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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/65/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Οκτωβρίου 2000
για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά τον προσδιορισµό του υπόχρεου του φόρου
προστιθέµενης αξίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Κατά συνέπεια, ο καθορισµός φορολογικού αντιπροσώπου
θα πρέπει εφεξής να είναι προαιρετικός για τους µη εγκατεστηµένους υποκείµενους στο φόρο.

(6)

∆υνάµει του άρθρου 22 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, τα
κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν απευθείας στους µη
εγκατεστηµένους υποκείµενους στο φόρο τις ίδιες υποχρεώσεις µε εκείνες που βαρύνουν τους εγκατεστηµένους υποκείµενους στο φόρο, συµπεριλαµβανοµένων και των προβλεπόµενων από το άρθρο 22 παράγραφος 8.

(7)

Τα κράτη µέλη µπορούν να εξακολουθήσουν να επιβάλλουν
στους µη εγκατεστηµένους υποκείµενους στο φόρο, που
είναι υπήκοοι χωρών µε τις οποίες δεν υφίσταται καµία
νοµική ρύθµιση περί αµοιβαίας συνδροµής παρόµοια µε
εκείνη που προβλέπεται εντός της Κοινότητας, τον καθορισµό φορολογικού αντιπροσώπου που θα είναι υπόχρεος του
φόρου αντί του µη εγκατεστηµένου υποκείµενου στο φόρο
ή του εντολοδόχου του.

(8)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να διατηρήσουν την ευχέρεια να καθορίζουν τον υπόχρεο του φόρου κατά την εισαγωγή.

(9)

Επιβάλλεται τα κράτη µέλη να µπορέσουν να συνεχίσουν να
λαµβάνουν µέτρα που θα προβλέπουν ότι ένα πρόσωπο
άλλο από τον υπόχρεο του φόρου είναι αλληλεγγύως
υπεύθυνο για την πληρωµή του φόρου.

(10)

Είναι σκόπιµο να διευκρινιστεί το άρθρο 10 της οδηγίας
77/388/ΕΟΚ, προκειµένου να αποφευχθούν ορισµένες
περιπτώσεις φοροδιαφυγής σε περίπτωση συνεχούς παροχής
υπηρεσιών.

(11)

Θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί η οδηγία 77/388/ΕΟΚ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 93,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Οι ισχύοντες κανόνες που προβλέπει το άρθρο 21 της έκτης
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ 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 (4), οι σχετικοί µε τον καθορισµό του
υπόχρεου του φόρου, δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα
στους επιχειρηµατικούς φορείς, και ιδίως στους µικρότερους από αυτούς.
Η οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου
1976, περί της αµοιβαίας συνδροµής για την είσπραξη
απαιτήσεων που προκύπτουν από πράξεις οι οποίες αποτελούν µέρος του συστήµατος χρηµατοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεωυ καθώς και από γεωργικές εισφορές και δασµούς (5), η
οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1977, περί της αµοιβαίας συνδροµής των αρµόδιων
αρχών των κρατών µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων (6),
και ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 του Συµβουλίου, της
27ης Ιανουαρίου 1992, σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα των έµµεσων φόρων (ΦΠΑ) (7), προβλέπουν
την αµοιβαία συνδροµή µεταξύ των κρατών µελών όσον
αφορά τον ορθό υπολογισµό του ΦΠΑ και την είσπραξή
του.
Η Επιτροπή, στην έκθεσή της για τη δεύτερη φάση της
πρωτοβουλίας SLIM (απλούστευση της νοµοθεσίας για την
εσωτερική αγορά), συνιστά τη µελέτη των δυνατοτήτων και
των µέσων αναµόρφωσης του προβλεπόµενου από το άρθρο
21 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ συστήµατος φορολογικής
αντιπροσώπευσης.
Η µόνη τροποποίηση που µπορεί πράγµατι να απλουστεύσει
σηµαντικά το κοινό σύστηµα ΦΠΑ εν γένει, και τον καθορισµό του υπόχρεου του φόρου ειδικότερα, συνίσταται ενδεχοµένως στην κατάργηση της ευχέρειας των κρατών µελών
να απαιτούν τον καθορισµό φορολογικού αντιπροσώπου.

ΕΕ C 409 της 30.12.1998, σ. 10.
ΕΕ C 219 της 30.7.1999, σ. 91.
ΕΕ C 116 της 28.4.1999, σ. 14.
ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/17/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 5.4.2000, σ. 24).
5
( ) ΕΕ L 73 της 19.3.1976, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(6) ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(7) ΕΕ L 24 της 1.2.1992, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, µετά τη δεύτερη φράση του
πρώτου εδαφίου, παρεµβάλλεται η ακόλουθη φράση:
«Τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν ότι, σε
ορισµένες περιπτώσεις, οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές
υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται συνεχώς επί µια χρονική
περίοδο, θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται ανά διαστήµατα κατ’
ελάχιστον ετήσιας διαρκείας.»
2. Στο άρθρο 28στ σηµείο 1 (που τροποποιεί το άρθρο 17 παράγραφοι 2, 3 και 4 της ίδιας οδηγίας), στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο α), οι όροι «άρθρο 21 σηµείο 1 στοιχείο α)»
αντικαθίστανται από τους όρους: «άρθρο 21 παράγραφος 1
στοιχεία α) και γ).»
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3. Στο άρθρο 28γ τίτλος Ε «Άλλες απαλλαγές» παράγραφος 3
πέµπτη περίπτωση, οι όροι «το άρθρο 21 σηµείο 1 στοιχείο α),
τρίτο εδάφιο» αντικαθίστανται από τους όρους: «άρθρο 21
παράγραφος 1 στοιχείο γ)».
4. Στο άρθρο 28ζ (που αντικαθιστά το άρθρο 21 της ίδιας οδηγίας), το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 21
Υπόχρεοι του φόρου έναντι του ∆ηµοσίου
1.
Στο εσωτερικό καθεστώς, ο φόρος προστιθέµενης αξίας
οφείλεται:
α) από τον υποκείµενο στο φόρο ο οποίος πραγµατοποιεί
φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, εκτός
των περιπτώσεων που προβλέπονται στα στοιχεία β) και γ).
Όταν η φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο φόρο που δεν
είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας, τα κράτη
µέλη µπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζουν, να
προβλέπουν ότι ο υπόχρεος του φόρου είναι ο αποδέκτης
της φορολογητέας παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
β) από τον υποκείµενο στο φόρο λήπτη προς τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή από τον λήπτη που εξατοµικεύεται
µε αριθµό φορολογικού µητρώου ΦΠΑ στο εσωτερικό της
χώρας, προς τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες που καλύπτονται από το άρθρο 28 β, τίτλοι Γ, ∆, Ε και ΣΤ, εάν οι
υπηρεσίες παρέχονται από υποκείµενο στο φόρο µη εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της χώρας·
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αντιπρόσωπο ως υπόχρεο. Η δυνατότητα αυτή υπόκειται σε
προϋποθέσεις και διαδικασίες που θεσπίζει κάθε κράτος
µέλος·
β) όταν η φορολογητέα πράξη πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο φόρο µη εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της χώρας
και δεν υπάρχει, µε τη χώρα της έδρας ή της εγκατάστασης
αυτού του υποκείµενου στο φόρο, καµία νοµική ρύθµιση
περί αµοιβαίας συνδροµής εµβέλειας ανάλογης µε εκείνη
που προβλέπεται από τις οδηγίες 76/308/ΕΟΚ (*) και 77/
799/ΕΟΚ (**), και από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 218/92
του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1992, σχετικά µε τη
διοικητική συνεργασία στον τοµέα των εµµέσων φόρων
(ΦΠΑ) (***), τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν διατάξεις
που να προβλέπουν ότι ο υπόχρεος του φόρου είναι ένας
φορολογικός αντιπρόσωπος τον οποίο ορίζει ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο.
3.
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1
και 2, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι πρόσωπο
άλλο από τον υπόχρεο του φόρου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνο
για την καταβολή του φόρου.
4.
Κατά την εισαγωγή, ο φόρος προστιθέµενης αξίας οφείλεται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία ορίζονται ή
αναγνωρίζονται ως υπόχρεα του φόρου από το κράτος µέλος
εισαγωγής.
(*) ΕΕ L 73 της 19.3.1976, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(**) ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(***) ΕΕ L 24 της 1.2.1992, σ. 1.»

γ) από τον παραλήπτη της παράδοσης αγαθών, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

5. Στο άρθρο 28η (που αντικαθιστά το άρθρο 22 της ιδίας οδηγίας), το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

— η φορολογητέα πράξη είναι παράδοση αγαθών πραγµατοποιούµενη υπό τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 28γ τίτλος Ε παράγραφος 3,

α) Στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

— ο παραλήπτης αυτής της παράδοσης αγαθών είναι ένας
άλλος υποκείµενος στο φόρο ή νοµικό πρόσωπο µη
υποκείµενο στο φόρο εξατοµικευόµενο µε αριθµό φορολογικού µητρώου ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας,
— το τιµολόγιο που εκδίδει ο µη εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείµενος στο φόρο είναι σύµφωνο
µε το άρθρο 22, παράγραφος 3.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν παρέκκλιση
από αυτή την υποχρέωση, στην περίπτωση που ο υποκείµενος στο φόρο που δεν είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό
της χώρας έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα
αυτή·
δ) από οποιοδήποτε πρόσωπο που αναγράφει το φόρο προστιθέµενης αξίας σε τιµολόγιο ή σε κάθε έγγραφο που επέχει
θέση τιµολογίου·
ε) από το πρόσωπο που πραγµατοποιεί φορολογητέα ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.
2.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1:

α) εάν ο υπόχρεος του φόρου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
της παραγράφου 1, είναι υποκείµενος στο φόρο που δεν
είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας, τα κράτη
µέλη µπορούν να του επιτρέψουν να ορίσει φορολογικό

«— κάθε υποκείµενος στο φόρο, εκτός εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 28α παράγραφος 4, ο οποίος διενεργεί στο εσωτερικό της χώρας παραδόσεις αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών που του παρέχουν δικαίωµα προς
έκπτωση, πλην των παραδόσεων αγαθών ή της παροχής
υπηρεσιών ο φόρος των οποίων οφείλεται µόνο από το
λήπτη ή τον παραλήπτη σύµφωνα µε το άρθρο 21
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) ή γ). Ωστόσο, τα κράτη
µέλη µπορούν να µην εξατοµικεύουν µε αριθµό φορολογικού µητρώου ορισµένους υποκειµένους στο φόρο
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3.»
β) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«7. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε,
τα πρόσωπα τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2, θεωρούνται ως υπόχρεοι του φόρου στη θέση
υποκειµένου στο φόρο µη εγκατεστηµένου στο εσωτερικό
της χώρας, να εκπληρώνουν τις καθοριζόµενες στο παρόν
άρθρο υποχρεώσεις δήλωσης και πληρωµής· λαµβάνουν,
εξάλλου, τα αναγκαία µέτρα ώστε, τα πρόσωπα τα οποία,
σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 3 θεωρούνται ως
αλληλεγγύως υπόχρεα για την πληρωµή του φόρου, να
εκπληρώνουν τις καθοριζόµενες στο παρόν άρθρο υποχρεώσεις πληρωµής.»
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6. Σε όλη την οδηγία, παρά τα σηµεία 2, 3 και 5 του παρόντος
άρθρου, οι όροι:
α) άρθρο 21 σηµείο 1 … αντικαθίστανται από τους όρους
«άρθρο 21 παράγραφος 1 …»,
β) «άρθρο 21 σηµείο 2 …» ή «άρθρο 21 παράγραφος 2 …»
αντικαθίστανται από τους όρους «άρθρο 21 παράγραφος 4
…».
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία την 31η ∆εκεµβρίου 2001 το αργότερο.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της
αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
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2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο
των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των
εθνικών διατάξεων.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 17 Οκτωβρίου 2000.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. FABIUS

