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ΔΕΚΑΤΗ ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 31ης Ιουλίου 1984

για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους
κύκλου εργασιών, η οποία τροποποιεί την οδηγία 77/388/EOK — Επιβολή του φόρου προστι
θεμένης αξίας στις μισθώσεις ενσωμάτων κινητών αγαθών
(84/386/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρα 99 και 100,
την έκτη οδηγία 77/388/EOK του Συμβουλίου της 17ης
Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου
εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης
αξίας, ομοιόμορφη φορολογική βάση ('),
την πρόταση της Επιτροπής 0,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),
τη γνώμη της
Επιτροπής (4),

Οικονομικής

και

Κοινωνικής

ζοντας ως τόπο παροχής αυτών των υπηρεσιών τον τόπο
του παρέχοντος την υπηρεσία,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο I

Η οδηγία 77/388/EOK τροποποιείται ως εξής:
1 . στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το σημείο δ) καταρ
γείται ·

2. στο άρθρο 9 παράγραφος 2 σημείο ε), προστίθεται η
ακόλουθη περίπτωση :
«— η μίσθωση ενσώματων κινητών αγαθών εξαι
ρέσει όλων των μεταφορικών μέσων.» ·

3. στο άρθρο 9 παράγραφος 3, η φράση «καθώς και τις
μισθώσεις ενσώματων κινητών αγαθών» αντικαθί
σταται από τη φράση «καθώς και τις μισθώσεις μετα

Εκτιμώντας :
ότι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 της
προαναφερόμενης οδηγίας, η μίσθωση ενσώματου
κινητού αγαθού αποτελεί οικονομική δραστηριότητα
στην οποία επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας ·

ότι η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παράγρα
φος 1 της παραπάνω οδηγίας στη μίσθωση ενσώματου
κινητού αγαθού μπορεί να προκαλέσει σημαντικές στρε
βλώσεις του ανταγωνισμού, στην περίπτωση που ο εκμι
σθωτής και ο μισθωτής είναι εγκατεστημένοι σε διαφο
ρετικά κράτη μέλη και οι επιβαλλόμενοι φορολογικοί
συντελεστές διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο

φορικών μέσων».

Άρθρο 2

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα
για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργό
τερο την 1η Ιουλίου 1985.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά
με τις διατάξεις που θεσπίζουν για την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή εμημερώνει σχετικά τα
άλλα κράτη μέλη.

άλλο ·

Άρθρο 3

ότι, συνεπώς, πρέπει να ορισθεί ότι ο τόπος παροχής
υπηρεσιών είναι το μέρος όπου ο μισθωτής έχει την έδρα
της οικονομικής δραστηριότητάς του ή, μόνιμη εγκατά
σταση για την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία, ή,
ελλείψει αυτών, ο τόπος κατοικίας ή συνήθους διαμονής
του μισθωτή ■
ότι, πάντως, όσον αφορά τη μίσθωση μεταφορικών
μέσων, πρέπει, για λόγους ελέγχου, να εφαρμόζεται
αυστηρά το εν λόγω άρθρο 9 παράγραφος 1 , καθορί
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Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 1984.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. Ο'ΚΕΕFFΕ

