνο τής εισπράξεως, μέχρι τού ορίου
τού εισπραχθέντος ποσού .

Κατά παρέκκλιση τών άνωτέρω διατάξεων, τά Κράτη
μέλη έχουν τήν ευχέρεια νά προβλέπουν, ότι γιά όρι
σμένες πράξεις ή όρισμένες κατηγορίες υποκειμένων
στόν φόρο, ό φόρος καθίσταται άπαιτητός:
— ε'ίτε, τό άργότερο , κατά τόν χρόνο έκδόσεως τού
τιμολογίου ή τού έγγράφου τό όποιο έπέχει θέση
τιμολογίου ,
— ε'ίτε, τό άργότερο, κατά τόν χρόνο εισπράξεως τού
τιμήματος,

— είτε, σέ περίπτωση μή έκδόσεως ή καθυστερημένης
έκδόσεως τού τιμολογίου ή τού έγγράφου πού έπέ
χει θέση τιμολογίου , έντός ορισμένης προθεσμίας
άπό τόν χρόνο γενέσεως τής φορολογικής υπο
χρεώσεως.
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3 . Κατά την εισαγωγή, ή γενεσιουργός αιτία έπέρ
χεται καί ό φόρος καθίσταται άπαιτητός κατά τόν
χρόνο εισόδου του άγαθοΰ στό έσωτερικό τής χώρας,
κατά τήν έννοια του άρθρου 3 .
Όταν τά εισαγόμενα άγαθά υπόκεινται σέ δασμούς,
γεωργικές εισφορές ή έπιβαρύνσεις ισοδυνάμου άπο
τελέσματος, πού ëχoυv θεσπισθεί στό πλαίσιο κοινής
πολιτικής, τά κράτη μέλη δύνανται νά συναρτούν τήν
γενεσιουργό αιτία καί τό άπαιτητό τού φόρου , μέ τήν
γενεσιουργό αιτία καί τό άπαιτητό πού προβλέπονται
γι' αύτούς τούς κοινοτικούς δασμούς, εισφορές καί,
έπιβαρύνσεις.
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δ) για τίς πράξεις που άναφερονται στό άρθρο 6 πα
ράγραφος 3 , ή κανονική άξία τής έν λόγω πράξεως.

Ώς « κανονική άξία » μιας υπηρεσίας θεωρείται
ότιδήποτε ένας λήπτης, ευρισκόμενος στό στάδιο τής
έμπορίας όπου πραγματοποιείται ή πράξη , θά επρεπε
νά καταβάλει σέ παρέχοντα τήν υπηρεσία κατά τρόπο
άνεξάρτητο στό έσωτερικό τής χώρας κατά τόν χρόνο
κατά τόν όποιον πραγματοποιείται ή πράξη , υπό συν
θήκες πλήρους άνταγωνισμού , γιά νά λάβει τήν αυτή
υπηρεσία.

2.

Στήν βάση επιβολής τού φόρου περιλαμβά

νονται :

Σέ περίπτωση πού τά άγαθά δέν υπόκεινται σέ κανένα
άπό τούς έν λόγω κοινοτικούς δασμούς ή φόρους, τά
Κράτη μέλη δύνανται νά εφαρμόζουν, ώς πρός τήν γε
νεσιουργό αίτία καί τό άπαιτητό τού φόρου , τίς ήδη έν
ίσχύι σχετικές διατάξεις επί τών δασμών.

"Οταν τά άγαθά τίθενται, άπό τής εισαγωγής τους, σέ
ενα άπό τά καθεστώτα πού προβλέπονται στό άρθρο
16 παράγραφος 1 περίπτωση A, ή υπό καθεστώς
προσωρινής εισαγωγής ή διαμετακομίσεως, ή γενε
σιουργός αίτία καί τό άπαιτητό τού φόρου επέρχονται
μόνο κατά τόν χρόνο, κατά τόν όποιο τά άγαθά εξέρ
χονται άπό τό καθεστώς αύτό καί δηλώνονται ότι
τίθενται σέ άνάλωση .

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΒΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

α) οί φόροι, δασμοί, δικαιώματα, εισφορές καί τέλη,
εξαιρέσει τού φόρου προστιθεμένης άξίας'
β) τά παρεπόμενα έξοδα, όπως έξοδα προμηθείας,
συσκευασίας, μεταφοράς καί άσφαλίσεως, μέ -τά
όποια επιβαρύνει ό προμηθευτής τόν άγοραστή ή
τόν λήπτη ' τά Κράτη μέλη δύνανται νά θεωρούν ώς
παρεπόμενα τά έξοδα πού άποτελούν άντικείμενο
χωριστής συμφωνίας.

3.

α) οί μειώσεις τής τιμής υπό μορφή έκπτώσεως γιά
προκαταβολική πληρωμή '
β) οί έκπτώσεις καί έπιστροφές τιμήματος, οί χορη
γούμενες στόν άγοραστή ή τόν λήπτη κατά τόν
χρόνο πραγματοποιήσεως τής πράξεως'

γ) τά ποσά τά όποία λαμβάνει ό υποκείμενος στόν
φόρο άπό τόν άγοραστή ή τόν λήπτη, γιά κάλυψη
εξόδων γενομένων έπ' όνόματι καί γιά λογαριασμό
τους, καί τά όποια έχουν καταχωρηθεί σέ εκκρεμή
λογαριασμό τών λογιστικών του βιβλίων. Ό έν
λόγω ύποκείμενος στόν φόρο όφείλει νά
δικαιολογήσει τό πραγματικό ποσό τών εξόδων
αύτών καί δέν δικαιούται νά εκπέσει τόν φόρο,
στόν όποιο ένδεχομένως έχουν υποβληθεί.

"Αρθρο 11

A.

Στό εσωτερικό τής χώρας

1.

Βάση έπιβολής τού φόρου είναι:

α) γιά τίς παραδόσεις άγαθών καί τίς παροχές υπη
ρεσιών, έκτός τών άνάφερομένων κατωτέρω στίς
περιπτώσεις β), γ) καί δ) ότιδήποτε άποτελεϊ τήν
άντιπαροχή, τήν όποία έλαβε ή πρόκειται νά λάβει
γιά τίς πράξεις αύτές ό προμηθευτής ή ό παρέχων
τίς υπηρεσίες άπό τόν άγοραστή , τόν λήπτη ή τρίτο
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων τών επιδοτή

Στήν βάση επιβολής τού φόρου δέν περιλαμβά

νονται :

B.

1.

Κατά την εισαγωγή αγαθών

H βάση έπιβολής τού φόρου άποτελεϊται :

σεων πού συνδέονται άμέσως μέ τήν τιμή τών πρά
ξεων άύτών '

α) άπό τήν τιμή τήν όποία κατέβαλε ή θά καταβάλει ό
είσαγωγεύς, έφ' όσ(5ν ή τιμή αύτη άποτελεϊ τήν
μόνη άντιπαροχή, όπως όρίζεται υπό A παράγρα
φος 1 περίπτωση α)'

β) γιά τίς πράξεις πού άναφέρονται στό άρθρο 5 πα
ράγραφοι 6 καί 7 , ή τρέχουσα τιμή άγοράς τών
άγαθών αύτών ή παρομοίων άγαθών ή έλλείψει
τιμής άγοράς, τό κόστος τών άγαθών, κατά τόν
χρόνο πραγματοποιήσεως τών έν λόγω πράξεων'

β) άπό τήν κανονική άξία εάν δέν υπάρχει τιμή ή ή
τιμή ή όποία κατεβλήθη ή θά καταβληθεί δέν άπο
τελεϊ τήν μόνη άντιπαροχή γιά τό εισαχθέν άγαθό.

γ) γιά τίς πράξεις πού άναφέρονται στό άρθρο 6 πα
ράγραφος 2, τό ποσό τών εξόδων τών άναλη
φθέντων άπό τόν υποκείμενο στό φόρο , γιά τήν
εκτέλεση τής παροχής τών υπηρεσιών'

Ώς «κανονική άξία» κατά τήν εισαγωγή άγαθού θεω
ρείται ότιδήποτε ένας είσαγωγεύς, ευρισκόμενος στό
στάδιο τής έμπορίας, όπου πραγματοποιείται ή ει
σαγωγή, θά επρεπε νά καταβάλει σέ άνεξάρτητο προ
μηθευτή τής χώρας άπό τήν όποία προέρχεται τό

56

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

άγαθό, κατά τόν χρόνο κατά τόν όποιο καθίσταται
άπαιτητός ό φόρος, υπό συνθήκες πλήρους άνταγω
νισμού, γιά νά άποκτήσει τό έν λόγω άγαθό .

επερχόμενης μετά τήν πραγματοποίηση τής πράξεως, ή
βάση επιβολής τοΰ φόρου μειώνεται άνάλογα, κατά τίς
προϋποθέσεις πού καθορίζονται άπό τά Κράτη μέλη .

2 . Τά Κράτη μέλη δύνανται νά καθορίσουν ώς βάση
έπιβολής τού φόρου τήν άξία πού όρίζεται στόν κανο
νισμό (ΕΟΚ ) άριθ . 803 /68 Ο).

Έν τούτοις, σέ περίπτωση όλικής ή μερικής μή κατα
βολής τής τιμής, τά Κράτη μέλη δύνανται νά παρεκ

3.

2.
"Οταν τά στοιχεία, πού χρησιμεύουν γιά τόν
καθορισμό τής βάσεως έπιβολής τού φόρου , εκφρά
ζονται σέ νόμισμα άλλο άπό εκείνο τού Κράτους μέ

Στήν βάση έπιβολής τού φόρου περιλαμβάνο

νται, εάν δέν έχουν ήδη περιληφθεί :

κλίνουν άπό τόν κανόνα αύτόν.

α) οί φόροι, δασμοί, εισφορές καί άλλα τέλη , πού
όφείλονται εκτός τής χώρας εισαγωγής, καθώς καί
όσα όφείλονται λόγω τής εισαγωγής, έξαιρέσει
τού φόρου προστιθεμένης άξίας'

λους, όπου γίνεται ή έκτίμηση , ή ισοτιμία καθορίζεται
σύμφωνα μέ τήν διάταξη τού άρθρου 12 τού κανονι
σμού (ΕΟΚ) άριθ . 803 /68 .

β) τά παρεπόμενα έξοδα, όπως έξοδα' προμηθείας,
συσκευασίας, μεταφοράς καί άσφαλίσεως, τά
όποια πραγματοποιούνται μέχρι τόν πρώτο τόπο
προορισμού τών άγαθών στό έσωτερικό τής χώρας.

3.
"Οσον άφορα τήν άξία τών επιστρεφομένων
ειδών συσκευασίας, τά Κράτη μέλη δύνανται :

Ώς « πρώτος τόπος προορισμού » νοείται στήν
περίπτωση αυτή ό τόπος πού άναγράφεται στήν
φορτωτική ή άλλο έγγραφο μεταφοράς, βάσει τού
όποιου εισέρχονται τά άγαθά στήν χώρα ει
σαγωγής. Ελλείψει τέτοιας ένδείξεως, ώς πρώτος
τόπος προορισμού θεωρείται ό τόπος τής πρώτης
έκφορτώσεως στήν χώρα αύτή .

— είτε νά τήν εξαιρούν άπό τήν βάση έπιβολής τού
φόρου λαμβάνοντας τά άναγκαΐα μέτρα γιά τόν
διακανονισμό τής βάσεως έπιβολής τού φόρου
όταν δέν επιστρέφονται οί συσκευασίες,

— ε'ίτε νά τήν περιλαμβάνουν στήν βάση έπιβολής τού
φόρου λαμβάνοντας τά άναγκαΐα μέτρα γιά τόν
διακανονισμό τής βάσεως έπιβολής τού φόρου
όταν έπιστρέφονται πράγματι οί έν λόγω συσκευα
σίες.

Τά Κράτη μέλη δύνανται, επίσης, νά περιλάβουν
στήν βάση έπιβολής τού φόρου τά άνωτέρω άνα

ΤΙΤΛΟΣ IX

φερόμενα παρεπόμενα έξοδα, όταν προκύπτουν

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ

άπό τήν μεταφορά σέ άλλο τόπο προορισμού , εφ'

Ά
' ρθρο 12

όσον αυτός εΐναι γνωστός κατά τόν χρόνο, κατά
τόν όποιον έπέρχεται ή γενεσιουργός αιτία τού
φόρου .

4 . Δέν περιλαμβάνονται στήν βάση έπιβολής τού
φόρου τά στοιχεία πού άναφέρονται υπό A παράγρα
φος 3 περιπτώσεις α) καί β).
5.
Γιά τά προσωρινώς έξαχθέντα άγαθά, τά όποια
έπανεισάγονται κατόπιν έπιδιορθώσεως, μεταποιή
σεως, προσαρμογής, διασκευής ή άλλης κατεργασίας
πού πραγματοποιείται στό έξωτερικό καί τών όποιων ή
έπανεισαγωγή δέν άπαλλάσσεται τού φόρου, σύμφωνα
μέ τήν διάταξη τού άρθρου 14 παράγραφος 1' πε
ρίπτωση στ), τά Κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, ώστε ή
φορολογική μεταχείριση τού τελικού άγαθού άπό
άπόψεως φόρου προστιθεμένης άξίας, νά είναι 'ίση μέ
τήν μεταχείριση τήν όποία θά ύφίστατο τό έν λόγω
άγαθό, στήν περίπτωση , πού οί άνωτέρω πράξεις θά
είχαν πραγματοποιηθεί στό εσωτερικό τής χώρας.

Γ. Διάφορες διατάξεις

1 . Σέ περίπτωση άκυρώσεως, καταγγελίας, λύσεως,
όλικής ή μερικής μή καταβολής ή μειώσεως τής τιμής,
0) ΕΕ άριθ. N 148 τής 28. 6. 1968, σ. 6.

1.
' Εφαρμοστέος έπί τών φορολογητέων πράξεων
συντελεστής είναι ό ισχύων κατά τόν χρόνο, κατά τόν
όποιον επέρχεται ή γενεσιουργός αιτία τού φόρου .
' Εν τούτοις :

α) στίς περιπτώσεις πού άναφέρονται στό άρθρο 10
παράγραφος 2 δεύτερο καί τρίτο εδάφιο, εφαρμο
στέος συντελεστής είναι ό ισχύων κατά τόν χρόνο,
κατά τόν όποιο καθίσταται άπαιτητός ό φόρος'

β) στίς περιπτώσεις πού άναφέρονται στό άρθρο 10
παράγραφος 3 δεύτερο καί τρίτο εδάφιο, εφαρμο
στέος συντελεστής είναι ό ισχύων κατά τόν χρόνο,
κάτά τόν όποιο τά άγαθά δηλώνονται ότι τίθενται
σέ άνάλωση .

2 . Σέ περίπτωση μεταβολής τών συντελεστών, τά
Κράτη μέλη δύνανται:
— νά προβαίνουν σέ άναπροσαρμογή στίς περιπτώ
σεις πού άναφέρονται στήν < παράγραφο 1 πε
ρίπτωση α), ώστε νά λαμβάνεται ύπόψη ό συντε
λεστής ό έφαρμοστέος κατά τόν χρόνο, κατά τόν
όποϊο πραγματοποιείται ή παράδοση τών άγαθών
ή ή παροχή τών υπηρεσιών,
— νά λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μεταβατικό μέτρο.
3.
Ό κανονικός συντελεστής τού φόρου προστιθε
μένης άξίας καθορίζεται άπό κάθε Κράτος μέλος σέ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ποσοστό έπί τοις εκατό της βάσεως έπιβολής τού φο

ρου , πού είναι τό αυτό γιά τίς παραδόσεις άγαθών καί
γιά τίς παροχές υπηρεσιών.
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ειδών οδοντικής προθετικής πού πραγματοποι
ούνται άπό τούς οδοντιάτρους καί τούς όδοντο
τεχνίτες'

4.
Όρισμένες παραδόσεις άγαθών καί παροχές
υπηρεσιών, είναι δυνατό νά υποβάλλονται σέ αυξημέ
νους ή μειωμένους συντελεστές. Κάθε μειωμένος συ
ντελεστής καθορίζεται κατά τρόπο ώστε τό ποσό του
φόρου προστιθεμένης άξιας πού προκύπτει άπό τήν
έφαρμογή τού συντελεστού αυτού, νά έπιτρέπει, ύπό
κανονικές συνθήκες, νά εκπίπτεται τό σύνολο τού φό
ρου προστιθεμένης άξιας, τού όποιου έπιτρέπεται ή
έκπτωση , σύμφωνα μέ τήν διάταξη τού άρθρου 17 .

στ) τίς παροχές ύπηρεσιών, οί όποιες πραγματοποι
ούνται άπό άνεξάρτητες ενώσεις προσώπων, πού
άσκούν δραστηριότητα άπαλλασσομένη τού φόρου
ή γιά τήν όποία τά πρόσωπα αύτά δεν έχουν τήν
ιδιότητα τού υποκειμένου στόν φόρο, μέ σκοπό τήν
παροχή στά μέλη τους τών άμέσως άναγκαίων

5.
Εφαρμοστέος συντελεστής κατά τήν εισαγωγή
άγαθών είναι ό εφαρμοζόμενος στό εσωτερικό τής
χώρας γιά τήν παράδοση όμοιων άγαθών.

ληφθεισών δαπανών, υπό τόν όρο ότι ή άπαλλαγή
αύτή δέν' δημιουργεί κίνδυνο στρεβλώσεως τών

ύπηρεσιών γιά τήν άσκηση τής δραστηριότητος
αυτής, εφ' όσον οί ενώσεις αυτές άπαιτούν άπό τά
μέλη τους μόνο τήν εξόφληση τού έπακριβώς άνα
λογούντος σέ αύτά μέρους τών άπό κοινού άνα
όρων τού άνταγωνισμού '

ζ) τίς παροχές ύπηρεσιών καί τίς παραδόσεις
άγαθών, οί όποιες συνδέονται στενά μέ τήν κοινω
νική πρόνοια καί άσφάλιση , περιλαμβανομένων
ΤΙΤΛΟΣ X
απαλλαγές

Άρθρο 13

'Απαλλαγές στό έσωτερικό τής χώρας
A. Απαλλαγές ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού
συμφέροντος

1.

Μέ τήν επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων,

τά Κράτη μέλη άπαλλάσσουν, ύπό τίς προϋποθέσεις
πού όρίζουν ώστε νά εξασφαλίζεται ή ορθή καί άπλή
έφαρμογή τών προβλεπομένων κατωτέρω άπαλλαγών
καί νά άποτρέπεται κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή ,
φοροαποφυγή καί κατάχρηση :
α) τίς παροχές ύπηρεσιών καί τίς παρεπόμενες πρός

τίς παροχές αύτές παραδόσεις άγαθών, οί όποιες
πραγματοποιούνται άπό τίς δημόσιες ταχυδρομικές
υπηρεσίες, έξαιρέσει τής μεταφοράς προσώπων
καί τών τηλεπικοινωνιών '

β) τήν νοσοκομειακή καί ιατρική περίθαλψη, καθώς
καί τίς στενά συνδεόμενες μέ αύτές πράξεις, οί
όποιες παρέχονται άπό οργανισμούς δημοσίου δι
καίου ή ύπό κοινωνικές συνθήκες παρεμφερείς
πρός τίς ισχύουσες γιά τούς όργανισμούς αυτούς,
άπό νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα ιατρικής πε

καί τών παρεχομένων άπό οίκους ευγηρίας, καί οί
όποιες πραγματοποιούνται άπό οργανισμούς
δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς πού τό
ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος άναγνωρίζει ώς κοι
νωνικού χαρακτήρος'

η ) τίς παροχές ύπηρεσιών καί τίς παραδόσεις
άγαθών, οί όποιες συνδέονται στενά μέ τήν προ
στασία τών παιδιών καί τών νέων καί πραγματο

ποιούνται άπό οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή
άπό οργανισμούς πού τό ενδιαφερόμενο Κράτος
μέλος άναγνωρίζει ώς κοινωνικού χαρακτήρος'
θ) τήν άγωγή τών παιδιών ή τών νέων, τήν σχολική ή
πανεπιστημιακή εκπαίδευση , τήν επαγγελματική
έκπαίδευση , επιμόρφωση ή έπανακατάρτιση
καθώς καί τίς στενά συνδεόμενες μέ αύτές παροχές
ύπηρεσιών καί παραδόσεις άγαθών , πού πραγμα
τοποιούνται άπό οργανισμούς δημοσίου δικαίου
πού επιδιώκουν τούς άνωτέρω σκοπούς ή άπό ορ
γανισμούς πού τό ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος
άναγνωρίζει ότι έχουν παρεμφερείς σκοπούς'

ι) τά ιδιαίτερα μαθήματα πού παραδίδονται άπό
εκπαιδευτικούς καί τά όποια άνάγονται στήν
σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση '

ριθάλψεως καί διαγνώσεως, καθώς καί άπό άλλα
ιδρύματα τής αύτής φύσεως, δεόντώς άναγνωρι
σμένα'

ια) τήν διάθεση προσωπικού άπό θρησκευτικά ή φιλο
σοφικά ιδρύματα γιά τίς προβλεπόμενες στίς πε
ριπτώσεις β), ζ), η) καί δ) δραστηριότητες καί γιά
σκοπούς πνευματικής άρωγής'

γ) τίς παροχές ιατρικής περιθάλψεως, οί όποιες
πραγματοποιούνται στό πλαίσιο τής άσκήσεως
ιατρικών καί παραϊατρικών επαγγελμάτων, όπως
καθορίζονται άπό τό ενδιαφερόμενο Κράτος

ιβ) τίς παροχές ύπηρεσιών, καθώς καί τίς στενά συν
δεόμενες μέ αύτές παραδόσεις άγαθών πρός τά
μέλη τους στό πλαίσιο τού συλλογικού τους συμ
φέροντος, έναντι εισφοράς καθοριζομένης

μέλος'

δ) τίς παραδόσεις άνθρωπίνων οργάνων, αίματος καί
γάλακτος'
ε) τίς παροχές ύπηρεσιών, οί όποιες πραγματοποι
ούνται άπό τούς οδοντοτεχνίτες στό πλαίσιο τού
έπαγγέλματός τους, καθώς καί τίς παραδόσεις

σύμφωνα μέ τό καταστατικό τους, άπό όργανι
σμούς μή κερδοσκοπικού χαρακτήρος, πού επιδιώ
κουν σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς,

θρησκευτικούς, πατριωτικούς, φιλοσοφικούς,
φιλανθρωπικούς ή πολιτικής άγωγής ύπό τόν όρο,
ότι ή άπαλλαγή αύτή δέν δημιουργεί κίνδυνο
στρεβλώσεων τού άνταγωνισμού '
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ιγ) όρισμένες παροχές υπηρεσιών συνδεόμενες στενά
με τόν άθλητισμό ή τήν σωματική άγωγή καί προ
σφερόμενες άπό όργανισμούς μή κερδοσκοπικού
χαρακτήρος σέ πρόσωπα άσχολούμενα μέ τόν
άθλητισμό ή τήν σωματική άγωγή '
ιδ) όρισμένες παροχές υπηρεσιών πολιτιστικού χα
ρακτήρος, καθώς καί τίς στενά συνδεόμενες μέ αυ
τές παραδόσεις άγαθών πού πραγματοποιούνται
άπό όργανισμούς δημοσίου δικαίου ή άλλους ορ
γανισμούς πολιτιστικού χαρακτήρος άναγνωρι
σμένους άπό τό ένδιαφερόμενο Κράτος μέλος '
ιε) τίς παροχές υπηρεσιών καί τίς παραδόσεις
άγαθών, πού πραγματοποιούνται άπό όργανι
σμούς, τών όποιων οί εργασίες άπαλλάσσονται τού
φόρου σύμφωνα μέ τίς άνωτέρω περιπτώσεις β),
ζ), η), δ), ιβ), ιγ) καί ιδ), έπ' ευκαιρία έκδηλώσεων,
προοριζομένων νά προσπορίζουν στούς όργανι
σμούς αυτούς οικονομική ένίσχυση καί οί οποίες
όργανώνονται πρός άποκλειστικό όφελός τους,
υπό τόν όρον ότι ή άπαλλαγή αυτή δέν δημιουργεί
κίνδυνο στρεβλώσεων τών όρων τού άνταγωνι
σμού τά Κράτη μέλη δύνανται νά θεσπίζουν τούς

άναγκαίους περιορισμούς, ιδίως όσον άφορα τόν
άριθμό τών έκδηλώσεων ή τό ύψος τών έσόδων
πού παρέχουν δικαίωμα πρός άπαλλαγή '
ιστ)τήν μεταφορά άσθενών ή τραυματιών, μέ ειδικώς
διαρρυθμισμένα όχήματα, ή όποία πραγματο
ποιείται άπό άναγνωρισμένους όργανισμούς'

ιζ) τίς δραστηριότητες δημοσίων όργανισμών ρα
διοφώνου καί τηλεοράσεως, έξαιρέσει αυτών πού
έχουν έμπορικό χαρακτήρα.

2 , α) Τά Κράτη μέλη δύνανται νά όρίζουν, χωριστά
γιά κάθε περίπτωση , ότι ή χορήγηση σέ όργα
νισμούς, έκτός τών όργανισμών δημοσίου δι
καίου , κάθε μιας άπό τίς άπαλλαγές πού προ
βλέπονται στήν παράγραφο 1 περιπτώσεις β),
ζ), η), δ), ιβ), ιγ) καί ιδ), έξαρτάται άπό τήν
τήρηση μιας ή περισσοτέρων άπό τίς κάτωθι
προϋποθέσεις :
— οί έν λόγω όργανισμοί δέν πρέπει νά έχουν
ώς σκοπό τήν συστηματική έπιδίωξη τού
κέρδους, τά ένδεχόμενα δέ κέρδη τους δέν
πρέπει σέ καμμία περίπτωση νά διανέμο
νται, άλλά νά διατίθενται γιά τήν διατήρηση
ή τήν βελτίωση τών παρεχομένων υπηρε
σιών,

— ή διοίκηση καί διαχείριση τούτων πρέπει
νά άσκεΐται ουσιαστικά χωρίς μισθό, άπό
πρόσωπα πού δέν έχουν, ε'ίτε αύτά τά ίδια,
εϊτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή . έμ
μεσο συμφέρον άπό τά άποτελέσματα τής
έκμεταλλεύσεως τών σχετικών δραστη
ριοτήτων,

— οί τιμές τίς όποιες καθορίζουν πρέπει νά
έχουν εγκριθεί άπό τίς δημόσιες άρχές ή νά
μήν υπερβαίνουν παρόμοιες εγκεκριμένες
τιμές ή , προκειμένου περί πράξεων γιά τίς

όποιες δεν προβλέπεται έγκριση τιμής, οι

τιμές πρέπει νά είναι κατώτερες τών καθο
ριζόμενων γιά άνάλογες πράξεις από έμπο
ρικές επιχειρήσεις, οί όποιες υπόκεινται
στόν φόρο προστιθεμένης άξιας,

— οί άπαλλαγές δέν πρέπει νά δημιουργούν
κίνδυνο στρεβλώσεως του ανταγωνισμού

σέ βάρος τών εμπορικών επιχειρήσεων πού
υπόκεινται
άξιας.

στόν

φόρο

προστιθεμένης

β) Οί παροχές υπηρεσιών καί οί παραδόσεις
άγαθών άποκλείονται άπό τήν άπαλλαγή τήν
προβλεπόμενη στήν παράγραφο 1 περιπτώσεις
β), ζ), η), δ), ιβ), ιγ) καί ιδ) εάν :
— δέν είναι άπαραίτητες γιά τήν διενέργεια
τών πράξεων πού άπαλλάσσονται τού
φόρου ,

— προορίζονται κυρίως νά προσπορίσουν
στόν όργανισμό συμπληρωματικά έσοδα μέ
τήν πραγματοποίηση πράξεων άμέσως
άνταγωνιζομένων τίς πράξεις εμπορικών
επιχειρήσεων υποκειμένων στόν φόρο
προστιθεμένης άξίας.

B. Λοιπές απαλλαγές

Μέ τήν επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τά
Κράτη μέλη άπαλλάσσουν, υπό τίς προϋποθέσεις πού
όρίζουν, ώστε νά εξασφαλίζεται ή όρθή καί απλή
εφαρμογή τών προβλεπομένων κατωτέρω άπαλλαγών
καί νά άποτρέπεται ενδεχόμενη φοροδιαφυγή , φο
ροαποφυγή καί κατάχρηση :
α) τίς άσφαλιστικές καί άντασφαλιστικές εργασίες,
περιλαμβανομένων καί τών συναφών πρός τίς
πράξεις αύτές παροχών υπηρεσιών, πού
πραγματοποιούνται άπό τούς άσφαλιστές καί
άσφαλιστικούς πράκτορες '

β) τίς μισθώσεις άκινήτων, εξαιρέσει :
1 , τών πράξεων παροχής καταλύματος, όπως όρί
ζονται άπό τήν νομοθεσία τών Κρατών μελών,
πού πραγματοποιούνται στό πλαίσιο τού ξενο
δοχειακού τομέως ή άλλων τομέων παρεμφε
ρούς χαρακτήρος, περιλαμβανομένης καί τής
μισθώσεως κατασκηνώσεων διακοπών ή
γηπέδων; διαρρυθμισμένων καταλλήλως γιά
κατασκήνωση "
2 , τών μισθώσεων χώρων γιά τήν στάθμευση αυ
τοκινήτων'
3 , τών μισθώσεων έργαλείων καί μηχανημάτων
μονίμως εγκατεστημένων '
4 , τών μισθώσεων χρηματοθυρίδων.

Τά Κράτη μέλη δύνανται νά όρίζουν περαιτέρω
εξαιρέσεις άπό τό πεδίο εφαρμογής τής έν λόγω
άπαλλαγής.
"
-
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γ) τις παραδόσεις αγαθών, τά όποια διατίθενται
άποκλειστικά σέ δραστηριότητα άπαλλασσομένη
τοΰ φόρου , δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου ή του
άρθρου 28 παράγραφος 3 περίπτωση β), υπό τήν
προϋπόθεση ότι τά άγαθά αυτά δεν έδημιούργη
σαν δικαίωμα εκπτώσεως, καθώς καί τίς παραδό
σεις άγαθών, τών όποιων ή απόκτηση ή ή διάθεση ,
έξαιρεΐται τοΰ δικαιώματος έκπτώσεως, δυνάμει
του άρθρου 17 παράγραφος 6 '
δ) τις ακολουθες πράξεις :

1 . τήν χορήγηση καί τήν διαπραγμάτευση πισΐω
σεων, καθώς καί τήν διαχείριση πιστώσεων
ένεργουμένη άπό εκείνον, ό όποιος τίς έχορή
γησε'

2 . τήν διαπραγμάτευση καί τήν άνάληψη υπο
χρεώσεων, προσωπικών ή χρηματικών εγγυή
σεων καί λοιπών άσφαλειών, καθώς καί τήν
διαχείριση ένεγγύων πιστώσεων ένεργουμένη
άπό εκείνον , ό όποιος τίς έχορήγησε'

3 . τίς εργασίες, περιλαμβανομένων καί τών δια
πραγματεύσεων, οί όποιες άφορούν καταθέ
σεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές,
μεταφορές καί εμβάσματα, άπαιτήσεις, επι
ταγές καί λοιπά άξιόγραφα, έξαιρέσει τής
εισπράξεως απαιτήσεων '
. 4 , τίς εργασίες, περιλαμβανομένης καί τής δια
πραγματεύσεως, οί όποιες άφορούν συνάλλαγ
μα, χαρτονομίσματα καί νομίσματα άποτε
λούντα νόμιμα μέσα πληρωμής, εξαιρέσει τών
νομισμάτων καί χαρτονομισμάτων γιά συλλο
γές' θεωρούνται ότι άποτελούν άντικείμενο
συλλογής καί τά χρυσά, άργυρά ή άπό άλλο μέ
ταλλο νομίσματα, καθώς καί τά χαρτονομίσμα
τα, τά όποια δεν χρησιμοποιούνται κανονικώς
υπό τήν ιδιότητά τους ώς νομίμων μέσων
πληρωμής ή τά όποια παρουσιάζουν συλλε
κτικό ένδιαφέρον'
5 , τίς έργασίες, περιλαμβανομένης καί τής δια
πραγματεύσεως, αλλ' εξαιρέσει τής φυλάξεως
καί τής διαχειρίσεως, οί όποιες άφορούν μετο
χές καί μερίδια έταιρειών ή ένώσεων, ομολο
γίες καί λοιπούς τίτλους, έξαιρέσει :
— τίτλων άντιπροσωπευόντων έμπορεύματα,

— δικαιωμάτων ή τίτλων άναφερομένων στό
άρθρο 5 παράγραφος 3 '
6 , τή διαχείριση τών άμοιβαίων κεφαλαίων, όπως
όρίζονται άπό τά Κράτη μέλη '

ε) τίς παραδόσεις, στήν όνομαστική τους άξια, γραμ
ματοσήμων, ισχυόντων στό έσωτερικό τής χώρας,
χαρτοσήμων καί λοιπών παρομοίων άξιών'

στ) τά στοιχήματα, λαχεία καί λοιπά τυχηρά παίγνια,
μέ τήν επιφύλαξη τηρήσεως τών καθοριζομένων
άπό κάθε Κράτος μέλος προϋποθέσεων καί όρίων'
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ζ) τίς παραδόσεις κτιρίων ή μέρους κτιρίων καί του
συνεχομένου μέ αυτά έδάφους, πλην τών προβλε
πομένων στό άρθρο 4 παράγραφος 3 περίπτωση α)'

η ) τίς παραδόσεις μή οικοδομημένων γηπέδων, πλήν
τών προβλεπομένων στό άρθρο 4 παράγραφος 3
περίπτωση β) γηπέδων πρός οικοδόμηση .
Γ. Δικαίωμα επιλογής

Τά Κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν στους ύποκει
μένους στόν φόρο δικαίωμα επιλογής φορολογήσεως
στίς περιπτώσεις:

α) μισθώσεως άκινήτων '

β) τών άναφερομένων πράξεων υπό B περιπτώσεις
δ), ζ) καί η).
Τά Κράτη μέλη δύνανται νά περιορίζουν τήν έκταση
τού δικαιώματος επιλογής, καθορίζουν , δέ τόν τρόπο
άσκήσεως αυτού τού δικαιώματος .

Άρθρο 14
'Απαλλαγές κατά την εισαγωγή

1.
Μέ τήν επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων,
τά Κράτη μέλη άπαλλάσσουν, υπό τίς προϋποθέσεις
πού ορίζουν, ώστε νά εξασφαλίζεται ή όρθή καί άπλή
εφαρμογή τών προβλεπομένων κατωτέρω άπαλλαγών
καί νά άποτρέπεται κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή ,
φοροαποφυγή ή κατάχρηση :

α) τίς οριστικές εισαγωγές άγαθών, τών όποιων ή πα
ράδοση άπό υποκειμένους στόν φόρο άπαλλάσσε
ται οπωσδήποτε τού φόρου στό έσωτερικό τής
χώρας'

β) τίς εισαγωγές άγαθών, τά όποια έδηλώθησαν ότι
τίθενται υπό καθεστώς διαμετακομίσεως'
γ) τίς εισαγωγές άγαθών, τά όποια έδηλώθησαν δτι
τίθενται υπό τελωνειακό καθεστώς προσωρινής ει
σαγωγής καί άπολαύουν, ώς έκ τούτου, άπαλλαγής
εκ τών δασμών ή θά έτύγχαναν παρομοίας άπαλ
λαγής, εάν είσήγοντο άπό τρίτη χώρα'

δ) τίς όριστικές εισαγωγές άγαθών, τά. όποια άπο
λαύουν άτελείας εκτός τής προβλεπομένης άπό τό
κοινό δασμολόγιο ή θά άπέλαυον παρομοίας άτε
λείας, εάν είσήγοντο άπό τρίτη χώρα. Έν τούτοις,
τά Κράτη μέλη έχουν τήν ευχέρεια νά μήν παρέ
χουν απαλλαγή , όταν ή χορήγησή της δημιουργεί
κίνδυνο σοβαρής στρεβλώσεως τών όρων τού
άνταγωνισμού στήν έσωτερική άγορά'

ε) τήν έπανεισαγωγή άγαθών άπό έκεΐνον πού τά
εξήγαγε, στήν κατάσταση στήν οποίαν έξήχθησαν,
τά όποια άπολαύουν άτελείας ή θά άπέλαυον πα
ρομοίας άτελείας, εάν είσήγοντο άπό τρίτη χώρα'
στ) τήν έπανεισαγωγή ένσωμάτων κινητών άγαθών
άπό έκεΐνον, ό όποιος τά εξήγαγε, ή άπό τρίτο
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πρόσωπο γιά λογαριασμό του , εφ' όσον τά άγαθά
αυτά υπέστησαν σέ άλλο Κράτος μέλος κατεργα
σία, ή όποία έφορολογήθη άνευ δικαιώματος
έκπτώσεως ή έπιστροφής'
ζ) τίς εισαγωγές άγαθών :
— πού πραγματοποιούνται στό πλαίσιο τών
διπλωματικών καί προξενικών σχέσεων, όταν
τά άγαθά αυτά άπολαύουν άτελείας ή θά άπέ
λαυον παρομοίας άτελείας, έάν είσήγοντο άπό
τρίτη χώρα,

— πού πραγματοποιούνται άπό διεθνείς όργα
νισμούς πού άναγνωρίζονται ώς διεθνείς ορ
γανισμοί άπό τίς δημόσιες άρχές της χώρας
υποδοχής, καθώς καί άπό τά μέλη τών οργα
νισμών αυτών, έντός τών όρίων καί υπό τίς
προϋποθέσεις πού καθορίζονται άπό τίς διε
θνείς συμβάσεις περί ιδρύσεως τών όργανισμών
αυτών ή άπό τίς συμφωνίες περί τής έδρας των,
— οι όποιες πραγματοποιούνται στά Κράτη μέλη
πού μετέχουν στή Συνθήκη τού Βορείου Α
τλαντικού , άπό τίς ένοπλες δυνάμεις τών άλλων
μερών τής Συμμαχίας, πρός χρήση τών δυνά
μεων αύτών ή τών πολιτικών υπηρεσιών πού
τίς συνοδεύουν ή γιά τόν έφοδιασμό τών
λεσχών καί κυλικείων τους, εφ' όσον οί δυνά
μεις αυτές υπηρετούν τόν κοινό άμυντικό
σκοπό '

η) τίς εισαγωγές σέ λιμένες προϊόντων άλιείας άπό
έπιχειρήσεις θαλασσίας άλιείας στήν κατάσταση
πού άλιεύθησαν ή άφού υπέστησαν εργασίες
συντηρήσεως εν όψει τής έμπορίας τους καί πρό
πάσης παραδόσεώς τους'

θ) τίς παροχές υπηρεσιών συναφών πρός τήν ει
σαγωγή άγαθών καί τών όποίων ή άξία περιλαμ
βάνεται στήν βάση έπιβολής τού φόρου , σύμφωνα
μέ τό άρθρο 11 υπό B πο^ράγραφος 3 πε
ρίπτωση β)'

ι) τίς εισαγωγές χρυσού άπό τίς Κεντρικές Τράπεζες.
2.
Ή Επιτροπή υποβάλλει στό Συμβούλιο, τό τα
χύτερο δυνατόν, προτάσεις γιά τόν καθορισμό κοινο
τικών φορολογικών κανόνων, μέ τίς όποιες θά προσ
διορίζεται τό πεδίο έφαρμογής τών άναφερομένων
στήν παράγραφο 1 άπαλλαγών, καθώς καί οι πρακτι
κές λεπτομέρειες τής έφαρμογής τους .
Μέχρι τήν έναρξη τής ισχύος τών κανόνων αύτών, τά
Κράτη μέλη δύνανται :
— νά διατηρούν τίς έν ίσχύι εθνικές τους διατάξεις
στό πλαίσιο τών άνωτέρω διατάξεων,
— νά τίς προσαρμόζουν, πρός τόν σκοπό μειώσεως
τών στρεβλώσεων τού άνταγωνισμού καί, ειδικό
τερα, τών προκαλουμένων άπό τήν μή φορολόγηση
ή τήν διπλή φορολόγηση εξ άπόψεως τού φόρου
προστιθεμένης άξίας στό έσωτερικό τής Κοινότη
τος,

— νά χρησιμοποιούν τίς διοικητικές διαδικασίες, τις
όποιες κρίνουν ώς πλέον κατάλληλες γιά νά έπι
τευχθεΐ ή άπαλλαγή .

Τά Κράτη μέλη άνακοινώνουν στήν Επιτροπή τά
ληφθέντα μέτρα καθώς καί εκείνα πού λαμβάνουν
δυνάμει τών προηγουμένων διατάξεων' ή Επιτροπή
ενημερώνει σχετικώς τά άλλα Κράτη μέλη .

'Αρθρο 15

Απαλλαγές τών πράξεων κατά τήν έξαγωγή, τών
έξομοιουμένων πρός αυτές πράξεων καί τών διεθνών
μεταφορών

Μέ τήν επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τά
Κράτη μέλη άπαλλάσσουν, υπό τίς προϋποθέσεις πού
ορίζουν, ώστε νά εξασφαλίζεται ή όρθή καί άπλή
εφαρμογή τών προβλεπομένων κατωτέρω άπαλλαγών
καί νά αποτρέπεται κάθε ένδεχόμενη φοροδιαφυγή,
φοροαποφυγή καί κατάχρηση :
1 , τίς παραδόσεις άγαθών, άποστελλομένων ή με
ταφερομένων άπό τόν πωλητή ή γιά λογαριασμό
του έκτός τού έδάφους πού άναφέρεται στό
άρθρο 3 '
2 , τίς παραδόσεις άγαθών, άποστελλομένων ή με
ταφερομένων άπό μή έγκατεστημένο στό εσωτε
ρικό τής χώρας άγοραστή ή γιά λογαριασμό του ,
έκτός τού έδάφους πού άναφέρεται στό άρθρο 3 ,
εξαιρέσει τών άγαθών πού μεταφέρονται άπό τόν
ϊδιο τόν άγοραστή καί προορίζονται γιά έξο
πλισμό ή εφοδιασμό σκαφών άναψυχής καί του
ριστικών άεροσκαφών ή όποιουδήποτε άλλου με
ταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσεως'
3 , τίς παροχές υπηρεσιών πού συνίστανται σέ
έργασίες επί κινητών άγαθών κτηθέντων ή
εισαχθέντων γιά νά υποστούν τίς έργασίες αυτές
στό εσωτερικό τής χώρας, πού άναφέρεται στό
άρθρο 3, καί πού άποστέλλονται ή μεταφέρονται
έκτός τού έδάφους τούτου άπό τόν παρέχοντα τίς
υπηρεσίες ή άπό τόν μή έγκατεστημένο στό εσω
τερικό τής χώρας λήπτη ή γιά λογαριασμό τών
προσώπων αυτών'
4 , τίς παραδόσεις άγαθών, τά όποια προορίζονται
γιά εφοδιασμό :

α) πλοίων πού χρησιμοποιούνται στήν ναυσι
πλοία άνοικτής θαλάσσης καί εκτελούν μετα
φορά επιβατών έπί κομίστρω ή μέ τά όποια
άσκεΐται εμπορική, βιομηχανική ή άλιευτική
δραστηριότητα'
β) ναυαγοσωστικών καί άλλων πλοίων έπιθα
λασσίας άρωγής, καθώς καί πλοίων παρα
κτίου άλιείας, εξαιρουμένων τών προμηθειών
ταξιδιού τών έν λόγω πλοίων παρακτίου
άλιείας '
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γ) πλοίων πολεμικών, όπως περιγράφονται στήν
κλάση 89.01 A του κοινού δασμολογίου , τά
όποια άναχωροΰν άπό τήν χώρα μέ προ
ορισμό λιμένα ή όρμο τοΰ εξωτερικού .
Έν τούτοις, τά Κράτη μέλη έχουν τήν δυνα

τότητα περιορισμού τής έκτάσεως τής άπαλλαγής
αυτής εως ότου τεθεί σέ εφαρμογή σχετική κοινο
τική φορολογική ρύθμιση '
5 , τίς παραδόσεις, μετατροπές, επιδιορθώσεις, ερ
γασίες συντηρήσεως, ναυλώσεις καί μισθώσεις
πλοίων θαλάσσης, άναφέρομένων στήν πε
ρίπτωση 4 υπό α) καί β), καθώς καί τίς παραδό
σεις, μισθώσεις, επισκευές καί εργασίες συντηρή
σεως άντικειμένων - περιλαμβανομένου καί τού
άλιευτικού εξοπλισμού - τά όποια είναι ένσω
ματωμένα στά πλοία αυτά ή χρησιμεύουν γιά τήν
. εκμετάλλευση τους'

6, τις παραδόσεις, μετατροπές, επιδιορθώσεις, έρ
γασίες συντηρήσεως, ναυλώσεις καί μισθώσεις
άεροσκαφών, χρησιμοποιουμένων ύπό άεροπο
ρικών εταιρειών πού εκτελούν κυρίως διεθνείς με
ταφορές επί κομίστρω, καθώς έπίσης καί τίς πα

ραδόσεις, μισθώσεις, επιδιορθώσεις καί έργασίες
συντηρήσεως άντικέιμένων, τά όποια είναι ενσω
ματωμένα στά άεροσκάφη αυτά ή χρησιμεύουν
γιά τήν έκμετάλλευσή τους '
7 , τίς παραδόσεις άγαθών, προοριζομένων γιά εφο
διασμό τών άναφέρομένων στήν περίπτωση 6
αεροσκαφών'
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— πραγματοποιούνται στα Κράτη μελη που με
τέχουν στή Συνθήκη τού Βορείου ' Ατλαντι
κού καί προορίζονται γιά τίς ενοπλες δυνά
μεις τών άλλων μερών τής Συμμαχίας γιά τήν
χρήση τών ενόπλων δυνάμεων αύτών ή τών
πολιτικών υπηρεσιών πού τίς συνοδεύουν, ή
γιά τόν εφοδιασμό τών λεσχών καί κυλικείων
. τους, εφ' όσον οί δυνάμεις αυτές υπηρετούν
τόν κοινό άμυντικό σκοπό.

Ή παρούσα άπαλλαγή εφαρμόζεται έντός τών
όρίων καί υπό τίς προϋποθέσεις πού καθορίζο
νται άπό κάθε Κράτος μέλος, εως ότου θεσπισθεί
ομοιόμορφη φορολογική ρύθμιση .
Ή άπαλλαγή δύναται νά χορηγείται κατά τήν
διαδικασία έπιστροφής τού φόρου '

11 . τίς παραδόσεις χρυσού στίς Κεντρικές Τράπεζες'
τίς παραδόσεις άγαθών σέ άναγνωρισμένους όρ
γανισμούς, οί όποιοι, στό πλαίσιο τών άνθρω
πιστικών , φιλανθρωπικών ή εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων τους, εξάγουν τά άγαθά αυτά
στό εξωτερικό ' ή άπαλλαγή δύναται νά χορηγεί
ται σύμφωνα μέ τήν διαδικασία έπιστροφής τού
φόρου '

13 . τίς παροχές υπηρεσιών, περιλαμβανομένων τών
μεταφορών καί τών παρεπομένων μέ αύτές έργα
σιών, άλλ' έξαιρου μένων τών παροχών υπηρε
σιών πού άπαλλάσσονται σύμφωνα μέ τό άρθρο
13 , εφ' όσον συνδέονται κατά τρόπο άμεσο μέ
διαμετακόμιση ή εξαγωγή άγαθών, ή μέ εισαγωγή

άγαθών πού άπολαύει άπαλλαγής σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις τού άρθρου 14 παράγραφος 1 πε
ριπτώσέις β) καί γ) καί τού άρθρου 16 παράγρα

8 , τίς παροχές υπηρεσιών, έκτός τών προβλεπο
μένων στήν περίπτωση 5 , οί όποιες πραγματο
ποιούνται γιά τίς άμεσες άνάγκες τών άναφέρο
μένων στήν περίπτωση αυτή πλοίων θαλάσσης
κάί τού φορτίου τους'

9 , τίς παροχές υπηρεσιών, έκτός τών προβλεπο
μένων στήν περίπτωση 6, οί όποιες πραγματο
ποιούνται γιά τίς άμεσες άνάγκες τών άναφέρο
μένων στήν περίπτωση αύτή άεροσκαφών καί τού
φορτίσυ τους'
10 . τίς παραδόσεις άγαθών καί τίς παροχές ύπηρε
σιών, οί όποιες :

— πραγματοποιούνται στό πλαίσιο τών διπλω
ματικών καί προξενικών σχέσεων,

— προορίζονται γιά διεθνείς όργανισμούς, πού
άναγνωρίζονται ώς διεθνείς οργανισμοί άπό
τίς δημόσιες άρχές τής χώρας υποδοχής,
καθώς καί γιά τά μέλη τών όργανισμών
αύτών, έντός τών όρίων καί ύπό τίς προ
ϋποθέσεις πού καθορίζονται άπό τίς διεθνείς
συμβάσεις περί ιδρύσεως τών όργανισμών
αύτών ή άπό τίς συμφωνίες περί τής έδρας
τους,

φος 1 '

14 . τίς παροχές υπηρεσιών, οί όποιες πραγματο
ποιούνται άπό μεσίτες ή άλλα μεσολαβούντα
πρόσωπα πού ένεργούν έπ' ονόματι καί γιά λογα
ριασμό τρίτων, σχετικά μέ τίς άναφερόμενες στό
παρόν άρθρο πράξεις ή μέ πράξεις πραγματο
ποιούμενες έκτός τού έδάφους πού άναφέρεται
στό άρθρο 3 .

Ή άπαλλαγή αυτή δέν έφαρμόζεται στά πρακτο
ρεία ταξιδιών, όταν παρέχουν, έπ' ονόματι καί
γιά λογαριασμό τού ταξιδιώτου , υπηρεσίες πραγ
ματοποιούμενες σέ άλλα Κράτη μέλη .
Αρθρο 16

Ειδικές απαλλαγές αναγόμενες στήν διεθνή
διακίνηση άγαθών
1 . Μέ τήν έπιφύλαξη άλλων κοινοτικών φορολο
γικών διατάξεων, τά Κράτη μέλη έχουν τήν ευχέρεια,
μέ τήν έπιφύλαξη τής προβλεπομένης στό άρθρο 29
διαβουλεύσεως, νά λαμβάνουν ειδικά μέτρα, γιά νά
μήν υποβάλλουν στόν φόρο προστιθεμένης άξίας τίς
άκόλουθες πράξεις ή όρισμένες άπό αύτές, υπό τόν
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όρο ότι οί πράξεις 'αυτές δέν άποσκοπούν σέ τελική
χρήση ή καί κατανάλωση καί ότι τό ποσό τού φόρου
προστιθεμένης άξιας, τό όποιο εισπράττεται κατά τόν
χρόνο τής θέσεως σέ άνάλωση, άναλογεϊ πρός τό ποσό

3.
Ή ' Επιτροπή υποβάλλει στό Συμβούλιο, τό
ταχύτερο δυνατόν, προτάσεις σχετικά μέ τίς κοινές
μεθόδους έφαρμογής τού φόρου προστιθεμένης άξιας
επί τών προβλεπομένων στίς παραγράφους 1 καί 2

τού φόρου , τό όποιο θά έπρεπε νά είχε εισπραχθεί, άν
κάθε μία άπό τίς πράξεις αυτές είχε φορολογηθεί κατά
τήν εισαγωγή ή στό έσωτερικό τής χώρας :

πράξεων.

ΤΙΤΛΟΣ XI

A. Οι εισαγωγές άγαθών, τά όποια προορίζονται:

ΕΚΠΤΩΣΕΕ

α) νά προσκομισθούν στό τελωνείο καί, έφ' όσον
συντρέχει λόγος, νά έναποτεθούν προσωρινά
κατά τήν έννοια τής όδηγίας 68/312/ΕΟΚ ( 1)'

Αρθρο 1 7

β) νά τεθούν υπό τό καθεστώς έλευθέρας ζώνης

Γένεση καί έκταση ιού δικαιώματος πρός έκπτωση

κατά τήν έννοια τής όδηγίας 69/75 /ΕΟΚ (2)'
γ) νά τεθούν υπό καθεστώς τελωνειακής άποτα
μιεύσεως κατά τήν έννοια τής όδηγίας
69 /74/ΕΟΚ (3)·

1 . Τό δικαίωμα πρός έκπτωση γεννάται κατά τόν
χρόνο, κατά τόν όποιον ό έκπεστέος φόρος γίνεται
άπαιτητός.

δ) νά γίνουν δεκτά στά ύδατα καί τίς σύρτεις πού
άναφέρονται στό άρθρο 4 τού κανονισμού

.

2.
Κατά τό μέτρο πού τά άγαθά ή οί ύπηρεσίες
χρησιμοποιούνται γιά τήν πραγματοποίηση τών φορο
λογουμένων πράξεών του , ό υποκείμενος στόν φόρο
δικαιούται νά έκπίπτει άπό τόν φόρο , γιά τόν όποιον

(ΕΟΚ) άριθ . 1496/68 (4)'

ε) νά τεθούν υπό καθεστώς έναποθηκεύσεως άλλο
έκτός τής τελωνειακής άποταμιεύσεως ή υπό
καθεστώς τελειοποιήσεως πρός έπανεξαγωγή .
B. Οί παραδόσεις άγαθών, άποστελλομένων ή μεταφερομένων στούς άνωτέρω υπό A άπαριθμουμέ

νους χώρους, καθώς καί οί παροχές υπηρεσιών οί
συναφείς πρός τίς παραδόσεις αύτές .
Γ. Οί παραδόσεις άγαθών καί οί παροχές υπηρεσιών
πού πραγματοποιούνται, στούς άνωτέρω υπό A
άπαριθμουμένους χώρους, μέ διατήρηση μιας τών
καταστάσεων πού άναφέρονται στό ίδιο στοιχείο .

Δ . Οί παραδόσεις άγαθών μέ διατήρηση τών
άναφερομένων στό άρθρο 14 παράγραφος 1 περι
πτώσεις β) καί γ) καθεστώτων διαμετακομίσεως καί
προσωρινής εισαγωγής, καθώς καί οί παροχές

ύπηρεσιών οί συναφείς πρός τίς παραδόσεις αυτές.

2.
Μέ τήν επιφύλαξη τής προβλεπομένης στό άρθρο
29 διαβουλεύσεως, τά Κράτη μέλη έχουν τήν εύχέρεια
νά άπαλλάσσουν τίς εισαγωγές καί τίς παραδόσεις
άγαθών πού προορίζονται πρός ëvav ύποκείμενον στόν
φόρο μέ σκοπό τήν έξαγωγή τους στήν κατάσταση στήν
όποία ευρίσκονται ή κατόπιν μεταποιήσεως, καθώς
καί τίς παροχές ύπηρεσιών τίς σχετικές πρός τήν
εξαγωγική δραστηριότητα αύτού τού ύποκειμένου
στόν φόρο, μέχρι ποσού ίσου πρός τήν συνολική άξία
τών έξαγωγών του κατά τούς δώδεκα προηγουμένους
μήνες.

0)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
EE
ΕΕ

άριθ.
άριθ .
άριθ.
άριθ.

N
N
N
N

194 τής 6. 8 . 1968, σ. 13 .
58 τής 8 . 3 . 1979, σ. 11 .
58 τής 8. 3 . 1969, σ. 7 .
238 τής 28. 9. 1968, σ. 1 .

είναι υπόχρεος:
-

α) τόν όφειλόμενο ή καταβληθέντα φόρο προστιθε
μένης άξίας γιά άγαθά, πού τού παρεδόθησαν ή
πρόκειται νά τού παραδοθούν, καθώς καί γιά ύπη
ρεσίες πού τού παρεσχέθησαν ή πρόκειται νά τού
παρασχεθούν άπό άλλον ύποκείμενο στόν φόρο '
β) τόν όφειλόμενο ή καταβληθέντα φόρο προστιθε
μένης άξίας γιά εισαχθέντα άγαθά'

γ) τόν φόρο προστιθεμένης άξίας, ό όποιος όφείλεται
κατά τό άρθρο 5 παράγραφος 7 περίπτωση α) καί
τό άρθρο 6 παράγραφος 3 .

3.
Επίσης τά Κράτη μέλη χορηγούν σέ κάθε ύπο
κείμενον στόν φόρο τήν άναφερομένη άνωτέρω, στήν
παράγραφο 2 , έκπτωση ή έπιστροφή τού φόρου προ
στιθεμένης άξίας, κατά τό μέτρο πού τά άγαθά καί οί
ύπηρεσίες χρησιμοποιούνται γιά τήν πραγματο
ποίηση :
α) πράξεών του στό έξωτερικό, άναγομένων στίς

οικονομικές δραστηριότητες πού άναφέρονται στό
άρθρο 4 παράγραφος 2, οί όποιες θά παρείχαν δι
καίωμα πρός έκπτωση, εάν είχαν πραγματοποιηθεί
στό εσωτερικό τής χώρας ' ■

β) πράξεών του πού άπαλλάσσονται κατά τά άρθρα
14 παράγραφος 1 περίπτωση θ), 15 καί 16 παρά
γραφος 1 ύπό B, Γ καί Δ καί παράγραφος 2 '
γ) πράξεών του πού άπαλλάσσονται κατά τό άρθρο
13 ύπό B περιπτώσεις- a) καί δ) ύποπεριπτώσεις 1
έως 5 , όταν ό λήπτης είναι εγκατεστημένος έκτός
τής Κοινότητος ή όταν οί πράξεις αύτές συνδέο
νται άμεσα μέ άγαθά προοριζόμενα νά εξαχθούν σέ
χώρα έκτός τής Κοινότητος.
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4.
Τό Συμβούλιο θά καταβάλει προσπάθεια νά εκ
δόσει όμοφώνως πρό τής 31ης Δεκεμβρίου 1977 , προ
τάσει τής Επιτροπής, τούς κοινοτικούς κανόνες
έφαρμογής, βάσει τών όποιων θά γίνονται οί έπιστρο

τος πρός έκπτωση οι δαπάνες, οί όποιες δέν έχουν χα
ρακτήρα αύστηρά επαγγελματικό, δπως οί δαπάνες
πολυτελείας, ψυχαγωγίας ή κοινωνικής παραστάσεως.

φές σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 3 , σέ υποκειμένους

Μέχρι νά τεθούν σέ ισχύ οί άνωτέρω προβλεπόμενοι
κανόνες, τά Κράτη μέλη δύνανται νά διατηρήσουν
όλες τίς έξαιρέσεις, τίς όποιες προβλέπει ή έθνική τους
νομοθεσία κατά τόν χρόνο ενάρξεως ισχύος τής πα
ρούσης οδηγίας.

στόν φόρο μή εγκατεστημένους στό εσωτερικό τής
χώρας. Μέχρι νά τεθούν σέ ισχύ αυτοί οί κοινοτικοί
κανόνες έφαρμογής, τά Κράτη μέλη καθορίζουν μόνα
τους τόν τρόπο μέ τόν όποιο θά γίνεται ή επιστροφή .
Έάν ό υποκείμενος στόν φόρο δέν είναι έγκατεστη μέ
νος στό έδαφος τής Κοινότητος, τά Κράτη μέλη έχουν
τήν δυνατότητα νά άρνούνται τήν έπιστροφή ή νά τήν
υποβάλλουν σέ συμπληρωματικές προϋποθέσεις.
5.
"Οσον άφορά τά άγαθά καί τίς υπηρεσίες πού
χρησιμοποιούνται άπό ύποκείμενον στόν φόρο γιά τήν
ταυτόχρονη πραγματοποίηση τόσο πράξεων άναφερο
μένων στίς παραγράφους 2 καί 3 , οί όποιες παρέχουν
δικαίωμα πρός έκπτωση όσο καί πράξεων, οί όποιες
δέν παρέχουν δικαίωμα πρός έκπτωση, ή έκπτωση γί
νεται μόνο γιά τό μέρος τού φόρου προστιθεμένης
άξίας, τό όποιο άναλογεϊ στό ποσό πού άντιστοιχεΐ
στίς πράξεις τής πρώτης κατηγορίας.

Ή άναλογία αύτή καθορίζεται γιά τό σύνολο τών
πράξεων πού πραγματοποιούνται άπό τόν υποκείμενο
στόν φόρο, σύμφωνα μέ τό άρθρο 19 .

7 . Μέ τήν επιφύλαξη τής προβλεπομένης στό άρθρο
29 διαβουλεύσεως, κάθε Κράτος μέλος έχει τήν ευχέ
ρεια, γιά λόγους συγκυρίας, νά άποκλείσει εν δλω ή έν
μέρει άπό τό καθεστώς τών έκπτώσεων τά άγαθά
επενδύσεως ή όρισμένα έξ αυτών, ή άλλα άγαθά. Πρός
. τόν σκοπό τής διατηρήσεως ταυτοσήμων όρων άντα
γωνισμού, τά Κράτη μέλη δύνανται, άντί νά άρνού
νται τήν έκπτωση , νά φορολογούν τά άγαθά, τά όποια
κατεσκευάσθησαν άπό τόν ϊδιο τόν υποκείμενο στόν
φόρο ή τά όποια αυτός άγόρασε στό εσωτερικό τής
χώρας ή εισήγαγε, κατά τρόπον ώστε ή φορολόγηση
αύτή νά μήν υπερβαίνει τό ποσό τού φόρου προστιθε
μένης άξίας, μέ τό όποιο θά έπεβαρύνετο ή άπόκτηση
παρομοίων άγαθών.

Άρθρο 18

Έν τούτοις, τά Κράτη μέλη δύνανται:

α) νά έπιτρέπουν στόν υποκείμενο στόν φόρο νά
καθορίζει μία άναλογία γιά κάθε τομέα δραστη
ριότητος του , εφ' όσον τηρούνται χωριστά λογι
στικά στοιχεία γιά κάθε ενα άπό τούς τομείς αυ
τούς '

β) νά υποχρεώνουν τόν υποκείμενο στόν φόρο νά
καθορίζει μία άναλογία γιά κάθε τομέα δραστη
ριότητός του καί νά τηρεί χωριστά λογιστικά
στοιχεία γιά κάθε ενα άπό τούς τομείς αυτούς '
γ) νά έπιτρέπουν στόν υποκείμενο στόν φόρο ή νά τόν
υποχρεώνουν νά ένεργει τήν έκπτωση άνάλογα μέ

τήν χρησιμοποίηση τού όλου ή μέρους τών άγαθών
καί υπηρεσιών '

δ) νά έπιτρέπουν στόν υποκείμενο στόν φόρο ή νά τόν
υποχρεώνουν νά ένεργει τήν έκπτωση, σύμφωνα

μέ τόν κανόνα πού προβλέπεται στό πρώτο εδάφιο
τής παρούσης παραγράφου, γιά όλα τά άγαθά καί
όλες τίς ύπηρεσίες, πού έχουν χρησιμοποιηθεί γιά
όλες τίς άναφερόμενες στό εδάφιο αυτό πράξεις'

ε) νά όρίσουν ότι, όταν ό φόρος προστιθεμένης άξίας,
ό όποιος δέν δύναται νά έκπίπτεται άπό τόν υπο
κείμενο στόν φόρο είναι άσήμαντος, τότε ό φόρος
αυτός δέν θά λαμβάνεται υπόψη .

6.

Τό άργότερο πρό τής παρόδου τεσσάρων ετών

άπό τήν έναρξη τής ισχύος τής παρούσης όδηγίας, τό
Συμβούλιο προτάσει τής Επιτροπής καθορίζει
όμοφώνως τίς δαπάνες, οί όποιες δέν παρέχουν δι
καίωμα πρός έκπτωση τού φόρου προστιθεμένης
άξίας. ' Οπωσδήποτε θά άποκλείονται τού δικαιώμα

Τροπος ασκήσεως τού δικαιώματος πρός έκπτωση

1 . Γιά νά έχει τήν δυνατότητα άσκήσεως τού δι
καιώματος πρός έκπτωση, ό υποκείμενος στόν φόρο
οφείλει:
α) γιά τήν άναφερομένη στό άρθρο 17 παράγραφος 2
περίπτωση α) έκπτωση, νά κατέχει τιμολόγιο, τό
όποιο εχει εκδοθεί κατά τό άρθρο 22 παράγρα
φος 3 '

β) γιά τήν άναφερομένη στό άρθρο 17 παράγραφος 2
περίπτωση β) έκπτωση , νά κατέχει άποδεικτικό έγ
γραφο, μέ τό όποιο νά βεβαιούται ή εισαγωγή καί
νά χαρακτηρίζεται ό ίδιος ώς παραλήπτης ή εί
σαγωγεύς' τό έγγραφο αύτό πρέπει άκόμη νά
μνημονεύει τό ποσό τού όφειλομένου φόρου ή νά
καθιστά δυνατό τόν ύπολόγισμό του '
γ) γιά τήν άναφερομένη στό άρθρο 17 παράγραφος 2
περίπτωση γ) έκπτωση , νά τηρεί τίς καθοριζόμενες
άπό κάθε Κράτος μέλος διατυπώσεις'

δ) όταν ύποχρεούται νά καταβάλει τόν φόρο ύπό τήν
ίδιότητά του ώς λήπτου ή άγοραστού κατ' έφαρ
μογή τού άρθρου 21 ύπό 1 , νά τηρεί τίς καθοριζό
μενες άπό κάθε Κράτος μέλος διατυπώσεις'
2.
Ή έκπτωση ενεργείται συνολικά άπό τόν υπο
κείμενο στόν φόρο δι' άφαιρέσεως άπό τό ποσό τού
φόρου τού οφειλομένου γιά μία περίοδο δηλώσεως,
τού ποσού τού φόρου , γιά τόν όποιο έγεννήθη καί
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άσκεΐται, δυνάμει τής παραγράφου 1 , τό δικαίωμα

πρός έκπτωση, κατά τήν διάρκεια τής ϊδιας περιόδου.
Έν τούτοις, τά Κράτη μέλη δύνανται νά υποχρεώνουν
τούς υποκειμένους στόν φόρο, οί όποιοι πραγματο
ποιούν πράξεις έπ' ευκαιρία, κατά τήν έννοια τού
άρθρου 4 παράγραφος 3 , νά άσκούν τό δικαίωμα πρός
έκπτωση μόνο κατά τόν χρόνο τής παραδόσεως.
3 . Τά Κράτη μέλη καθορίζουν τούς όρους καί λε
πτομέρειες, βάσει τών όποιων παρέχεται τό δικαίωμα
στόν υποκείμενο στόν φόρο νά ένεργεΐ έκπτωση, τήν
όποία δέν ένήργησε σύμφωνα μέ τίς παραγράφους 1
καί 2 .

4.

Όταν τό ποσό τής δικαιουμένης έκπτώσεως

είναι μεγαλύτερο τού όφειλομένου φόρου γιά μία πε
ρίοδο δηλώσεως, τά Κράτη μέλη ' δύνανται είτε νά με
ταφέρουν τήν έπί πλέον διαφορά στήν έπομένη πε
ρίοδο είτε νά προβούν στήν έπιστροφή της βάσει δια
δικασίας πού καθορίζουν.
Έν τούτοις, τά Κράτη μέλη έχουν τήν εύχέρεια νά άρ
νούνται τήν μεταφορά ή τήν έπιστροφή, όταν ή έπί

πλέον διαφορά είναι άσήμαντη .

χειρησή του . Δέν υπολογίζεται, επίσης, το ποσό τού
κύκλου εργασιών, τό όποιο άναφέρεται σέ παρεπόμε
νες πράξεις έπί άκινήτων ή χρηματοδοτικές, ή στίς
πράξεις πού προβλέπονται άπό τό άρθρο 13 υπό B πε
ρίπτωση δ, όταν πρόκειται γιά παρεπόμενες πράξεις.
"Οταν τά Κράτη μέλη κάνουν χρήση τής προβλεπο
μένης άπό τό άρθρο 20 παράγραφος 5 δυνατότητος νά
μήν άπαιτούν διακανονισμό γιά τά άγαθά επενδύσεως,
δύνανται νά περιλαμβάνουν τό προϊόν τής μεταβιβά
σεως τών άγαθών αυτών στόν υπολογισμό τής άναλο
γίας έκπτώσεως.

3.
Ή εφαρμοστέα προσωρινά, γιά ένα έτος άναλο
γία, υπολογίζεται βάσει τών πράξεων τού προηγουμέ
νου έτους. Όταν τά στοιχεία αυτά έλλείπουν ή είναι
άνευ σημασίας, ή άναλογία υπολογίζεται προσωρινά,
υπό τόν έλεγχο τής φορολογικής άρχής, άπό τόν υπο
κείμενο στόν φόρο βάσει τών προβλέψεών του . Έν
τούτοις, τά Κράτη μέλη δύνανται νά διατηρήσουν τήν
υπάρχουσα ρύθμισή τους.

Οί έκπτώσεις πού πραγματοποιούνται βάσει τής
προσωρινής αύτής άναλογίας διακανονίζονται κατά
τόν καθορισμό τής όριστικής άναλογίας πού γίνεται τό
έπόμενο ετος.

Λρθρο 19

Άρθρο 20

'Υπολογισμός τής αναλογίας τής έκπτώσεως
1 . Ή άναλογία έκπτώσεως πού προβλέπεται άπό τό
άρθρο 17 παράγραφος 5 εδάφιο πρώτο, προκύπτει
άπό τό κλάσμα πού περιλαμβάνει :

— στόν άριθμητή τό συνολικό ποσό τού έτησίου κύ
κλου έργασιών, άνευ φόρου προστιθεμένης άξίας,
πού άναφέρεται στίς πράξεις, οί όποιες δημιουρ
γούν δικαίωμα πρός έκπτωση , σύμφωνα μέ τό
άρθρο 17 παράγραφοι 2 καί 3 ,
— στόν παρονομαστή τό συνολικό ποσό τού έτησίου
κύκλου έργασιών, άνευ φόρου προστιθεμένης
άξίας, πού άναφέρεται στίς πράξεις πού περιλαμ
βάνονται στόν άριθμητή , καθώς καί στίς πράξεις
πού δέν δημιουργούν δικαίωμα πρός έκπτωση . Τά
Κράτη μέλη έχουν τήν ευχέρεια νά συνυπολογί
ζουν στόν παρονομαστή τό ποσό τών επιδοτήσεων,
πλήν τών προβλεπομένων άπό τό άρθρο 11 υπό A
παράγραφος 1 περίπτωση a).

Ή άναλογία καθορίζεται έπί ετησίας βάσεως, έκφρά
ζεται σέ ποσοστό έπί τοις έκατό καί στρογγυλοποείται
σέ άριθμό πού δέν υπερβαίνει τήν άνώτερη μονάδα.

2 . Κατά παρέκκλιση τής παραγράφου 1 , δέν λαμ
βάνεται υπόψη γιά τόν υπολογισμό τής άναλογίας
έκπτώσεως, τό ποσό τού κύκλου έργασιών πού άναφέ
ρεται στίς παραδόσεις άγαθών έπενδύσεως, χρησιμο
ποιουμένων άπό τόν υποκείμενο στόν φόρο στήν έπι

Διακανονισμός τών εκπτώσεων

1.
Ή αρχικά ένεργηθείσα έκπτωση υπόκειται σέ
διακανονισμό κατά τρόπο καθοριζόμενο άπό τά
Κράτη μέλη, ιδίως :
a) όταν ή έκπτωση είναι άνωτέρα ή κατωτέρα τής
έκπτώσεως, τήν οποίαν έδικαιούτο νά ενεργήσει ό
υποκείμενος στόν φόρο '
β

οταν, μετά τήν υποβολή τής δηλώσεως, έγιναν με
ταβολές τών στοιχείων πού έλήφθησαν υπόψη γιά
τόν καθορισμό τού ποσού τών έκπτώσεων τού φό
ρου, ιδίως σέ περίπτωση άκυρώσεως πωλήσεων ή
έπιτεύξεως έκπτώσεων έπί τού τιμήματος' έν τού
τοις, δέν ένεργεΐται διακανονισμός στήν πε
ρίπτωση πράξεων, γιά τίς όποιες δέν έγινε όλική ή
μερική πληρωμή, σέ περίπτωση καταστροφής,
άπωλείας ή κλοπής δεόντως άποδεικνυομένων ή
δικαιολογουμένων καί στήν περίπτωση έξόδων γε
νομένων γιά τήν χορήγηση δώρων μικρής άξίας καί
δειγμάτων άναφερομένων στό άρθρο 5 παράγρα
φος 6. Έν τούτοις, τά Κράτη μέλη έχουν τήν ευχέ
ρεια νά άπαιτούν διακανονισμό γιά τίς πράξεις,
γιά τίς όποιες δέν έγινε όλική ή μερική πληρωμή ,
καθώς καί στήν περίπτωση κλοπής.

2 . Σχετικά μέ τά άγαθά έπενδύσεως, ό διακανονι
σμός ένεργεΐται εντός περιόδου πέντε έτών περιλαμβα
νομένου καί τού έτους, κατά τήν διάρκεια τού όποιου
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ετος άποκτήσεως ή κατασκευής τού άγαθού .
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6 . Σε περίπτωση μεταβολής τής υπαγωγής ένός
υποκειμένου στόν φόρο άπό τό κανονικό φορολογικό
καθεστώς σέ ενα ειδικό καθεστώς ή άντιστρόφως, τά
Κράτη μέλη δύνανται νά λαμβάνουν τά απαιτούμενα
μέτρα, ώστε νά αποτρέπεται τό ένδεχόμενο ό έν λόγω

ύποκείμενος στόν φόρο νά τυγχάνει αδικαιολογήτου
πλεονεκτήματος ή νά υφίσταται άδικαιολόγητη ζημία.

Κατά παρέκκλιση άπό τό εδάφιο τά Κράτη μέλη δύ
νανται νά χρησιμοποιούν ώς βάση γιά τόν διακανο
νισμό μία περίοδο πέντε άκεραίων έτών άπό τήν
έναρξη τής χρησιμοποιήσεως τού άγαθού .
ΤΙΤΛΟΣ XII

Σχετικά μέ τά άκίνητα άγαθά έπενδύσεως, ή διάρκεια
τής περιόδου πού χρησιμεύει ώς βάση υπολογισμού
τών διακανονισμών, δύναται νά έπεκτείνεται μέχρι
δέκα έτη .
3 . Σέ περίπτωση παραδόσεώς του κατά τήν διάρκεια
τής περιόδου τού διακανονισμού , τό άγαθό έπενδύ

θεως θεωρείται σάν νά είχε χρησιμοποιηθεί άπό τόν
υποκείμενο στόν φόρο, γιά οικονομική δραστηριότητά
του, μέχρι τήν λήξη τής περιόδου διακανονισμού . Ή

οικονομική δραστηριότης αυτή θεωρείται ώς έξ
όλοκλήρου μέν φορολογουμένη , στήν περίπτωση κατά
τήν όποίαν ή παράδοση τού έν λόγω είδους φορολο
γείται, ώς έξ όλοκλήρου δέ άπαλλασσομένη , στήν πε
ρίπτωση κατά τήν οποίαν ή παράδοση αυτή άπαλλάσ
σεται. Ό διακανονισμός γίνεται μιά φορά μόνο γιά
όλον τόν έναπομένοντα χρόνο τής περιόδου διακανο
νισμού .

Έν τούτοις, τά Κράτη μέλη δύνανται, στήν τελευταία
αυτή περίπτωση , νά μήν άπαιτούν διακανονισμό όταν
ό άποκτών είναι ύποκείμενος στόν φόρο καί χρησιμο
ποιεί τό έν λόγω άγαθό έπενδύσεως άποκλειστικά γιά
πράξεις, γιά τίς όποιες δύναται νά έκπεσθεϊ φόρος
προστιθεμένης άξίας.
4.
Γιά τήν έφαρμογή τών παραγράφων 2 καί 3 , τά
Κράτη μέλη δύνανται:

— νά ορίζουν τήν έννοια τών άγαθών έπενδύσεως,
— νά προσδιορίζουν τό ποσό τού φόρου , τό όποίο θά
λαμβάνεται υπόψη γιά τόν διακανονισμό,

— νά λαμβάνουν κάθε άναγκαϊο μέτρο , ώστε νά άπο
τρέπεται τό ένδεχόμενο νά προκύπτουν άδικαιο
λόγητα πλεονεκτήματα άπό τούς διακανονισμούς,
— νά έπιτρέπουν άπλοποιήσεις διοικητικής φύσεως.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Ά
' ρθρο 21
' Υπόχρεοι τού φόρου έναντι τού Δημοσίου

Ό φόρος προστιθεμένης άξιας όφείλεται:
1 . Στό εσωτερικό καθεστώς:

α) άπό τόν ύποκείμενο στόν φόρο, ό όποιος
πραγματοποιεί μία φορολογητέα πράξη, πλήν
τών άναφέρομένων στό άρθρο 9 παράγραφος

2 περίπτωση ε) καί πραγματοποιουμένων άπό
ύποκείμενον στόν φόρο, έγκατεστημένο στό
έξωτερικό. Όταν ή φορολογητέα πράξη
πραγματοποιείται άπό ύποκείμενον στόν φόρο
έγκατεστημένον στό έξωτερικό τά Κράτη μέλη
δύνανται νά έκδίδουν διατάξεις, οί όποιες νά
προβλέπουν ότι ό φόρος όφείλεται άπό άλλο
πρόσωπο. Δύναται ιδίως νά όρίζεται πρός τόν
σκοπό αυτό ό φορολογικός αντιπρόσωπος ή τό
πρόσωπο πρός τό όποίο άπευθύνεται ή φορο
λογητέα πράξη . Έπίσης τά Κράτη μέλη δύ
νανται νά όρίζουν άλλο πρόσωπο, έκτός τού
ύποκειμένου στόν φόρο, ώς άλληλεγγύως καί
εις όλόκληρον υπεύθυνο γιά τήν καταβολή τού
φόρου '
β) άπό τόν λήπτη μιας υπηρεσίας, άπό τίς άναφε
ρόμενες στό άρθρο 9 παράγραφος 2 πε-«
ρίπτωση ε, παρεχομένης άπό ύποκείμενο στόν
φόρο έγκατεστημένο στό έξωτερικό '
έν τούτοις, τά Κράτη μέλη δύνανται νά όρί

ζουν, ότι ό παρέχων τήν υπηρεσία είναι άλλη
5.
Όταν σέ Ινα Κράτος μέλος ή έφαρμογή τών δια
τάξεων τών παραγράφων 2 καί 3 έχει άσήμαντα άπο
τελέσματα, τό Κράτος αυτό δύναται, μέ τήν έπιφύλαξη
τής προβλεπομένης άπό τό άρθρο 29 διαβουλεύσεως,
νά μήν έφαρμόζει τίς διατάξεις αύτές, λαμβανομένης
υπόψη τής συνολικής έπιπτώσεως τού φόρου στό εν
διαφερόμενο Κράτος μέλος καί τής άνάγκης άπλο
ποιήσεων διοικητικής φύσεως, ύπό τόν όρο δτι δέν
προκύπτουν στρεβλώσεις τών όρων τού άνταγωνι
σμού .

λεγγύως καί εις όλόκληρον ύπεύθυνος γιά τήν
καταβολή τού φόρου '
γ) κάθε πρόσωπο πού άναγράφει τόν φόρο προ
στιθεμένης άξίας σέ τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο
πού έπέχει θέση τιμολογίου .
2 . Κατά τήν εισαγωγή : άπό τό πρόσωπο ή άπό τά
πρόσωπα, τά όποία όρίζονται ή άναγνωρίζονται
άπό τό Κράτος μέλος εισαγωγής.
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ΤΙΤΛΟΣ XIII

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 22

Ύπροχρεώσεις στό έσωτερικό καθεστώς
1.
Κάθε υποκείμενος στόν φόρο όφείλει νά δηλώνει
τήν έναρξη, τήν μεταβολή καί τήν παύση τής δραστη
ριότητός του ώς υποκειμένου στόν φόρο .

2.
Κάθε υποκείμενος στόν φόρο όφείλει νά τηρεί
έπαρκώς λεπτομερή λογιστικήν, ώστε νά καθίσταται
δυνατή ή έφαρμογή . τού φόρου προστιθεμένης άξίας
καί ό έλεγχος τής έφαρμογής αυτής άπό τήν φορολο
γική άρχή .

3 . α) Κάθε υποκείμενος στόν φόρο όφείλει νά εκδί
δει τιμολόγιο ή έγγραφο πού έπέχει θέση τιμο
λογίου , γιά τίς παραδόσεις άγαθών καί τίς πα
ροχές ύπηρεσιών, τίς όποιες πραγματοποιεί
πρός άλλον υποκείμενο στόν φόρο, νά τηρεί δέ
άντίγραφο κάθε έκδοθέντος έγγράφου .

' Επίσης κάθε υποκείμενος στόν φόρο όφείλει
νά έκδίδει τιμολόγιο γιά τίς προκαταβολές
πού καταβάλλονται σέ αυτόν άπό άλλον υπο
κείμενο στόν φόρο πρό τής πραγματοποιήσεως

τής παραδόσεως ή πρό τής ' περατώσεως τής ^
παροχής ύπηρεσιών.

β) Στό τιμολόγιο πρέπει νά άναγράφεται χωρι
στά ή τιμή άνευ φόρου καί ό άντιστοιχών φό
ρος γιά κάθε διαφορετικό συντελεστή καθώς
καί, κατά περίπτωση , ή φορολογική άπαλ
λαγή .
γ) Τά Κράτη μέλη καθορίζουν τά κριτήρια,
σύμφωνα μέ τά όποια ένα έγγραφο δύναται νά
θεωρηθεί δτι έπέχει θέση τιμολογίου .

5 . Κάθε υποκείμενος στόν φόρο υποχρεούται νά κα
ταβάλει τό καθαρό ποσό του φόρου προστιθεμένης
άξίας κατά τήν υποβολή τής περιοδικής του
δηλώσεως. Έν τούτοις, τά Κράτη μέλη δύνανται
νά όρίζουν άλλο χρόνο καταβολής τού ποσού ή νά
εισπράττουν προσωρινές προκαταβολές.

6 . Τά -Κράτη μέλη έχουν τήν εύχέρεια νά ζητούν άπό
τόν υποκείμενο στόν φόρο τήν υποβολή δηλώσεως,
ή όποία νά περιλαμβάνει τά στοιχεία πού προβλέ
πονται άνωτέρω στήν παράγραφο 4 καί νά άφορα
τό σύνολο τών πράξεων πού έχουν πραγματο
ποιηθεί κατά τό προηγούμενο ετος. Ή δήλωση
αυτή πρέπει επίσης νά περιλαμβάνει όλα τά άνα
γκαΐα στοιχεία, γιά τούς ενδεχομένους διακανονι
σμούς.

7 . Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά άναγκαΐα μέτρα,
ώστε οί θεωρούμενοι σύμφωνα μέ τό άρθρο 21 πε

ρίπτωση 1 υποπεριπτώσεις α) καί β), ώς υπόχρεοι
τού φόρου άντί τού υποκειμένου στόν φόρο^ εγκα
τεστημένου στό έξωτερικό ή οί άλληλεγγύως καί
εις όλόκληρον υπεύθυνοι γιά τήν καταβολή τού
φόρου , νά έκπληρώνουν τίς προαναφερθείσες
υποχρεώσεις δηλώσεως καί καταβολής.
8 . Μέ τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων, οί όποιες θά
θεσπισθούν δυνάμει τού άρθρου 17 παράγραφος
4, τά Κράτη μέλη έχουν τήν ευχέρεια νά όρίζουν
καί άλλες υποχρεώσεις, πού κρίνουν άναγκαΐες γιά
τήν έξασφάλιση έπακριβούς εισπράξεως τού
φόρου καί γιά τήν άποτροπή καταστρατηγήσεων.
9 . Τά Κράτη μέλη δύνανται νά άπαλλάσσουν τούς
ύποκειμένους στόν φόρο :
— άπό όρισμένες υποχρεώσεις,

— άπό κάθε υποχρέωση , όταν πραγματοποιούν
μόνον άπαλλασσόμενες πράξεις,
— άπό τήν καταβολή τού όφειλόμενου φόρου ,

όταν τό ποσό αυτό είναι άσήμαντο.

4. Κάθε υποκείμενος στόν φόρο όφείλει νά κατάθέτει
δήλωση έντός προθεσμίας καθοριζομένης άπό τά

Κράτη μέλη . Ή προθεσμία αυτή δέν δύναται νά
υπερβαίνει τούς δύο μήνες άπό τήν λήξη κάθε πε
ριόδου δηλώσεως. Ή περίοδος αυτή καθορίζεται
άπό τά Κράτη μέλη ώς μηνιαία, δίμηνη ή τρίμηνη.
Έν τούτοις, τά Κράτη μέλη δύνανται νά όρίζουν
διαφορετικές περιόδους πού δέν δύνανται,
πάντως, νά υπερβαίνουν τό έτος.
Ή δήλωση πρέπει νά περιλαμβάνει όλα τά άνα
γκαΐα στοιχεία γιά τήν έξακρίβωση τού ποσού τού
άπαιτητού φόρου καί τού ποσού τών έκπτώσεων,
συμπεριλαμβανομένου , κατά περίπτωση , καί κατά

τό μέτρο πού είναι άναγκαϊο γιά τήν βεβαίωση τής
βάσεως έπιβολής τού φόρου , τού συνολικού ποσού
τών πράξεων τών σχετικών μέ τόν φόρο αυτό καί
τίς έκπτώσεις αύτές, καθώς καί τού ποσού τών
άπαλλασσομένων πράξεων.

Άρθρο 23

Υποχρεώσεις κατά τήν εισαγωγή

Όσον άφορα τίς εισαγωγές άγαθών, τά Κράτη μέλη
καθορίζουν τίς λεπτομέρειες τής δηλώσεως καί τής
συνακολούθου καταβολής.
Τά Κράτη μέλη δύνανται ιδίως νά όρίζουν, ότι γιά τίς
εισαγωγές άγαθών, πού πραγματοποιούνται άπό τούς
ύποκειμένους στόν φόρο ή τούς ύποχρέους ή όρισμένες
κατηγορίες εξ αυτών, ό όφειλόμενος λόγω τής ει
σαγωγής φόρος προστιθεμένης άξίας δέν καταβάλλε
ται κατά τόν χρόνο τής εισαγωγής, ύπό τόν όρο ότι ό
φόρος αυτός άναγράφεται σέ δήλωση πού συντάσσε
ται σύμφωνα μέ τό άρθρο 22 παράγραφος 4.
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Άρθρο 24

Ειδικό καθεστώς μικρών έπιχειρήσεών

1 . Τά Κράτη μέλη , τά όποια συναντούν δυσχέρειες
ώς-πρός τήν υπαγωγή τών μικρών επιχειρήσεων, λόγω
τής δραστηριότητος ή καί τής δομής τους, στό κανο
νικό φορολογικό καθεστώς, έχουν τήν ευχέρεια, εντός
τών όρίων καί υπό τίς προϋποθέσεις πού καθορίζουν
άλλά καί μέ τήν επιφύλαξη τής προβλεπομένης άπό τό
άρθρο. 29 διαβουλεύσεως, νά εφαρμόζουν άπλοποιη
μένες μεθόδους επιβολής κάί εισπράξεως τού φόρου
καί ιδίως καθεστώτα κατ' άποκοπήν, χωρίς όμως νά
δύναται νά προκύπτει μείωση τού φόρου .
2.
Μέχρι ενα χρονικό σημείο, τό όποιο θά άποφα
σισθεϊ όμοφώνως άπό τό Συμβούλιο, προτάσει τής
Επιτροπής, τό όποιο όμως δέν δύναται νά είναι μετα
γενέστερο τού χρόνου τής καταργήσεως τών φορολο
γιών κατά τήν εισαγωγή καί τής μή φορολογίας ή επι

στροφής τών φόρων κατά τήν εξαγωγή, στίς μέταξύ
τών Κρατών μελών συναλλαγές :
α) Τά Κράτη μέλη, τά όποια έκαμαν χρήση τής δυνα
τότητος τής προβλεπομένης στό άρθρο 14 τής δευ
τέρας οδηγίας τού Συμβουλίου τής 11ης Απρι
λίου 1967 καί καθιέρωσαν άπαλλαγές ή προοδευ
τικές μειώσεις τού φόρου , δύνανται νά τίς
διατηρήσουν, καθώς καί τόν τρόπο εφαρμογής

τους, εφ' όσον είναι σύμφωνες μέ τό σύστημα τού
φόρου προστιθεμένης άξίας.

Τά Κράτη μέλη, τά όποια άπαλλάσσουν τούς υπο
κειμένους στόν φόρο, τών όποιων ό ετήσιος

κύκλος εργασιών είναι κατώτερος τού ποσού σέ
έθνικό νόμισμα, τό όποιον άντιστοιχεΐ σέ 5 000
Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες βάσει τού συντε
λεστού μετατροπής κατά τήν ήμερα έκδόσεως τής
παρούσης όδηγίας, δύνανται νά αυξήσουν τό
άπαλλασσόμενο όριο μέχρι τού ποσού τών 5 000
Ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων.

Τά Κράτη μέλη πού εφαρμόζουν προοδευτική
μείωση τού φόρου δέν δύνανται νά αυξήσουν τό
άνώτατο όριο τής μειώσεως αυτής ούτε νά κα
ταστήσουν πιό εύνοϊκούς τούς όρους χορηγήσεώς
της .

β) Τά Κράτη μέλη , τά όποια δέν έκαμαν χρήση τής εύ
χερείας αύτής, δύνανται νά άπαλλάσσουν τούς
υποκειμένους στόν φόρο, τών οποίων ό έτήσιος
κύκλος έργασιών ισούται κατ' άνώτατο όριο μέ τό
ποσό σέ έθνικό νόμισμα, τό όποιο άντιστοιχεΐ σέ
5 000 Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες βάσει τού
συντελεστού μετατροπής κατά τήν ήμέρα έκδόσεως
τής παρούσης όδηγίας. Δύνανται δέ νά έφαρμό
ζουν, έάν συντρέχει λόγος, προοδευτική μείωση
τού φόρου γιά υποκειμένους στόν φόρο, τών
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οποίων o ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τό
άνώτατο όριο πού όρισαν τά Κράτη αυτά γιά την
εφαρμογή της άπαλλαγής.

γ) Τά Κράτη μέλη, τά όποια απαλλάσσουν τους υπο
κειμένους στόν φόρο τών όποιων ό ετήσιος κύκλος
έργασιών εϊναί ϊσος ή άνώτερος από τό ποσό σέ
έθνικό νόμισμα, τό όποιο αντιστοιχεί σέ 5 000
Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες βάσει του συντε
λεστού μετατροπής κατά τήν ημέρα εκδόσεως τής
παρούσης οδηγίας, δύνανται νά αυξήσουν τό ποσό
αύτό γιά νά διατηρηθεί ή πραγματική του άξία.
3.
Οί εννοιες τής άπαλλαγής καί τής προοδευτικής
μειώσεως εφαρμόζονται έπί παραδόσεων άγαθών καί
παροχών υπηρεσιών πού πραγματοποιούνται άπό τίς
μικρές επιχειρήσεις.
Τά Κράτη μέλη έχουν τήν ευχέρεια νά έξαιρούν όρι
σμένες πράξεις άπό τό προβλεπόμενο άνωτέρω άπό τήν
παράγραφο 2 καθεστώς. Έν πάση περιπτώσει ή πα
ράγραφος 2 δέν εφαρμόζεται στίς πράξεις πού άναφέ
ρονται στό άρθρο 4 παράγραφος 3 .

4.
Ό κύκλος έργασιών πού λαμβάνεται υπόψη γιά
τήν έφαρμόγή τής παραγράφου 2 άποτελεΐται άπό τό
ποσό , έκτός φόρου προστιθεμένης άξιας, ,τών παραδό
σεων άγαθών καί παροχών υπηρεσιών, τών όριζο
μένων στά άρθρα 5 καί 6 , κατά τό μέτρο πού υπόκει
νται στόν φόρο, περιλαμβανομένων καί τών πράξεων
πού άπαλλάσσονται μέ έπιστροφή τών φόρων πού κα
τεβλήθησαν κατά τό προηγούμενο στάδιο σύμφωνα μέ
τό άρθρο 28 παράγραφος 2 , καθώς καί άπό τό ποσό

τών άπαλλασσο μένων πράξεων δυνάμει του άρθρου
15 καί επίσης άπό τό ποσό τών πράξεων έπί άκινήτων,

τών χρηματοδοτικών πράξεων πού άναφέρονται στό
άρθρο 13 υπό B περίπτωση δ), καί τών παροχών τών
άσφαλιστικών επιχειρήσεων, έκτός έάν οί πράξεις αυ

τές είναι παρεπομένου χαρακτήρος.
Έν τούτοις, οί μεταβιβάσεις ενσωμάτων ή άΰλων
άγαθών επενδύσεως τής έπιχειρήσεως, δέν λαμβάνο
νται υπόψη γιά τόν προσδιορισμό τού κύκλου
έργασιών.

5 . Οί ύποκείμενοι στόν φόρο πού άπολαύουν τής
άνωτέρω άπαλλαγής, δέν έχουν τό δικαίωμα εκπτώ
σεως του φόρου σύμφωνα μέ τό άρθρο 17 ούτε τό δι

καίωμα άναγραφής του στά τιμολόγιά τους ή σέ κάθε
άλλο έγγραφο πού επέχει θέση τιμολογίου .

6. Οί υποκείμενοι στόν φόρο πού δικαιούνται τήν
άνωτέρω άπαλλαγή, δύνανται νά προτιμήσουν εϊτε τό
κανονικό καθεστώς εφαρμογής τού φόρου προστιθε
μένης άξίας εϊτε τήν εφαρμογή τών άπλοποιη μένων
μεθόδων πού προβλέπονται άπό τήν παράγραφο 1 .
Στήν περίπτωση αυτή άπολαύουν τών προοδευτικών
μειώσεων τού φόρου , οι όποιες προβλέπονται ένδεχο
μένως άπό τήν εθνική τους νομοθεσία .
7 . 01 υποκείμενοι στόν φόρο, οί όποιοι άπολαύουν
τής προοδευτικής μειώσεως, θεωρούνται ως υπαγόμε
νοι στό κανονικό καθεστώς τού φόρου προστιθεμένης
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αξίας, μέ την έπιφύλαξη της έφαρμογής της παραγρά
φου 1 .

8.
Ανά τετραετία καί γιά πρώτη φορά την 1η ' Ια
νουαρίου 1982 , ή ' Επιτροπή , κατόπιν διαβουλεύσεων
μέ τά Κράτη μέλη , υποβάλλει έκθεση στό Συμβούλιο,
περί της έφαρμογής τών διατάξεων του παρόντος
άρθρου . Ή έκθεση αυτή συνοδεύεται, έφ' όσον συ
ντρέχει λόγος καί λαμβάνοντας υπόψη τήν άνάγκη
έξασφαλίσεως της προοδευτικής συγκλίσεως τών
εθνικών ρυθμίσεων, άπό προτάσεις οί όποιες άναφέ
ρονται :

α) στήν βελτίωση του ειδικού καθεστώτος τών μικρών
έπιχειρήσεων'
β) στήν προσαρμογή τών έθνικών καθεστώτων σχε
τικά μέ τίς άνωτέρω άπαλλαγές καί τίς προοδευτι
κές μειώσεις τού φόρου προστιθεμένης άξίας'

γ) στήν προσαρμογή τού άναφερομένου στήν παρά
γραφο 2 όρίου τών 5 000 Ευρωπαϊκών λογιστικών
μονάδων,

9 . Τό Συμβούλιο θά άποφασίσει σέ εύθετο χρόνο,
εάν, γιά τήν πραγματοποίηση τού σκοπού τού προβλε
πομένου στό άρθρο τής άπό 11ης Απριλίου 1967
πρώτης όδηγίας, άπαιτεΐται ή καθιέρωση είδικού κα
θεστώτος γιά τίς μικρές έπιχειρήσεις καί, έφ' όσον
συντρέχει περίπτωση , θά άποφασίσει έπί τών όρίων
καί τών κοινών προϋποθέσεων έφαρμογής τού έν λόγω
καθεστώτος. Μέχρι τήν καθιέρωση τού καθεστώτος
αυτού , τά Κράτη μέλη δύνανται νά διατηρούν τά ει
δικά καθεστώτα τους καί νά τά έφαρμόζουν σύμφωνα
μέ τό παρόν άρθρο καί τίς μεταγενέστερες πράξεις τού
Συμβουλίου .

"Αρθρο 25
Κοινό κατ' άποκοπή καθεστώς γεωργών
1.

-Τά Κράτη μέλη έχουν τήν ευχέρεια νά έφαρμό

ζουν γιά τού ς γεωργούς, ή υπαγωγή τών όποιων στό
κανονικό καθεστώς τού φόρου προστιθεμένης άξίας ή ,
ενδεχομένως, στό προβλεπόμενο άπό τό άρθρο 24
άπλοποιημένο καθεστώς θά προσέκρουε σέ δυσχέρει
ες, ένα κατ' άποκοπήν καθεστώς, τό όποιο άποσκοπεΐ
στόν συμψηφισμό τής έπιβαρύνσεως μέ τόν φόρο προ
στιθεμένης άξίας, ό όποιος καταβάλλεται γιά τίς άγο
ρές άγαθών καί υπηρεσιών τών κατ' άποκοπήν
γεωργών, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τού παρόντος
άρθρου .

2.
Κατά τήν έννοια τού παρόντος άρθρου θεωρού
νται ώς :

— « γεωργός»: ό υποκείμενος στόν φόρο, ό όποιος
άσκεΐ τήν δραστηριότητά του στό πλαίσιο μιάς άπό
τίς κατωτέρω όριζόμενες εκμεταλλεύσεις,
— «γεωργική, δασοκομική ή άλιευτική έκμετάλ
— « λευση »: οί έκμεταλλεύσεις, οί όποιες θεωρούνται

ώς έκμεταλλεύσεις αυτού τού είδους από κάθε
Κράτος μέλος στό πλαίσιο τών άπαριθ μου μένων
στό παράρτημα A παραγωγικών δραστηριοτήτων,

—~ «γεωργός κατ' άποκοπήν »: ό γεωργός, έπί τού
όποιου έφαρμόζεται τό προβλεπόμενο κατωτέρω
άπό τίς παραγράφους 3 καί έπόμενες, κατ' άπο
κοπήν καθεστώς,

—- « γεωργικά προϊόντα»: τά άγαθά πού προκύπτουν
άπό τίς άπαριθμούμενες στό παράρτημα A
δραστηριότητες καί πού παράγονται άπό τίς γεωρ
γικές, δασοκομικές ή άλιευτικές εκμεταλλεύσεις
κάβε Κράτους μέλους,

— « γεωργικές υπηρεσίες»: οί άπαριθμούμενες στό
παράρτημα B υπηρεσίες πού παρέχονται άπό
γεωργό μέ τήν χρησιμοποίηση τών μέσων πού
διαθέτει σέ έργατικό δυναμικό ή /καί τού συνήθους
εξοπλισμού τής άγροτικής, δασοκομικής ή αλιευ
τικής έκμεταλλεύσεώς του ,
— « έπιβάρυνση μέ τόν προηγουμένως καταβληθέντα
φόρο προστιθεμένης άξίας»: ή συνολική
έπιβάρυνση μέ φόρο προστιθεμένης άξίας τών
άγαθών καί τών υπηρεσιών πού άγοράσθηκαν άπό
τό σύνολο τών υπαγομένων στό κατ' άποκοπήν
καθεστώς γεωργικών, δασοκομικών καί άλιευ
τικών έκμεταλλεύσεων, έφ' όσον ό φόρος αυτός θά

ήταν δυνατό νά έκπεσθεϊ σύμφωνα μέ τό άρθρο 17
στήν περίπτωση γεωργού υπαγομένου στό κανο
νικό καθεστώς έφαρμογής τού φόρου προστιθε
μένης άξίας,

— « κατ' άποκοπήν ποσοστά συμψηφισμού »: τά πο
σοστά τά καθοριζόμενα άπό τά Κράτη μέλη,
σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 3 , τά όποια έφαρμό
ζονται στίς περιπτώσεις πού προβλέπονται στήν
παράγραφο 5 , γιά νά δύνανται οί κατ' άποκοπήν
γεωργοί νά τυγχάνουν τού κατ' άποκοπήν συμψη
φισμού τής έπιβαρύνσεως μέ τόν προηγουμένως
καταβληθέντα φόρο προστιθεμένης άξίας,
— « κατ' άποκοπήν συμψηφισμός»: τό ποσό πού προ
κύπτει άπό τήν έφαρμογή τού άναφερομένου στήν
παράγραφο 3 κατ' άποκοπήν ποσοστού συμψηφι
σμού στόν κύκλο έργασιών τού κατ' άποκοπήν
γεωργού , στίς προβλεπόμενες άπό τήν παράγραφο
5 περιπτώσεις.

3.
Τά Κράτη' μέλη καθορίζουν, έφ' όσον παρίσταται
άνάγκη , κατ' άποκοπήν ποσοστά συμψηφισμού, τά
όποια κοινοποιούν στήν ' Επιτροπή πρίν αυτά τεθούν
σέ έφαρμογή . Τά ποσοστά αυτά καθορίζονται βάσει
μακροοικονομικών δεδομένων τών τριών τελευταίων
έτών, άναφερομένων μόνο στούς κατ' άποκοπήν γεωρ
γούς. Δέν επιτρέπεται τά ποσοστά αυτά νά έχουν ώς
άποτέλεσμα τήν έπιστροφή στό σύνολο τών κατ' άπο
κοπήν γεωργών ποσών, πού υπερβαίνουν τίς επιβα
ρύνσεις μέ τόν προηγουμένως καταβληθέντα φόρο
προστιθεμένης άξίας. Τά Κράτη μέλη δύνανται νά
μειώνουν τά ποσοστά αυτά μέχρι μηδενισμού τους. Τά
ποσοστά δύνανται νά στρογγυλοποιούνται στό πρός
τά κάτω ή πρός τά άνω ήμισυ μονάδος.
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Τά Κράτη μέλη έχουν τήν εύχέρια νά καθορίζουν κατ'
άποκοπήν ποσοστά συμψηφισμού διαφορετικά γιά την
δασοκομία, τους διάφορους κλάδους της γεωργίας και
τήν άλιεία.

4 . Τά Κράτη μέλη δύνανται νά απαλλάσσουν τούς
κατ' άποκοπήν γεωργούς άπό τίς υποχρεώσεις πού
βαρύνουν τούς υποκειμένους στόν φόρο δυνάμει του
άρθρου 22 .
5 . Τά προβλεπόμενα άνωτέρω άπό τήν παράγραφο
3 κατ' άποκοπήν ποσοστά εφαρμόζονται στήν τιμή
άνευ φόρου τών γεωργικών προϊόντων πού παρεδόθη
σαν άπό τούς κατ' άποκοπήν γεωργούς σέ άλλους
υποκειμένους στόν φόρο, πλήν τών κατ' άποκοπήν
γεωργών καί τών γεωργικών υπηρεσιών πού παρε
σχέθησαν άπό τούς κατ' άποκοπήν γεωργούς σέ άλλους
υποκειμένους στόν φόρο,, πλήν τών κατ' άποκοπήν
γεωργών. Μέ τόν συμψηφισμό αυτό άποκλείεται κάθε
άλλη μορφή έκπτώσεως.
6.
Τά Κράτη μέλη έχουν τήν ευχέρεια νά όρίζουν
ότι ή καταβολή τών ποσών τού κατ' άποκοπήν συμψη
φισμού πραγματοποιείται:

α) εϊτε άπό τόν υποκείμενο στόν φόρο άγοραστή ή
λήπτη ' στήν περίπτωση αυτήν ό υποκείμενος στόν
φόρο άγοραστής ή λήπτης εχει τό δικαίωμα,
σύμφωνα μέ τούς καθοριζομένους άπό τά Κράτη

μέλη τρόπους, νά εκπίπτει άπό τόν οφειλόμενο
φόρο προστιθεμένης άξίας τό ποσό τού κατ'
άποκοπήν συμψηφισμού, τό οποίο κατέβαλε στούς
κατ' άποκοπήν γεωργούς'
β) εϊτε άπό τήν δημόσια άρχή .
7 . Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τά κατάλληλα
μέτρα γιά τόν άποτελεσματικό ελεγχο της καταβολής
τών κατ' άποκοπήν συμψηφισμών στούς κατ' άπο
κοπήν γεωργούς.
8.
Γιά τίς παραδόσεις γεωργικών προϊόντων καί
παροχές γεωργικών υπηρεσιών, πλήν τών άναφερο
μένων άνωτέρω στήν παράγραφο 5 , ή. καταβολή τών
κατ' άποκοπήν συμψηφισμών θεωρείται ότι γίνεται
άπό τόν άγοραστή ή τόν λήπτη .

9 . Κάθε Κράτος μέλος εχει τήν ευχέρεια νά εξαιρεί
άπό τό κατ' άποκοπήν καθεστώς όρισμένες κατηγορίες
γεωργών, καθώς καί τούς γεωργούς, γιά τούς όποιους
ή εφαρμογή τού κανονικού καθεστώτος του φόρου
προστιθεμένης άξίας ή, ενδεχομένως, του προβλεπο
μένου στό άρθρο 24 παράγραφος 1 άπλοποιημένου
καθεστώτος, δέν παρουσιάζει δυσχέρειες διοικητικής
φύσεως.
10 .
Κάθε κατ' άποκοπήν γεωργός έχει τό δικαίωμα
νά επιλέγει τήν ύπαγωγή στό κανονικό καθεστώς τού

φόρου προστιθεμένης άξίας ή, ενδεχομένως, στό
προβλεπόμενο στό άρθρο 24 παράγραφος 1 , άπλο
ποιημένο καθεστώς, σύμφωνα μέ τούς καθοριζομένους
άπό κάθε Κράτος μέλος όρους καί λεπτομέρειες.
11 .

Πρίν άπό τό τέλος τοΰ πέμπτου §τους άπό τήν

έναρξη ισχύος τής παρούσης όδηγίας, ή ' Επιτροπή
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υποβάλλει στό Συμβούλιο νέες προτάσεις ώς πρός τήν
εφαρμογή τού φόρου προστιθεμένης άξίας στίς πρά
ξεις πού άναφέρονται στά γεωργικά προϊόντα καί στίς
γεωργικές υπηρεσίες.
12 .
"Οταν τά Κράτη μέλη κάνουν χρήση τής προ
βλεπομένης άπό τό παρόν άρθρο εύχερείας, καθορί
ζουν, έν όψει τής έφαρμογής τοΰ καθεστώτος τών
ιδίων πόρων, τήν ομοιόμορφη βάση τού φόρου προ
στιθεμένης άξίας, εφαρμόζοντας τήν κοινή μέθοδο
υπολογισμού τού παραρτήματος Γ.
*Άρθρο 26

Ειδικό καθεστώς τών πρακτορείων ταξιδιών
1 . Τά Κράτη μέλη έπιβάλλουν φόρο προστιθεμένης
άξίας στίς πράξεις τών πρακτορείων ταξιδιών
σύμφωνα μέ τό παρόν άρθρο, κατά το μέτρο πού τά
πρακτορεία αυτά ενεργούν ίδίω ονόματι έναντι τών
ταξιδιωτών καί έφ' όσον χρησιμοποιούν, γιά τήν
πραγματοποίηση τού ταξιδίου , παραδόσεις άγάθών
καί παροχές υπηρεσιών άλλων υποκειμένων στόν
φόρο . Τό παρόν άρθρο δέν έφαρμόζεται στά πρακτο
ρεία ταξιδιών, τά όποια ενεργούν άποκλέιστικά ώς
' μεσολαβητές καί γιά τά όποια έφαρμόζεται τό άρθρο
11 υπό A παράγραφος 3 περίπτωση γ). Θεωρούνται,
επίσης, κατά τήν έννοια τού παρόντος άρθρου , ώς
πρακτορεία ταξιδιών οι οργανωτές περιηγήσεων.

2 . Οί πράξεις πού πραγματοποιούνται άπό τό
πρακτορείο γιά τήν εκτέλεση τού ταξιδίου , θεωρού
νται ώς μία ένιαία παρογή υπηρεσίας άπό τό πρακτο
ρείο ταξιδιών πρός τόν ταξιδιώτη . Ή παροχή αυτή
φορολογείται στό Κράτρς μέλος, στό όποιο τό πρα
κτορείο ταξιδιών εχει τήν έδρα τής οικονομικής του
δραστηριότητος ή μόνιμη έγκατάσταση , άπό τήν όποια
ένήργησε τήν παροχή τών υπηρεσιών. Γιά τήν έν λόγω
παροχή υπηρεσιών θεωρείται ώς βάση έπιβολής τού
φόρου καί τιμή άνευ φόρου, κατά τήν έννοια τού
άρθρου 22 παράγραφος 3 περίπτωση β) τό περιθώριο
κέρδους τού πρακτορείου ταξιδιών, δηλαδή ή δια
φορά μεταξύ τού συνολικού καταβλητέου άπό τόν τα
ξιδιώτη ποσού άνευ φόρου προστιθεμένης άξίας καί
τού πραγματικού κόστους μέ τό όποιο έπιβαρύνεται τό
πρακτορείο ταξιδιών γιά παραδόσεις καί παροχές
υπηρεσιών άπό άλλους υποκειμένους στόν φόρο, κατά
τό μέτρο πού ό ταξιδιώτης εχει άμεσο όφελος άπό τίς
πράξεις αυτές.

3 . Άν οί πράξεις, τίς όποιες τό πρακτορείο ταξι
διών άναθέτει σέ άλλους υποκειμένους στόν φόρο,
πραγματοποιούνται άπό τούς τελευταίους έκτός τής
Κοινότητος, ή παροχή υπηρεσιών τού πρακτορείου
έξομοιούται πρός δραστηριότητα μεσολαβούντος
προσώπου , άπαλλασσομένη σύμφωνα μέ τό άρθρο 15
περίπτωση 14 . Άν οί πράξεις αυτές πραγματοποιού
νται τόσο εντός, όσο καί έκτός τής Κοινότητος, πρέπει
νά θεωρείται ώς άπαλλασσόμενο μόνο τό μέρος τής
παροχής υπηρεσιών τού πρακτορείου ταξιδιών, τό
όποιο άφορα τίς πραγματοποιηθείσες έκτός τής
Κοινότητος πράξεις.
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4. Τά ποσά του φόρου προστιθεμένης άξίας, μέ τά
όποια έπιβαρύνεται τό πρακτορείο ταξιδιών άπό άλ
λους υποκειμένους στόν φόρο γιά τίς προβλεπόμενες

άντίστοιχη ήμερομηνία ένάρξεως της ισχύος τών δια
τάξεων του άρθρου 1 παράγραφος δευτέρα της πα
ρούσης όδηγίας.

άνωτέρω άπό την παράγραφο 2 πράξεις πού παρέχουν
άμεσο όφελος στόν ταξιδιώτη , δέν έκπίπτονται οΰτε
έπιστρέφονται σέ όποιοδήποτε Κράτος μέλος.
ΤΙΤΛΟΣ XV

ΜΕΤΡΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

Άρθρο 21

1 . Τό . Συμβούλιο δύναται προτάσει τής ' Επι
τροπής, νά έπιτρέπει όμοφώνως, σέ κάθε Κράτος μέ
λος τήν λήψη ειδικών μέτρων, κατά παρέκκλιση άπό
τήν παρούσα όδηγία, μέ σκοπό τήν άπλοποίηση τής
εισπράξεως τού φόρου ή τήν άποτροπή όρισμένων πε
ριπτώσεων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Τά προ
οριζόμενα γιά άπλοποίηση τής εισπράξεως τού φόρου
μέτρα δέν έπιτρέπεται νά έπηρεάζουν, παρά μόνο
κατά τρόπο άμελητέο, τό ποσό τού όφειλομένου φόρου
στό στάδιο τής τελικής καταναλώσεως.
2.

Τό Κράτος μέλος πού έπιθυμεϊ νά λάβει τά άνα

φερόμενα στήν παράγραφο 1 μέτρα, φέρει τό ζήτημα
στήν ' Επιτροπή καί παρέχει σέ αυτήν κάθε στοιχείο
χρήσιμο γιά τήν έκτίμηση τού θέματος.
3.
Ή Επιτροπή ένημερώνει σχετικώς , τά λοιπά
Κράτη μέλη έντός προθεσμίας ένός μηνός.

2.
Οί μειωμένοι συντελεστές καί οί άπαλλαγές μέ
έπιστροφή τών καταβληθέντων κατά τό προηγούμενο

στάδιο φόρων, πού υφίστανται την 31η Δεκεμβρίου
1975 καί άνταποκρίνονται στά κριτήρια, τά άναφερό
μενα στήν τελευταία περίπτωση τού άρθρου 17 της
δευτέρας όδηγίας του Συμβουλίου της 1 1ης 'Απριλίου
1967 , δύνανται νά διατηρηθούν μέχρι μιά ήμερομηνία
πού θ,ά καθορισθεί όμοφώνως άπό τό Συμβούλιο, προ
τάσει της Επιτροπής, ή όποία όμως δέν δύναται νά

είναι μεταγενέστερη της ήμερομηνίας καταργήσεως
τών φορολογιών κατά τήν εισαγωγή καί της μή φορο
λογίας ή έπιστροφής τών φόρων κατά τήν έξαγωγή
στίς μεταξύ τών Κρατών μελών συναλλαγές. Τά Κράτη
μέλη λαμβάνουν τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν έξασφά
λιση τής δηλώσεως άπό τούς υποκειμένους στόν φόρο
τών στοιχείων πού άπαιτούνται γιά τόν προσδιορισμό
τών ιδίων πόρων, τών άναγομένων στίς πράξεις αύτές.
Τό Συμβούλιο προβαίνει άνά πενταετία, βάσει έκθέ
σεως τής ' Επιτροπής, σέ επανεξέταση τών άναφερο
μένων άνωτέρω μειωμένων συντελεστών καί άπαλ
λαγών καί, κατά περίπτωση , έκδίδει όμοφώνως, προ
τάσει τής ' Επιτροπής, τίς άναγκαΐες διατάξεις πρός
έξασφάλιση τής προοδευτικής καταργήσεώς τους.

3 . Κατά τήν διάρκεια τής προβλεπομένης στήν πα
ράγραφο 4 μεταβατικής περιόδου τά Κράτη μέλη δύ
νανται :

4.
Ή άπόφαση τού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει
ληφθεί, έφ' όσον έντός διμήνου άπό τής άναφερομένης
στήν παράγραφο 3 ενημερώσεως, οΰτε ή ' Επιτροπή ,
οΰτε Κράτος μέλος, ζητήσει νά έπιληφθεί τής υποθέ
σεως τό Συμβούλιο .
# .
5 . Τά Κράτη μέλη, τά όποια έφαρμόζουν κατά τήν
Ιην ' Ιανουαρίου 1977 είδικά μέτρα, όπως τά άναφε
ρόμενα άνωτέρω στή παράγραφο 1 , δύνανται νά τά
διατηρήσουν, υπό τόν όρο ότι θά τά κοινοποιήσουν

στήν ' Επιτροπή πρό τής 1ης 'Ιανουαρίου 1978 καί μέ
τήν έπιφύλαξη ότι, προκειμένου περί μέτρων προορι

ζομένων γιά τήν άπλοποίηση τής εισπράξεως τού φό
ρου, τά μέτρα αυτά είναι σύμφωνα πρός τό κριτήριο τό
τιθέμενο στήν παράγραφο 1 .
ΤΙΤΛΟΣ XVI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

1 . Οί διατάξεις, οί όποιες έχουν ενδεχομένως τεθεί
σέ ισχύ άπό τά Κράτη μέλη στό πλαίσιο τής εύχερείας
πού προβλέπεται στίς τέσσερις πρώτες περιπτώσεις
τού άρθρου 17 τής δευτέρας όδηγίας τού Συμβουλίου
τής 11ης 'Απριλίου 1967 , παύουν νά έφαρμόζονται σέ
καθένα άπό τά ένδιαφερόμενα Κράτη μέλη άπό τήν

α) νά συνεχίσουν νά έπιβάλλουν φόρο έπί πράξεων
άπαλλασσο μένων δυνάμει τών άρθρων 13 ή 15
καί τών όποίψν ό πίνακας παρατίθεται στό πα
ράρτημα E '

β) νά συνεχίσουν νά άπαλλάσσουν άπό τόν φόρο τίς
άπαριθμούμενες στό παράρτημα ΣΤ πράξεις υπό
τίς υφιστάμενες στό Κράτος μέλος προϋποθέσεις'
γ) νά παρέχουν στούς υποκειμένους στόν φόρο τήν
εύχέρεια επιλογής τής φορολογήσεως τών άπαλ
λασσομένων πράξεων υπό τίς οριζόμενες στό
παράρτημα Z προϋποθέσεις'

δ) νά συνεχίσουν νά έφαρμόζουν διατάξεις κατά
παρέκκλιση άπό τήν προβλεπομένη στό άρθρο 18
παράγραφος 2 έδάφιο πρώτο, άρχή τής άμέσου
εκπτώσεως'

ε) νά συνεχίσουν νά έφαρμόζουν διατάξεις κατά
παρέκκλιση άπό τό άρθρο 5 παράγραφος 4 πε
ρίπτωση γ), τό άρθρο 6 παράγραφος 4 καί τό
άρθρο 11 υπό A παράγραφος 3 περίπτωση γ)'
στ) νά όρίσουν ότι γιά τίς παραδόσεις κτιρίων καί
γηπέδων πρός οικοδόμηση, άγοραζομένων πρός
τόν σκοπό μεταπωλήσεώς τους άπό υποκείμενο
στόν φόρο πού δέν είχε δικαίωμα πρός έκπτωση

κατά τήν άγορά, βάση έπιβολής τού φόρου είναι ή
διαφορά μεταξύ τής τιμής πωλήσεως καί τής τιμής
άγοράς'
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ζ) κατά παρέκκλιση άπό τίς διατάξεις του άρθρου
17 παράγραφος 3 καί τού άρθρου 26 παράγραφος
3 , νά συνεχίσουν νά άπαλλάσσουν , χωρίς δι
καίωμα εκπτώσεως τών προηγουμένως κατα
βληθέντων φόρων, τίς προβλεπόμενες άπό τό
άρθρο 26 παράγραφος 3 παροχές υπηρεσιών τών
πρακτορείων ταξιδιών. Ή παρέκκλιση αυτή
έφαρμόζεται επίσης στά πρακτορεία ταξιδιών, τά
όποια ένεργοΰν έπ' όνόματι καί γιά λογαριασμό
του ταξιδιώτου .

4.
Ή μεταβατική περίοδος ορίζεται άρχικά γιά μία
πενταετία πού άρχίζει τήν Ιην ' Ιανουαρίου 1978 . Τό
άργότερο εξη μήνες πρό τής λήξεως τής περιόδου
αυτής, μεταγενέστερα δέ μόνο όταν είναι άνάγκη, τό
Συμβούλιο, βάσει έκθέσεως τής ' Επιτροπής, θά επα
νεξετάσει τήν κατάσταση όσον άφορα τίς άπαριθμού
μενες στήν παράγραφο 2 παρεκκλίσεις καί θά άποφα

σίσει όμοφώνως, προτάσει τής ' Επιτροπής, γιά τήν
ενδεχόμενη κατάργηση όρισμένων άπό τίς παρεκκλί
σεις αυτές ή του συνόλου αυτών.
5 . Μετά τό πέρας τής μεταβατικής περιόδου οί με
ταφορές προσώπων θά φορολογούνται στήν χώρα
άναχωρήσεως γιά τήν πραγματοποιουμένη στό έσωτε
ρικό τής Κοινότητος διαδρομή , κατά τρόπο πού θά
καθορισθεί όμοφώνως άπό τό Συμβούλιο, προτάσει
τής ' Επιτροπής.
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ΤΙΤΛΟΣ XVIII

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙ!

Αρθρο 30

Διεθνείς συμφωνίες

Τό Συμβούλιο δύναται προτάσει τής ' Επιτροπής νά
έπιτρέπει όμοφώνως, σέ κάθε Κράτος μέλος νά συνά
πτει μέ τρίτη χώρα ή μέ διεθνή οργανισμό συμφωνία
πού δύναται νά περιέχει παρεκκλίσεις άπό τήν πα
ρούσα όδηγία. Τό Κράτος, τό όποιο έπιθυμεϊ νά συ
νάψει μιά τέτοια συμφωνία, φέρει τό ζήτημα στήν
Επιτροπή καί παρέχει όλα τά στοιχεία, πού άπαι
τούνται γιά τήν εκτίμηση τού θέματος. Ή ' Επιτροπή
ενημερώνει σχετικώς τά άλλα Κράτη μέλη έντός προ
θεσμίας ένός μηνός.

Ή άπόφαση τού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει
ληφθεί άν, έντός διμήνου άπό τής προβλεπομένης
άνωτέρω στήν πρώτη παράγραφο ενημερώσεως, ή
υπόθεση δέν συζητηθεί άπό τό Συμβούλιο .

Αρθρο 31

Λογιστική μονάδα

ΤΙΤΛΟΣ XVII

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Αρθρο 29

. 1 . Συνιστάται Συμβουλευτική ' Επιτροπή Φόρου
Προστιθεμένης 'Αξίας, ή όποία καλείται στό έξής
« έπιτροπή ».

2.

Ή έπιτροπή άποτελεΐται άπό άντιπροσώπους

τών Κρατών μελών καί τής ' Επιτροπής.
Ή έπιτροπή προεδρεύεται άπό άντιπρόσωπο τής
' Επιτροπής.
Ή γραμματεία τής επιτροπής έξασφαλίζεται άπό τίς
υπηρεσίες τής ' Επιτροπής.

3.

Ή έπιτροπή καταρτίζει τόν κανονισμό της.

4.
' Εκτός άπό τά σημεία πού άποτελούν άντικεί
μενο διαβουλεύσεων δυνάμει τής παρούσης όδηγίας, ή
έπιτροπή έξετάζει τά ζητήματα πού τής υποβάλλει ό
πρόεδρός της, είτε μέ δική του πρωτοβουλία είτε κα
τόπιν αιτήσεως τού άντιπροσώπου Κράτους μέλους,
σχετικά μέ τήν έφαρμογή τών κοινοτικών διατάξεων
περί φόρου· προστιθεμένης άξίας.

1.
Ή λογιστική μονάδα πού χρησιμοποιείται στήν
παρούσαόδηγία, είναι ή Ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα
(« ΕΛΜ »), όπως όρίζεται άπό τήν άπόφαση
75 /250/ΕΟΚ 0). .

2 . Κατά τήν μετατροπή τής λογιστικής αυτής μονά
δος σέ εθνικά νομίσματα, τά Κράτη μέλη δύνανται νά
στρογγυλοποιούν μέχρι 10 % πρός τά άνω ή πρός τά
κάτω, τά ποσά πού προκύπτουν άπό τήν μετατροπή
αυτή .

Άρθρο 32

Μεταχειρισμένα αντικείμενα

Τό Συμβούλιο, προτάσει τής Επιτροπής, θά θεσπίσει
όμοφώνως, πρό τής 31ης Δεκεμβρίου 1977 , τό κοινο
τικό καθεστώς φορολογίας τών μεταχειρισμένων αντι
κειμένων, καθώς καί τών άντικειμένων τέχνης, αρ
χαιολογικών άντικειμένων καί τών άντικειμένων γιά
συλλογές.

Μέχρι νά τεθεί σέ έφαρμογή τό κοινοτικό αυτό κα
θεστώς, τά Κράτη μέλη, τά όποια κατά τόν χρόνο
ένάρξεως ισχύος τής παρούσης όδηγίας έφαρμόζουν
ειδικό καθεστώς γιά τά άνωτέρο άντικείμενα, δύνα
νται νά διατηρήσουν τό καθεστώς αυτό .
Γ 1 ) ΕΕ άριθ. N 104 τής 24 . 4 . 1975 , σ. 35 .
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Άρθρο 33

Μέ τήν έπιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, οί
διατάξεις τής παρούσης όδηγίας δέν έμποδίζουν τήν
διατήρηση ή τήν έπιβολή άπό Κράτος μέλος φόρων
επί τών συμβάσεων άσφαλίσεως καί έπί τών παιγνίων
καί στοιχημάτων, ειδικών φόρων καταναλώσεως, δι
καιωμάτων εγγραφής ή καταχωρίσεως καί γενικότερα
κάθε φόρου , δικαιώματος ή τέλους, μή έχοντος τόν χα
ρακτήρα φόρου έπί τού κύκλου έργασιών .

τήν κατάργηση τών ληφθέντων από τά Κράτη μέλη
μέτρων κατά παρέκκλιση άπό τό σύστημα αυτό, γιά νά
έπιτευχθεΐ σύγκλιση τών έθνικών συστημάτων φόρου
προστιθεμένης άξίας καί νά προετοιμασθεί, μέ τόν
τρόπο αυτό, ή πραγματοποίηση τού σκοπού πού άνα
φέρεται στό άρθρο 4 τής πρώτης όδηγίας τού Συμβου
λίου τής 11ης 'Απριλίου 1967 .
Άρθρο 36

Τό άρθρο 2 παράγραφος τετάρτη καί τό άρθρο 5 τής
πρώτης όδηγίας τού Συμβουλίου τής 11ης Απριλίου

ΤΙΤΛΟΣ XIX

1967 καταργούνται.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Άρθρο 34

Ή ' Επιτροπή, άφού διαβουλευθεί μέ τά Κράτη μέλη,
υποβάλλει στό Συμβούλιο, γιά πρώτη φορά τήν Ιην
'Ιανουαρίου 1982 , κατόπιν δέ άνά διετία, εκθεση έπί
τής λειτουργίας τού κοινού συστήματος τού φόρου
προστιθεμένης άξίας στά Κράτη μέλη . Ή έκθεση αυτή
διαβιβάζεται άπό τό Συμβούλιο στήν Συνέλευση .

Άρθρο 37

Ή δευτέρα οδηγία τού Συμβουλίου τής 11ης Απρι
λίου 1967 παύει νά ισχύει σέ κάθε Κράτος μέλος άπό
τήν έναρξη εφαρμογής τής παρούσης όδηγίας.
Άρθρο 38

Άρθρο 35

Τό Συμβούλιο, πρός τό συμφέρον τής κοινής άγοράς,
εκδίδει όμοφώνως, στόν κατάλληλο χρόνο προτάσει
τής ' Επιτροπής καί κατόπιν διαβουλεύσεως μέ τήν
Συνέλευση καί τήν Οικονομική καί Κοινωνική Επι
τροπή, τίς . κατάλληλες όδηγίες μέ σκοπό τήν
συμπλήρωση τού κοινού συστήματος φόρου προστιθε
μένης άξίας καί ιδίως τόν προοδευτικό περιορισμό ή

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 17 Μαΐου 1977 .
Για τό Συμβούλιο

ό Πρόεδρος
J. SILKIN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

I. H ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

1 , γενική γεωργία, περιλαμβανομένης καί τής αμπελουργίας'
2 , καλλιέργεια όπωροφόρων δένδρων (περιλαμβανομένης καί καλλιέργειας έλαιοδένδρων) καί
καλλιέργεια κηπευτικών, άνθοκομικών καί διακοσμητικών φυτών, έστω καί σέ θερμοκήπια'
3 , παραγωγή μανιταριών καί μπαχαρικών, παραγωγή σπόρων πρός σπορά καί φυτών πρός
φύτευση ' έκμετάλλευση φυτωρίων.
II . ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

1 , κτηνοτροφία '
2 , πτηνοτροφία '

3 , κονικλοτροφία'
4 , μελισσοκομία'
5 , μεταξοσκωληκοτροφία '

6 , σαλιγκαροτροφία.

' Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
III . ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ
IV . ΑΛΙΕΙΑ

1 , άλιεία γλυκού ύδατος'
2 , ίχθυοτροφία'

"

3 , καλλιέργεια μυδιών, στρειδιών καί λοιπών μαλακίων καί μαλακοστράκων'
4, βατραχοτροφία.
V. Θεωρούνται επίσης ώς δραστηριότητες γεωγικής παραγωγής οί μεταποιητικές δραστηριότητες,
τίς όποιες πραγματοποιεί ό γεωργός έπί προϊόντων πού προέρχονται κατά κύριο λόγο άπό την
γεωργική του παραγωγή μέ μέσα χρησιμοποιούμενα κανονικώς στό πλαίσιο τών γεωργικών,
δασοκομικών ή άλιευτικών έκμεταλλεύσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θεωρούνται ώς παροχές γεωργικών υπηρεσιών οι υπηρεσίες πού συμβάλλουν υπό κανονικές συνθή
κες στην έπίτευξη τής γεωργικής παραγωγής καί ιδίως:

— οί έργασίες καλλιεργείας, θερισμού, άλωνίσματος, δεματιάσματος, περισυλλογής καί συγκομιδής,
περιλαμβανομένων καί τής σποράς καί φυτεύσεως,
— ή συσκευασία καί οί έργασίες προπαρασκευής γιά τήν πώληση, όπως έργασίες ξηράνσεως, καθα
ρισμού , συνθλίψεως, άπολυμάνσεως καί ή έναπόθεση σέ σιλό γεωργικών προϊόντων,
— ή άποθήκευση γεωργικών προϊόντων,

— ή φύλαξη, έκτροφή ή πάχυνση ζώων,
— ή μίσθωση γιά γεωργικούς σκοπούς μέσων χρησιμοποιουμένων κανονικώς στίς γεωργικές, δασο
κομικές ή άλιευτικές έκμεταλλεύσέις,
— ή τεχνική βοήθεια,

— ή καταστροφή έπιβλαβών φυτών καί ζώων, οί -ψεκασμοί φυτών καί έδάφους,
— ή έκμετάλλευση άρδευτικών καί άποξηραντικών έγκαταστάσεων,
— ή κοπή δένδρων, ξύλων καί άλλες δασοκομικές υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 0 )
ΚΟΙΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

I. Γιά τόν υπολογισμό τής προστιθεμένης άξίας τού συνόλου τών γεωργικών, δασοκομικών καί
άλιευτικών έκμεταλλεύσεων, λαμβάνεται υπόψη ή άξία άνευ προστιθεμένης άξίας:

( J) Οί όροι πού χρησιμοποιούνται στό παρόν παράρτημα είναι οί χρησιμοποιούμενοι στούς οικονο
μικούς λογαριασμούς γεωργίας τής Στατιστικής ' Υπηρεσίας τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΣΥΕΚ).
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1 , τής τελικής παραγωγής, περιλαμβανομένης τής αύτοκαταναλώσεως τών αναφερομένων
κατωτέρω υπό IV καί V κλάδων «γεωργικά προϊόντα καί προϊόντα θήρας» καί « άκατέρ
γαστος ξυλεία», στά όποια προστίθενται τά προϊόντα τών άναφερομένων ύπό V τού πα
ραρτήματος A μεταποιητικών δραστηριοτήτων '

2 , τής ένδιαμέσου καταναλώσεως πού είναι άναγκαία γιά τήν έπίτευξη τής άναφερομένης ύπό 1
παραγωγής'

3 , τών άκαθαρίστων έπενδύσεων παγίου κεφαλαίου οί όποιες πραγματοποιούνται σέ συν
δυασμό μέ τίς καθοριζόμενες στά παραρτήματα A καί B δραστηριότητες.

II. Πρός καθορισμό τών υποκειμένων στόν φόρο προστιθεμένης άξίας εισροών, οί όποιες δημιουρ
γούν δικαίωμα πρός έκπτωση καί τών έκροών τών κατ' άποκοπήν γεωργών, άφαιρούνται άπό

τους έθνικούς λογαριασμούς οί εισροές καί έκροές τού αύτού είδους τών υπαγομένων στό κανο
νικό σύστημα φόρου προστιθεμένης άξίας γεωργών, λαμβανομένων υπόψη τών ίδιων, δπως καί
στήν παράγραφο I , στοιχείων .

III . Ή προστιθεμένη άξία τών κατ' άποκοπήν γεωργών ισούται πρός τήν διαφορά μεταξύ , άφ' ένός
τής κατά τήν παράγραφο, 1 1 άξίας τής τελικής παραγωγής άνευ φόρου προστιθεμένης άξίας καί,
άφ' έτέρου, τού ποσού τής κατά τήν παράγραφο I 2 ένδιαμέσου καταναλώσεως, καθώς καί τών
κατά τήν παράγραφο I 3 άκαθαρίστων έπενδύσεων παγίου κεφαλαίου . Όλα τά στοιχεία αύτά
άναφέρονται άποκλειστικά καί μόνο στούς κατ' άποκοπήν γεωργούς.
IV. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΗΡΑΣ

Αριθ. κωδικοποιήσεως
της ΣΥΕΚ

Δημητριακά (πλήν όρύζης)
Σίτος καί ζέα (EPEAUTRE)
Σίτος μαλακός καί ζέα

10.01.11

1

10.01.19

1

Χειμερινός σίτος (περιλαμβανομένης καί ζέας)
' Εαρινός σίτος
Σίτος σκληρός

10.01.51
10.01.59

Χειμερινός σίτος

' Εαρινός σίτος
Σίκαλις καί σμιγός
Σίκαλις

10.02.00

Χειμερινή σίκαλις
Εαρινή σίκαλις
Σμιγός

Κριθή

10.01.11
10.01.19
10.03.10
10.03.90

Χειμερινή κριθή
Εαρινή κριθή

Βρώμη καί μίγματα θερινών δημητριακών
Βρώμη

10.04.10
10.04.90

Μίγματα θερινών δημητριακών
Αραβόσιτος (σπόρος)
"Αλλα δημητριακά (πλήν όρύζης)
Φαγόπυρον το έδώδιμον
Κέγχρος
Σόργον
Κέγχρος ό μακρός
Δημητριακά μή κατονομαζόμενα άλλού (πλήν όρύζης)

10.05.10
10.05.92

10.07.10
10.07.91

10.07.95
10.07.96
10.07.99

2
2
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Αριθ.
'
κωδικοποιήσεως
της ΣΥΕΚ

"Ορυζα μετά τών άχυρων ή άναποφλοίωτη

10.06.11

Οσπρια ξηρά
Πίσσα ξηρά καί γιά ζωοτροφές
Πίσσα ξηρά, έκτός άπό τά προοριζόμενα γιά ζωοτροφές
Πίσσα ξηρά (πλήν έρεβύνθων)
Ερέβυνθοι
Πίσσα γιά ζωοτροφές
Φασίολοι ξηροί, κουκιά καί φούλια
Φασίολοι ξηροί
Κουκιά καί φούλια

07.05.11

07.05.15
07.05.95

Άλλα όσπρια ξηρά
Φακαί

07.05.91

Σπόροι βίκου'
Σπόροι λουπίνου

12.03.31

2

12.03.49

2

Ξηρά όσπρια μη κατονομαζόμενα άλλου καί μίγ
ματα όσπριων ξηρών μεταξύ των ή μέ δημητριακά

07.05.97

Βοτανιζόμενα φυτά

Γεώμηλα
Γεώμηλα (έτερα τών πρός σποράν)
Γεώμηλα πρώιμα

07.01.13
07.01.15

Γεώμηλα μή πρώιμα

07.01.17
07.01.19

Γεώμηλα πρός σποράν

07.01.11

Σακχαρότευτλα
Τεύτλα γιά ζωοτραφές' γογγύλια Σουηδίας, καρόττα καί
γογγύλια γιά ζωοτροφές ' άλλα φυτά βοτανιζόμενα

Τεύτλα γιά ζωοτροφές
Γογγύλια Σουηδίας, καρόττα καί γογγύλια
γιά ζωοτροφές
Γογγύλια Σουηδίας
Καρόττα, γογγύλια γιά ζωοτροφές

Λάχανα γιά ζωοτροφές

12.04.11

12.10.10

12.10.99

2

Αλλα φυτά βοτανιζόμενα
Κολοκασία

07.06.10

Γλυκοπατάται

07.06.50

Φυτά βοτανιζόμενα μή κατονομαζόμενα άλλού

07.06.30
12.10.09

Βιομηχανικά φυτά

Σπόροι καί καρποί έλαιώδεις (πλήν έλαιών)
Κραμβόσπορος καί γογγυλόσπορος
Χειμερινός κραμβόσπορος
Θερινός κραμβόσπορος
Έγγυλόσποροι άγριογογγύλης
Ήλιανθόσπορος
Σπέρματα σόγιας

12.01.91

12.01.95

12.01.40

Σπόρος κίκκεως

12.01.50

Λινόσπορος

12.01.61
12.01.69

3
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Αριθ. κωδικοποιήσεως
της ΣΥΕΚ

Σπέρματα σησαμίου , καννάβεως, σινάπεως, μήκωνος

Σπέρματα
Σπέρματα
Σπέρματα
Σπέρματα

σησαμίου
καννάβεως
σινάπεως
μήκωνος

12.01.97

12.01.94
12.01.92

12.01.93

Φυτά γιά τήν υφαντουργία
Λίνον

54.01.10

Κάνναβις

57.01.10

Καπνός ακατέργαστος (περιλαμβανομένου καί τον άποξη·
ρανθέντος)
Λυκίσκος

24.01.10
24.01.90

12.06.00

Αλλα βιομηχανικά φυτά

Κιχώριον διά καφέ

12.05.00

Φυτά γιά τήν ιατρική , τήν άρωματοποιΐα καί γιά
άρτύματα
Κρόκος

09.10.31

Κύμινον

Φυτά γιά τήν ιατρική, τήν άρωματοποιΐα καί γιά
άρτύματα, μή κατονομαζόμενα άλλου

07.01.82

09.09 ( 11-13-15-17-18 )
09.10 (J 1-20-51-55-71 )
12.07 ( 10-20-30-40-50
60-70-80-91-99 )

Λαχανικά νωπά

Λάχανα εδώδιμα
Κουνουπίδια

Αλλα λάχανα
Λάχανα Βρυξελλών
Λάχανα λευκά
Λάχανα έρυθρά
Λάχανα Σαβοΐας (ή Μιλάνου)
Λάχανα πράσινα
Λάχανα μή κατονομαζόμενα άλλου
Λαχανικά φυλλώδη καί βλαστώδη πλήν τών λαχάνων
Σέλινα έν γένει

07.01.21
07.01.22

07.01.26
07.01.23
07.01.27

07.01.51
07.01.53
07.01.97

Πράσσα

07.01.68

Μαρούλια

07.01.31
07.01.33

Ραδίκια

07.01.36

Σπανάκια .

07.01.29

Σπαράγγια

07.01.71

Ραδίκια ( witloof endives)

Αγκινάρες
Ετερα λαχανικά φυλλώδη και βλαστώδη

07.01.36

07.01.37

άλλοϋ

1

07.01.34

Άγκιναροειδή καί άγριοαγγινάρες (cardes et cardons)
Μάραθον
Λάπαθον ή ρεβέντι
Κάρδαμον
Μαϊντανός
Λίχχανικά φυλλώδη καί βλαστώδη μή κατονομαζόμενα

2

07.01.73

Σμύρνιον ( mâche)

Μπρόκολα ραπανιών

1

2

07.01.91

07.01.97

1
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Αριθ. κωδικοποιήσεως
της ΣΥΕΚ

Λαχανικα καλλιεργούμενα γιά τόν καρπό
Τομάται

07.01.75
07.01.77

Αγγούρια καί άγγουράκια

07.01.83
07.01.85

Πεπόνια

08.09.10

Μελιτζάνες, κολοκύθια καί κολοκυθάκια

07.01.95

Πιπεριές

07.01.93

Άλλα λαχανικά καλλιεργούμενα γιά τόν καρπό

07.01.97

3

Ραψανικράμβαι ( choux-raves)
Γογγύλια έδώδιμα

07.01.27

2

Ρίζαι, βολβοί καί κόνδυλοι

Καρόττα

07.01.54

Σκόρδα
Κρόμμυα καί άσκαλώνια
Τεύτλα έδώδιμα

07.01.67

Τραγονωπώγωνες (salsifis)
Έτεραι ρίζαι, βολβοί καί κόνδυλοι (σχοινόπρασσον,
ραφανίδες, ρέβες, ράφανοι ή ραπάνια)

07.01.56
07.01.59

Λαχανικά λοβοφόρα
Αρακάς ( μπιζέλια)

07.01 (62-63-66)

07.01.41
07.01.43

Φασόλια

07.01.45
07.01.47

Άλλα λαχανικά λοβοφόρα

07.01.49

Μανιτάρια καλλιεργημένα

07.01.87

Νωποί καρποί καί όπώραι, περιλαμβανομένων τών εσπεριδοειδών
(πλήν σταφυλών καί έλαιών)
Μήλα καί άχλάδια έπιτραπέζια
Μήλα έπιτραπέζια
Αχλαδια έπιτραπέζια

08.06 ( 13-15-17 )
08.06 (36-38 )

Μήλα γιά την κατασκευή μηλίτου καί άχλάδια γιά τήν
κατασκευή άπίτου

Μήλα γιά τήν κατασκευή μηλίτου (cidre)

08.06.11

Άχλάδια γιά τήν κατασκευή άπίτου (poire)

08.06.32

Οπώραι μετά πυρήνος
Ροδάκινα

08.07.32

Βερύκκοκα
Κεράσια
Δαμάσκηνα (περιλαμβανομένων καί τών
mirabelles, reines-claudes, quetsches)
Άλλαι όπώραι μετά πυρήνος

08.07.10
08.07 (51-55 )

Καρποί κελυφωτοί
Κάρυα
Λεπτοκάρυα ( φουντούκια)
Αμύγδαλα

08.07 ( 71-75 )
08.07.90

08.05.31
08.05.91
08.05.11
08.05.19

Κάστανα

08.05.50

Άλλοι καρποί κελυφωτοί (πλήν τών τροπικών)
Φυστίκια

08.05.70

Καρποί κελυφωτοί μή κατονομαζόμενοι άλλου

(πλήν τών τροπικών)

08.05.97

1
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Άλλοι καρποί δένδρων
Συκα

Κυδώνια

Α
' ριθ. κωδικοποιήσεως
της ΣΥΕΚ
08.03.10
08.06.50

Καρποί δένδρων μή κατονομαζομένων άλλου (πλήν
των τροπικών)
Φράουλαι

08.09.90

1

08.08 ( 11-15 )

Καρποί σαρκώδεις

Φραγκοστάφυλα καί μαύρα φραγκοστάφυλα
Μαύρα φραγκοστάφυλα

Φραγκοστάφυλα
Σμέουρα'
Πράσινα φραγκοστάφυλα

08.08.41
08.08.49

1

08.08.90

1

08.09.90

2

Έτεραι παρόμοιαι όπώραι (π.χ. μούρα καλλιεργημένα),
πλήν τών άγρίων μούρων
Εσπεριδοειδή
Πορτοκάλια
Μανταρίνια και κλεμαντίνες

08.02 (21-22-24-27)
08.02 (32-36 )

Λεμόνια

08.02.50

Φράπες
Άλλα έσπεριδοειδή
Κίτρα
Γλυκολέμονα
Περγαμόντα
Εσπεριδοειδή μή κατονομαζόμενα άλλού

08.02.70

08.02.90

Σταφυλαί καί έλαίαι
Σταφυλαί

' Επιτραπέζιοι σταφυλαί
Ετεραι σταφυλαί (διά παραγωγήν οίνου , χυμού
σταφυλών καί σταφίδων)

08.04 (21-23 )

08.04 (25-27 )

Ελαίαι

' Επιτραπέζιοι έλαίαι
"Ετεραι έλαίαι (γιά τήν παραγωγή έλαίου )

07.01.78
07.01.79
07.03.13

Αλλα φυτικά προϊόντα

Φυτά γιά ζωοτροφές 0)

12.10.99

1

Φυτά φυτωρίων
Φυτά άμπέλων
Δένδρα καί δενδρύλλια διακοσμητικά

06.02 ( 19-40-51-55 )
06.02 ( 10-30)
06.02 (71-75-79-98)

Δασικά φυτώρια

06,02.60

Δένδρα καί δενδρύλλια όπωροφόρα

Φυτικαί ύλαι διά τήν πλεκτικήν
Λυγαριαί, βρύλλα, ινδικοί κάλαμοι
Κάλαμοι, μπαμπού
"Ετεραι φυτικαί υλαι διά την πλεκτικήν

14.01 ( 11-19-51-59 )
14.01 (31-39 )
14.01.90

Άνθη καί φυτά διακοσμητικά καί δένδρα Χριστουγέννων

Κρόμμυα καί κόνδυλοι άνθέων
Φυτά διακοσμητικά
Άνθη πρός κοπήν, πρασινάδες καί φυλλώματα
(') Π.χ. σανός, τριφύλλι (εξαιρέσει τών λαχάνων γιά ζωοτροφές).

06.01.10

06.01 (31-39)
06.03 ( 11-15-90 )
06.04 (20-40-50)
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Άριθ. κωδικοποιήσεως
τής ΣΥΕΚ

Δένδρα Χριστουγέννων
Πολυετή φυτά της υπαίθρου

06.04.90
06.02.92

Σπόροι πρός σποράν

Σπόροι πρός σποράν γεωργικών προϊόντων (2)

06.02.95

12.03 ( 11-19-35-39
44-46-84-86-89)
12.03.31
12.03.49

Σπόροι πρός σποράν ανθέων
Προϊόντα περισυλλογής (M

1
1

12.03.81

07.01 ( 88-89)
08.05.97
08.08.31
08.08.35
08.08.49
08.08.90
23.06.10

2

2
2
1

Παραπροϊόντα (2)
12.08 ( 10-31 )
12.08.90

Παραπροϊόντα καλλιεργείας δημητριακών (πλην όρύζης)
Παραπροϊόντα καλλιεργείας όρΰζης
Παραπροϊόντα καλλιεργείας ξηρών όσπριων
Παραπροϊόντα καλλιεργείας κηπευτικών
Παραπροϊόντα καλλιεργείας βιομηχανικών φυτών
Παραπροϊόντα καλλιεργείας νωπών λαχανικών
Παραπροϊόντα καλλιεργείας όπωρών καί έσπεριδοειδών
Παραπροϊόντα καλλιεργείας σταφυλών καί έλαιών
Άλλα παραπροϊόντα καλλιεργειών φυτών

12.09.00
13.03.12

14.02 ( 10-21-23-25-29)
14.03.00

14.04.00

14.05 ( 11-19)
15.16.10

23.06.10

2

23.06.30
13.01.00

Φυτικά προϊόντα μη κατονομαζόμενα άλλου

Γλεύκος (μούστος) καί οίνος
Γλεύκος

22.04.00

Οίνος

22.05 (21-25-31-35-41
,

44-45-47-51-57

59-61-69 )
Παραπροϊόντα τής οινοπαραγωγής (3)

23.05.00

Ελαιόλαδον

Έλαιόλαδον παρθένον (4)

15.07.06

Έλαιόλαδον μή έξευγενισμένον (4)

15.07 (07-08)

Παραπροϊόντα τής άπολήψεως τού έλαιολάδου (5)

23.04.05

Βοοειδή
Βοοειδή κατοικίδια

01.02 ( 11-13-14-15-17 )

Μόσχοι

"Αλλα βοοειδή ήλικίας κάτω τοΰ έτους
(2)
0)
(2)
(3)

' Εξαιρέσει σπόρων πρός σποράν δημητριακών, όρύζης καί γεωμήλων.
Π.χ. άγρια μανιτάρια, καρποί μυρτίλου, άγρια μούρα, άγρια σμεουρα.
Π.χ. άχυρον, φύλλα, λοβοί μπιζελιών καί φασολιών.
Π.χ. οίνολάσπη, τρυγία άκάθαρτος, κλπ.

(4) Αύτά τά δυό προϊόντα δέν διακρίνονται λόγω διαφοράς ιών σταδίων παραγωγής, άλλά λόγω της μεθόδου
μεταποιήσεως.

(5) Π.χ. έλαιοπυρήνες καί άλλα υπολείμματα άπομένοντα μετά την άπόληψη τοΰ έλαιολάδου .
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Α
' ριθ. κωδικοποιήσεως
της ΣΥΕΚ
Δαμάλεις

Αγελάδες
Βοοειδή άρρενα αναπαραγωγής
Βοοειδή άρρενα άναπαραγωγής ηλικίας ένός εως
δύο ετών

—
—

—

Βοοειδή άρρενα άναπαραγωγής ήλικίας πλέον
τών δυο ετών

—

Βοοειδή πρός σφαγή καί πάχυνση
Βοοειδή πρός σφαγή καί πάχυνση ήλικίας ένός
έως δυο ετών
Βοοειδή πρός σφαγή καί πάχυνση ήλικίας άνω
τών δύο ετών

—
—

Χοιροειδή
Χοιροειδή κατοικίδια
Χοιρίδια
Νεαροί χοίροι
Χοίροι πρός πάχυνση
Θήλεις χοίροι πρός άναπαραγωγή
Άρρενες χοίροι πρός άναπαραγωγή

01.03 ( 11-15-17 )"
—
—
—
—
—

Ιπποειδή
01.01 ( 11-15-19)

Ιπποι

"Ονοι

01.01.31

Ήμίονοι

01.01.50

Προβατοειδή και αΐγοειδή
Προβατοειδή κατοικίδια
Αίγοειδή κατοικίδια

01.04 ( 11-13 )
01.04.15

Πουλερικά, κόνικλοι, περιστεραί και λοιπά ζώα
Ορνιθες, άλεκτορες, κοτόπουλα καί νεοσσοί

01.05 ( 10-91 )

Νήσσαι

01.05.93

Χήνα ι

01.05.95

Ινδιάνοι

01.05.97

Φραγκόκοτες

01.05.98

Κόνικλοι κατοικίδιοι

01.06.10

Περιστεραί κατοικίδιοι
Λοιπά ζώα

01.06.30

Μελισσαι

Μεταξοσκώληκες
Γουναροφόρα ζώα
Σαλιγκαροι (πλήν θαλάσσης)

Ζώα μή άλλαχού κατονομαζόμενα

03.03.66
01.06.99
02.04.99

1

θηράματα καί κρέας θηραμάτων
Θηράματα 0)

Κρέας θηραμάτων

,

01.01.39
01.02.90
01.03.90
01.04.90
01.06.91

02.04.30

(') Στά ζώντα θηράματα περιλαμβάνονται μόνο τά θηράματα κτηνοτροφίας καί τά εγκλωβισμένα θηράματα .
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Αριθ. κωδικοποιήσεως
της ΣΥEK
Γαλα μή υποσταν ουδεμιαν κατεργασίαν
Γάλα
Γάλα
Γάλα
Γάλα

άγελάδος
προβάτου
αίγός
βουβάλου

—
—
—
—

Ωά

Ωά όρνιθος

Ώά όρνιθος πρός έπώασιν
"Ετερα ώά όρνιθος
Ώά ετερα της όρνιθος
Ώά ετερα τής όρνιθος πρός έπώασιν
Λοιπά ώά ετερα τής όρνιθος

04.05.12
04.05.14

1

04.05.12
04.05.16

2

04.05.18

Άλλα ζωικά προϊόντα

Έριον (περιλαμβανομένων καί τών τριχών) (^

53.01 ( 10-20)

Μέλι

04.06.00

Βόμβυκες μεταξοσκωλήκων
Παραπροϊόντα ζωικών προϊόντων (2)

50.01.00
15.15.10

53.01 (93-95 )

Ζωικά προϊόντα μή κατονομαζόμενα άλλου

1

43.01 ( 10-20-30-90)

53.02.97

Γεωργικαι έργασιαι FAÇON (3)

Γεωργικά προϊόντα σχεδόν άποκλειστικώς εισαγόμενα
Σπέρματα καί καρποί ελαιώδεις
Σπέρματα άραχιδών

12.01.11
12.01.15

Κόπρα
Καρυα καί άμύγδαλα του φοίνικος

12.01.20
12.01.30

Βαμβακόσποροι

12.01.96

Σπέρματα καί καρποί έλαιώδεις μή άλλαχοΰ
κατονομαζόμενοι

12.01.99

Φυτά γιά τήν υφαντουργία τροπικά
Βάμβαξ
Λοιπά φυτά γιά τήν υφαντουργία
Άβάκα

55.01.00

Σιζάλ

57.02.00
57.03.10
57.04.10

Ίούτη
Κοκοκαρυα

57.04.30

Ραμι

54.02.00

Φυτά διά τήν ύφαντουργίαν μή άλλαχού κατονομαζόμενα

57.04.50

Άλλα τροπικά βιομηχανικά φυτά
Καφές

09.01.11

Κακάο

18.01.00

Ζακχαροκάλαμον

12.04.30

(■) Εφ' όσον άποτελοΰν κύρια προϊόντα.
(2) Π.χ. δέρματα, τρίχες, σισυροδέρματα φονευθέντων θηραμάτων, κηρός, κοπρία, ούρα τών ζώων.
(3) Δηλαδή έργασίες, οί όποιες έκτελοΰνται κανονικά άπό τίς ίδιες τίς γεωργικές έπιχειρήσεις, όπως ή καλλιέργεια
τής γης, ό θερισμός, τό άλώνισμα του σίτου, ή άποξήρανση τού καπνού, ή κουρά τών προβάτων, ή περιποίηση
τών ζώων.
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Καρποί καί όπώραι τροπικοί
Καρποί κελυφωτοί τροπικοί
Κάρυα κοκκοφοινίκων
Κάρυα άνακαρδιοειδών
Κάρυα Βραζιλίας
Κάρυα τοϋ PECAN

"Αλλοι τροπικοί καρποί καί όπώραι
Χουρμάδες

Αριθ. κωδικοποιήσεως
της ΣΥΕΚ
08.01.75
08.01.77

08.01!80
08.05.80

08.01.10

Μπανάνες
Ανανάδες

08.01 ( 31-35 )

Παπαιαι (papaijes)

08.08.50

08.01.50

Τροπικοί καρποί καί όπώραι μή κατονομαζόμενοι άλλου 08.01 (60-99)
Ελεφαντοστούν άκατέργαστον

05.10.00

V. ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

Ρητινώδης ξυλεία γιά κατεργασία καί βιομηχανικές χρήσεις
Ρητινώδης μακρά ξυλεία
— 1 . Σύμφλοιος ξυλεία

( 1 ) ' Ελάτης, έρυθροελάτης, DOUGLAS
(2) Πεύκης, λάρυκος (άγριοπεύκης)
— 2 . Ξυλεία όρυχείων ή μεταλλείων
( 1 ) Ελάτης, έρυθροελάτης, DOUGLAS
(2) Πεύκης, λάρυκος (άγριοπεύκης)
— 3 . Άλλη μακρά ξυλεία
( 1 ) ' Ελάτης, έρυθροελάτης, DOUGLAS

(2) Πεύκης, λάρυκος (άγριοπεύκης)
Ρητινώδης ξυλεία γιά άλεση
— 1 . ' Ελάτης, έρυθροελάτης, DOUGLAS
— 2 . Πεύκης, λάρυκος (άγριοπεύκης)
Καυσόξυλα ρητινώδη
' Ελάτης, έρυθροελάτης, DOUGLAS
Πεύκης, λάρυκος (άγριοπεύκης)

Ξυλεία πλατυφύλλων δένδρων γιά κατεργασία καί βιομηχανικές χρήσεις
Μακρά ξυλεία πλατυφύλλων δένδρων
— 1 . Σύμφλοιος ξυλεία
( 1 ) Δρυός
(2) Φηγού (όξύας)
(3) Λεύκης

(4) Λοιπών δένδρων
— 2 . Ξυλεία όρυχείων ή μεταλλείων
( 1 ) Δρυός
(2 ) Λοιπών δένδρων

— 3 . Άλλη μακρά ξυλεία
( 1 ) Δρυός
(2 ) Φηγού (όξύας)
(3) Λεύκης
(4) Λοιπών δένδρων
Ξυλεία πλατυφύλλων δένδρων γιά άλεση — 1 . Δρυός

— 2 . Φηγού (όξύας)
— 3 . Λεύκης
— 4 . Λοιπών δένδρων
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Καυσόξυλα έκ πλατυφύλλων δένδρων
Δρυός

Φηγού (όξύας)
Λεύκης

Λοιπών δένδρων

Δασικαί ύπηρεσίαι (*)
Άλλα προϊόντα (παραδείγματος χάριν φλοιοί, φελλός, ρητίνη )
(>) Δηλαδή δασοκομικές υπηρεσίες, άσκούμενες κανονικά άπό τίς ίδιες τίς δασικές έπιχειρήσεις (π. χ. κοπή ξύλων).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΕΔΑΦΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1 , τηλεπικοινωνίες'
2 , διανομή ύδατος, φωταερίου , ηλεκτρισμού καί θερμικής, ένεργείας'
-

3 , μεταφορά αγαθών '

4 , παροχή λιμενικών και άερολιμενικών υπηρεσιών '
5 , μεταφορά πρόσωπων '

6, παραδόσεις και νουργών αγαθών, κατασκευασθέντων πρός τόν σκοπό πωλήσεώς τους'
7 , έργασίες γεωργικών όργανισμών παρεμβάσεως, άναφερόμενες σε γεωργικά προϊόντα καί πραγ
ματοποιούμενες κατ' έφαρμογή κανονισμών προβλεπόντων κοινή όργάνωση τής άγοράς τών
προϊόντων αυτών'
8 , έκμετάλλευση πανηγύρεων καί έκθέσεων έμπορικού χαρακτήρος'
9 , εναποθήκευση '

10. δραστηριότητες 'εμπορικών διαφημιστικών γραφείων'
11 . δραστηριότητες πρακτορείων ταξιδιών'
12 . έργασίες λεσχών καί κυλικείων επιχειρήσεων, πρατηρίων, συνεταιρισμών καί παρομοίων Ιδρυ
μάτων '

13 . δραστηριότητες όργανισμών ραδιοφώνου καί τηλεοράσεως, πλήν τών προβλεπομένων άπό τό
άρθρο 13 υπό A παράγραφος 1 περίπτωση ιζ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α)
ΠΡΑΞΕΩΝ

1 , πράξεις άναφερόμενες στό άρθρο 13 υπό A παράγραφος 1 περίπτωση α), κατά τό μέτρο πού
έχουν σχέση μέ τήν ύπηρεσία ταχυδρομικών δεμάτων'

2 , πράξεις άναφερόμενες στό άρθρο 13 υπό A παράγραφος 1 περίπτωση ε)'
3 , πράξεις άναφερόμενες στό άρθρο 13 υπό A παράγραφος 1 περίπτωση στ), έκτός τών όμάδων
ιατρικού ή παραϊατρικού χαρακτήρος'
4 , πράξεις άναφερόμενες στό άρθρο 13 υπό A παράγραφος 1 περίπτωση ιγ)'
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5 , πράξεις άναφερόμενες σχό άρθρο 13 υπό A παράγραφος 1 περίπτωση ιδ)'

6, πράξεις άναφερόμένες στό άρθρο 13 υπό A παράγραφος 1 περίπτωση ιστ)'
7 , πράξεις άναφερόμενες στό άρθρο 13 υπό A παράγραφος 1 περίπτωση ιζ)
8 , πράξεις άναφερόμενες στό άρθρο 13 υπό B περίπτωση δ) υποπερίπτωση 2, κατά τό μέτρο πού
έχουν σχέση μέ υπηρεσίες μεσολαβούντων προσώπων '
9 , έργασίες άναφερόμενες στό άρθρο 13 υπό B περίπτωση δ) υποπερίπτωση 5 , κατά τό μέτρο πού

έχουν σχέση μέ υπηρεσίες μεσολαβούντων προσώπων'
10. έργασίες άναφερόμενες στό άρθρο 13 υπό B περίπτωση δ) υποπερίπτωση 6 '

11 . παραδόσεις άναφερόμενες στό άρθρο 13 ύπό B περίπτωση ζ), όταν πραγματοποιούνται άπό
υποκειμένους πού είχαν δικαίωμα πρός έκπτωση τών προηγουμένως καταβληθέντων φόρων γιά
τό έν λόγω κτίριο '
12 . παραδόσεις άγαθών άναφερόμενες στό άρθρο 15 ύπό 2 '
13 . πράξεις άναφερόμενες στό άρθρο 15 ύπό 6 κ(ΐί 9 '

14 . παραδόσεις άγαθών άναφερόμενες στό άρθρο 15 ύπό 12 '

15 . οί άναφερόμενες στό άρθρο 26 παροχές ύπηρεσιών τών πρακτορείων ταξιδιών, καθώς καί οί
παροχές ύπηρεσιών τών πρακτορείων ταξιδίων, τά όποια ένεργούν έπ' όνόματι καί γιά λογα
ριασμό τοΰ ταξιδιώτου , γιά ταξίδια πραγματοποιούμενα έκτός της Κοινότητος .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ β)
ΠΡΑΞΕΩΝ

1 , είσπραξη δικαιωμάτων εισόδου σέ αθλητικές έκδηλώσεις'

2 , παροχές ύπηρεσιών συγγραφέων, καλλιτεχνών καί έρμηνευτών έργων τέχνης, δικηγόρων καί
λοιπών έλευθέρων έπαγγελματιών, έξαιρέσει τών ιατρικών καί παραϊατρικών έπαγγελμάτων,
έφ' όσον δέν πρόκειται περί τών παροχών ύπηρεσιών τών άναφερομένων στό παράρτημα B της
δευτέρας όδηγίας τού Συμβουλίου τής 11ης Απριλίου 1967 '
3 , παροχές ύπηρεσιών πραγματοποιούμενες μέ γεωργικά μηχανήματα πρός όφελος άτομικών ή
συνεταιρισμένων γεωργικών επιχειρήσεων '

4 , παραδόσεις καθαρόαιμων ϊππων καί λαγωνικών'
5 , παροχές ύπηρεσιών καί παραδόσεις άγαθών παρεπόμενες πρός τίς παροχές αυτές, οί όποιες
πραγματοποιούνται άπό τίς δημόσιες ταχυδρομικές ύπηρεσίες στόν τομέα τών τηλεπικοινωνιών '

6, παροχές ύπηρεσιών πραγματοποιούμενες άπό τίς έπιχειρήσεις κηδειών καί άποτεφρώσεως,
καθώς καί οί παρεπόμενες πρός τίς άνωτέρω παροχές παραδόσεις άγαθών'
7 , έργασίες πραγματοποιούμενες άπό τυφλούς ή εργαστήρια τυφλών, ύπό τήν προϋπόθεση ότι ή
άπαλλαγή τους δέν έπιφέρει σημαντικές στρεβλώσεις τού άνταγωνισμού '
8 , παραδόσεις άγαθών καί παροχές ύπηρεσιών πρός όργανισμούς έπιφορτισμένους μέ τήν κατα
σκευή , τήν διαρρύθμιση καί τήν συντήρηση νεκροταφείων , τάφων καί μνημείων τών θυμάτων
πολέμου '

9 , παροχή περιθάλψεως πρός ζώα άπό κτηνιάτρους '
10. έργασίες πραγματοποιούμενες άπό νοσοκομειακά ιδρύματα, μή προβλεπόμενες άπό τό άρθρο
13 ύπό A παράγραφος 1 περίπτωση β)'
11 . ύπηρεσίες έμπειρογνωμόνων πού έχουν σχέση μέ τήν έκτίμηση άσφαλιστικών άποζημιώσεων'
12 . παροχή ύδατος άπό όργανισμούς δημοσίου δικαίου '
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13 . διαχείριση πιστώσεων καί ένεγγύων πιστώσεων άπό πρόσωπο ή όργανισμό εκτός έκεινου, ό
όποιος έχορήγησε τήν πίστωση '
14 . είσπραξη απαιτήσεων '

15 . φύλαξη καί διαχείριση μετοχών, μεριδίων έταιρειών καί ένώσεων, όμολογιών καί λοιπών χρεο
γράφων ή άξιογράφων, εξαιρέσει τίτλων άντιπροσωπευτικών εμπορευμάτων καί τών δικαιω
μάτων καί τίτλων άναφερομένων στό άρθρο 5 παράγραφος 3 '

16 . οι άναφερόμενες στό άρθρο 4 παράγραφος 3 παραδόσεις κτιρίων '
17 . μεταφορές προσώπων '

οί μεταφορές άγαθών, όπως οί άποσκευές καί τά αυτοκίνητα όχήματα, συνοδευομένων άπό ταξι
διώτες ή παροχές υπηρεσιών συναφείς πρός τήν μεταφορά προσώπων, άπαλλάσσονται μόνο
κατά τό μέτρο πού άπαλλάσσονται οί μεταφορές τών προσώπων αυτών '
18 . παραδόσεις, μετατροπές, διορθώσεις, συντήρηση, ναυλώσεις καί μισθώσεις πλοίων, προοριζο

μένων γιά τήν έσωτερική έμπορική ναυσιπλοΐα, καθώς καί άντικειμένων ένσωματωμένων στά
πλοία αυτά ή χρησιμευόντων γιά τήν έκμετάλλευσή τους'

19. παραδόσεις όρισμένων άγαθών επενδύσεως μετά τήν πάροδο τής προθεσμίας διακανονισμού
τών δικαιωμάτων πρός έκπτωση '

20. παραδόσεις υλικών έξ άνακτήσεως καί καινουργών βιομηχανικών άπορριμμάτων'

21 . έφοδιασμός πλοίων άναψυχής άναχωρούντων άπό τήν έπικράτεια'

22 . εφοδιασμός άεροσκαφών ιδιωτικής χρήσεως άναχωρούντων άπό τήν έπικράτεια'
23 . παραδόσεις, μετατροπές, διορθώσεις, συντήρηση , ναυλώσεις καί μισθώσεις άεροσκαφών χρησι
μοποιουμένων άπό κρατικούς όργανισμούς, καθώς καί άντικειμένων ένσωματωμένων στά
άεροσκάφη αυτά ή χρησιμευόντων γιά τήν έκμετάλλευσή τους'
24 . μεταφορές εμπορευμάτων στούς ποταμούς Ρήνο καί Μοζέλλα (καί στά κανάλια τού δευτέρου ),
καθώς καί οί συναφείς πρός τίς μεταφορές αυτές έργασίες'

25 . παραδόσεις, μετατροπές, διορθώσεις, συντήρηση, ναυλώσεις καί έκμισθώσεις πολεμικών
πλοίων '

26 . έργασίες σχετικές μέ τόν χρυσό, πλήν τού χρυσού βιομηχανικής χρήσεως'
27 . οί προβλεπόμενες άπό τό άρθρο 26 παροχές υπηρεσιών τών πρακτορείων ταξιδιών, καθώς καί
οί παροχές υπηρεσιών τών πρακτορείων ταξιδιών πού ένεργούν έπ' όνόματι καί γιά λογαριασμό
τού ταξιδιώτου , γιά ταξίδια πραγματοποιούμενα στό έσωτερικό τής Κοινότητος'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 . Τό άναφερόμενο στό άρθρο 28 παράγραφος 3 περίπτωση γ) δικαίωμα έπιλογής δύναται νά χορη
γείται :

α) άν πρόκειται περί έργασιών άναφερομένων στό παράρτημα E :
τά Κράτη μέλη, τά όποια έφαρμόζουν ήδη τήν άπαλλαγή , συνδυασμένη όμως μέ δικαίωμα
έπιλογής, δύνανται νά διατηρούν τό έν λόγω δικαίωμα έπιλογής '
β) άν πρόκειται περί πράξεων άναφερομένων στό παράρτημα ΣΤ:

τά Κράτη μέλη, τά όποϊα διατηρούν προσωρινά τήν άπαλλαγή, δύνανται νά χορηγούν στούς
υποκειμένους στόν φόρο τό δικαίωμα έπιλογής τής φορολογήσεως.
2 . Τά Κράτη μέλη πού χορηγούν δικαίωμα έπιλογής τής φορολογήσεως μή καλυπτόμενο άπό τίς
διατάξεις τής παραγράφου 1 , δύνανται νά έπιτρέψουν στούς υποκειμένους στόν φόρο, οί όποιοι
κάνουν χρήση τούτου , νά τό διατηρήσουν τό άργότερο μέχρι τήν λήξη τριετούς περιόδου άπό τήν
ήμερομηνία ένάρξεως ισχύος τής παρούσης όδηγίας.
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