26. 6. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 162/63

Ο∆ΗΓΙΑ 1999/59/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τη 17η Ιουνου 1999
που τροποποιε την οδηγα 77/388/ΕΟΚ $σον αφορ' το σ(στηµα φ$ρου προστιθ+µενη αξα
που εφαρµ$ζεται στι τηλεπικοινωνιακ+ υπηρεσε
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

1τι προκειµ>νου να επιτευχθε η ενιαα φορολ1γηση
τηλεπικοινωνιακν υπηρεσιν, τι0 οποε0 υποκεµενοι στο φ1ρο εγκατεστηµ>νο σε τρτε0 χρε0 παρ>χουν σε πρ1σωπα µη υποκεµενα στο φ1ρο, εγκατεστηµ>να εντ10 τη0 Κοιν1τητα0, υπηρεσιν των
οποων η χρση  η απολαβ 1ντω0 λαµβ6νει χρα
στην Κοιν1τητα, τα κρ6τη µ>λη θα πρ>πει να θ>σουν
σε εφαρµογ τι0 διατ6ξει0 του 6ρθρου 9 παρ6γραφο0
3 στοιχεο β) τη0 οδηγα0 77/388/ΕΟΚ, περ µεταβολ0 του τ1που τη0 παροχ0· 1τι, ωστ1σο, για αντστοιχε0 τηλεπικοινωνιακ>0 υπηρεσε0 που παρ>χονται
σε 6λλου0 αποδ>κτε0 στην Κοιν1τητα, εναι δυνατ1ν
να εξακολουθσει να εφαρµ1ζεται η παρ6γραφο0 3
του 6ρθρου 9 τη0 ανωτ>ρω οδηγα0·

(7)

1τι, προκειµ>νου να θεσπισθε ειδικ10 καν1να για
τον προσδιορισµ1 του τ1που παροχ0 των τηλεπικοινωνιακν υπηρεσιν, πρ>πει να δοθε ο ορισµ10
των εν λ1γω υπηρεσιν· 1τι ο ορισµ10 αυτ10 θα
πρ>πει να στηρζεται στου0 ορισµο90 που >χουν δη
γνει δεκτο σε διεθν>0 εππεδο, 1που συµπεριλαµβ6νονται ιδω0 οι υπηρεσε0 δροµολ1γηση0 και τερµατισµο9 διεθνν τηλεφωνικν µηνυµ6των, καθ0 και
η πρ1σβαση σε παγκ1σµια δκτυα πληροφοριν·

(8)

1τι η φορολ1γηση στον τ1πο του αποδ>κτη τη0
παροχ0 υπηρεσιν συνεπ6γεται 1τι οι υποκεµενοι
στο φ1ρο δεν θα εναι υποχρεωµ>νοι να προσφε9γουν στι0 διαδικασε0 των οδηγιν 79/1072/ΕΟΚ (5)
και 86/560/ΕΟΚ (6)· 1τι οι ν>οι καν1νε0 περ καθορισµο9 του τ1που φορολ1γηση0 δεν θα πρ>πει να
συνεπ6γονται 1τι οι αλλοδαπο υποκεµενοι στο
φ1ρο θα εναι υποχρεωµ>νοι να δηλνονται σε 6λλο
κρ6το0 για φορολογικο90 σκοπο90· 1τι αυτ1 θα επιτευχθε µε το να καταστο9ν υποχρεωτικ0 οι αποδ>κτε0 παροχ0 υπηρεσιν υπε9θυνοι για την καταβολ του φ1ρου, εφ’ 1σον οι εν λ1γω αποδ>κτε0
υπ1κεινται στο φ1ρο·

(9)

1τι η οδηγα 77/388/ΕΟΚ θα πρ>πει να τροποποιηθε
καταλλλω0,

.χοντα0 υπ1ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη0 Ευρωπαϊκ0 Κοιν1τητα0,
και ιδω0 το 6ρθρο 93,
την πρ1ταση τη0 Επιτροπ0 (1),
τη γνµη του Ευρωπαϊκο9 Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τη0 Οικονοµικ0 και Κοινωνικ0 Επιτροπ0 (3),
Εκτιµντα0:
(1)

1τι το 6ρθρο 14 τη0 συνθκη0 ορζει την εσωτερικ
αγορ6 ω0 >να χρο χωρ0 εσωτερικ6 σ9νορα µ>σα
στον οποο εξασφαλζεται η ελε9θερη κυκλοφορα
των εµπορευµ6των, των προσπων, των υπηρεσιν
και των κεφαλαων σ9µφωνα µε τι0 διατ6ξει0 τη0
συνθκη0·

(2)

1τι οι καν1νε0 που εφαρµ1ζονται επ του παρ1ντο0
1σον αφορ6 τον AΠΑ στι0 τηλεπικοινωνιακ>0 υπηρεσε0, σ9µφωνα µε το 6ρθρο 9 τη0 >κτη0 οδηγα0
77/388/ΕΟΚ του Συµβουλου, τη0 17η0 ΜαEου 1997,
περ εναρµονσεω0 των νοµοθεσιν των κρατν
µελν, των σχετικν µε του0 φ1ρου0 κ9κλου εργασιν  Κοιν1 σ9στηµα φ1ρου προστιθ>µενη0 αξα0:
ενιαα φορολογικ β6ση (4), εναι απρ1σφοροι για τη
φορολ1γηση 1λων των εν λ1γω υπηρεσιν, η καταν6λωση των οποων γνεται στο εσωτερικ1 τη0 Κοιν1τητα0, καθ0 και για την πρ1ληψη στρεβλσεων
του ανταγωνισµο9 στον τοµ>α αυτ1·

(3)

1τι, για την ορθ λειτουργα τη0 εσωτερικ0 αγορ60,
θα πρ>πει να εξαλειφθο9ν οι στρεβλσει0 του εδου0
αυτο9 και να θεσπισθο9ν ν>οι εναρµονισµ>νοι καν1νε0 γι’ αυτ την κατηγορα δραστηριοττων·

(4)

1τι θα πρ>πει να αναληφθε δρ6ση στε να εξασφαλισθε, ιδω0, 1τι οι τηλεπικοινωνιακ>0 υπηρεσε0 που
χρησιµοποιο9νται απ1 καταναλωτ>0 εγκατεστηµ>νου0 στην Κοιν1τητα θα φορολογο9νται στην Κοιν1τητα·

(5)

1τι, προ0 το9το οι τηλεπικοινωνιακ>0 υπηρεσε0, οι
οποε0 παρ>χονται σε υποκεµενου0 στο φ1ρο εγκατεστηµ>νου0 στην Κοιν1τητα,  σε αποδ>κτε0 εγκατεστηµ>νου0 σε τρτη χρα, θα πρ>πει, καταρχν, να
φορολογο9νται στον τ1πο των αποδεκτν τη0
παροχ0 υπηρεσιν·

(1) ΕΕ C 78 τη0 12.3.1997, σ. 22.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στι0 6 ΜαEου 1999 (δεν >χει ακ1µα
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(3) ΕΕ C 287 τη0 22.9.1997, σ. 28.
(4) ΕΕ L 145 τη0 13.6.1977, σ. 1· οδηγα 1πω0 τροποποιθηκε τελευταα απ1 την οδηγα 1999/49/ΕΚ (ΕΕ L 139 τη0 2.6.1999, σ. 27).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Η οδηγα 77/388/ΕΟΚ τροποποιεται ω0 εξ0:
1. Στο 6ρθρο 9, παρ6γραφο0 2, στο τ>λο0 του στοιχεου ε),
η τελεα αντικαθσταται µε κ1µµα, προστθεται δε η
ακ1λουθη περπτωση:
(5) ΕΕ L 331 τη0 27.12.1979, σ. 11· οδηγα 1πω0 τροποποιθηκε
τελευταα απ1 απ1 πρ6ξη προσχρηση0 του 1994.
(6) ΕΕ L 326 τη0 21.11.1986, σ. 40.
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« τηλεπικοινωνιακ>0 υπηρεσε0. Ω0 τηλεπικοινωνιακ>0
υπηρεσε0 νοο9νται οι υπηρεσε0 που αφορο9ν τη
µετ6δοση, εκποµπ και λψη σηµ6των, κειµ>νου,
εικ1νων και χων  πληροφοριν οιασδποτε
φ9ση0, µε ενσ9ρµατα, ασ9ρµατα, οπτικ6  6λλα
ηλεκτροµαγνητικ6 συστµατα, συµπεριλαµβανοµ>νη0 τη0 µεταββαση0  εκχρηση0 του δικαιµατο0 χρσεω0 δυναµικο9 για τ>τοιου εδου0 µετ6δοση, εκποµπ  λψη. Στι0 τηλεπικοινωνιακ>0
υπηρεσε0 κατ6 την >ννοια τη0 παρο9σα0 δι6ταξη0,
περιλαµβ6νεται και η παροχ πρ1σβαση0 σε παγκ1σµια δκτυα πληροφοριν.»
2. Στο 6ρθρο 9, µετ6 την παρ6γραφο 3, προστθεται η
ακ1λουθη παρ6γραφο0 4:
«4.
Στην περπτωση των τηλεπικοινωνιακν υπηρεσιν που αναφ>ρει το στοιχεο ε) τη0 παραγρ6φου 2, τι0
οποε0 πρ1σωπο υποκεµενο στο φ1ρο, εγκατεστηµ>νο
εκτ10 τη0 Κοιν1τητα0, παρ>χει σε µη υποκεµενου0 στο
φ1ρο εγκατεστηµ>νου0 εντ10 τη0 Κοιν1τητα0, τα κρ6τη
µ>λη κ6νουν χρση του στοιχεου β) τη0 παραγρ6φου 3.»
3. Στο 6ρθρο 21 παρ6γραφο 1, το στοιχεο β) αντικαθσταται απ1 το ακ1λουθο κεµενο:
«β) απ1 τον υποκεµενο στο φ1ρο λπτη υπηρεσιν υπαγοµ>νων στο στοιχεο ε) τη0 παραγρ6φου 2 του
6ρθρου 9,  απ1 τον διαθ>τοντα αριθµ1 φορολογικο9 µητρου (AΠΑ) στο εσωτερικ1 τη0 χρα0,
λπτη υπηρεσιν υπαγοµ>νων στου0 ττλου0 Γ, ∆, Ε
και ΣΤ του 6ρθρου 28β, εφ1σον οι υπηρεσε0 παρ>χονται στο υποκεµενο στο φ1ρο εγκατεστηµ>νο
στο εξωτερικ1· εντο9τοι0, τα κρ6τη µ>λη µπορο9ν να
απαιτο9ν, ο παρ>χων την υπηρεσα να εναι αλληλεγγ9ω0 υπ1χρεο0 για την καταβολ του φ1ρου·».

26. 6. 1999
ρθρο 2

1.
Τα κρ6τη µ>λη θεσπζουν τι0 αναγκαε0 νοµοθετικ>0,
κανονιστικ>0 και διοικητικ>0 διατ6ξει0 για να συµµορφωθο9ν µε την παρο9σα οδηγα µ>χρι την 1η Ιανουαρου
2000. Πληροφορο9ν σχετικ6 την Επιτροπ.
Κατ6 τη θ>σπισ του0 απ1 τα κρ6τη µ>λη, οι διατ6ξει0
αυτ>0 αναφ>ρονται στην παρο9σα οδηγα  συνοδε9ονται
απ1 παρ1µοια αναφορ6 κατ6 την επσηµη δηµοσευσ του0.
Τα κρ6τη µ>λη αποφασζουν τον τρ1πο µε τον οποο γνεται η αναφορ6 αυτ.
2.
Τα κρ6τη µ>λη ανακοιννουν στην Επιτροπ το κεµενο των διατ6ξεων εσωτερικο9 δικαου τι0 οποε0 θεσπζουν στον τοµ>α που δι>πεται απ1 την παρο9σα οδηγα.
ρθρο 3
Η παρο9σα οδηγα αρχζει να ισχ9ει την ηµ>ρα τη0 δηµοσευσ0 τη0 στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 4
Η παρο9σα οδηγα απευθ9νεται στα κρ6τη µ>λη.
Λουξεµβο9ργο, 17 Ιουνου 1999.
Για το Συµβο!λιο
Ο Πρ%εδρο&
F. MÜNTEFERING

