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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/93/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 7ης Οκτωβρίου 2003
για την τροποποίηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή των
αρµοδίων αρχών των κρατών µελών στον τοµέα της άµεσης και έµµεσης φορολογίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 93 και 94,

Άρθρο 1

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Η οδηγία 77/799/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής στον τοµέα του φόρου
προστιθεµένης αξίας (ΦΠΑ) επιβάλλει την ενίσχυση της
συνεργασίας µεταξύ των φορολογικών διοικήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας και µεταξύ αυτών και της Επιτροπής,
σύµφωνα µε κοινές αρχές.

«Οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου
1977, σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή των αρµοδίων αρχών
των κρατών µελών στον τοµέα των άµεσων φόρων, ορισµένων
ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων.»
2) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«— φόρων επί των ασφαλίστρων που αναφέρονται στο άρθρο
3 έκτη περίπτωση της οδηγίας 76/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου.»

Για το σκοπό αυτό, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 (4), ο
οποίος συµπλήρωσε, όσον αφορά τον ΦΠΑ, το σύστηµα
συνεργασίας που καθιέρωσε η οδηγία 77/799/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1977, περί της αµοιβαίας συνδροµής των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών
στον τοµέα των αµέσων φόρων (5), αντικαταστάθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου, της 7ης
Οκτωβρίου 2003, για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα
του φόρου προστιθέµενης αξίας και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 (6). Αυτός ο τελευταίος
κανονισµός περιλαµβάνει όλες τις διατάξεις για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα του ΦΠΑ, µε εξαίρεση την
αµοιβαία συνδροµή που προβλέπεται από την οδηγία 76/
308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976, περί
αµοιβαίας συνδροµής για την είσπραξη απαιτήσεων που συνδέονται µε ορισµένες εισφορές, δασµούς, φόρους και άλλα
µέτρα (7).

3) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:

(3)

Το πεδίο εφαρµογής της αµοιβαίας συνδροµής, που καθορίζεται από την οδηγία 77/799/ΕΟΚ, πρέπει να επεκταθεί
στους φόρους επί των ασφαλίστρων που αναφέρονται στην
οδηγία 76/308/ΕΟΚ, ώστε να προστατευθούν καλύτερα τα
δηµοσιονοµικά συµφέροντα των κρατών µελών και η ουδετερότητα της εσωτερικής αγοράς.

«1. Κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση ενός
κράτους µέλους κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας τηρείται
απόρρητη στο κράτος αυτό κατά τον ίδιο τρόπο που τηρούνται
απόρρητες και οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ' εφαρµογή
της εσωτερικής του νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές:

(4)

Η οδηγία 77/799/ΕΟΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί
αναλόγως,

— δεν είναι προσιτές παρά µόνο στα πρόσωπα τα οποία αφορά
άµεσα ο προσδιορισµός του φόρου ή ο διοικητικός έλεγχος
του προσδιορισµού του φόρου,

ΕΕ C 270 E της 25.9.2001, σ. 96.
ΕΕ C 284 E της 21.11.2002, σ. 121.
ΕΕ C 80 της 3.4.2002, σ. 76.
ΕΕ L 24 της 1.2.1992, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 792/2002 (ΕΕ L 128 της 15.5.2002, σ.
1).
5
( ) ΕΕ L 336 της 27.1.1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 1994.
(6) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(7) ΕΕ L 73 της 19.3.1976, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/44/ΕΚ (ΕΕ L 175της 28.6.2001, σ. 17).

— δεν αποκαλύπτονται παρά επ' ευκαιρία δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν
οι διαδικασίες αυτές συνδέονται µε τον προσδιορισµό ή τον
έλεγχο του προσδιορισµού του φόρου, µόνο δε στα πρόσωπα που µετέχουν άµεσα στις διαδικασίες αυτές· είναι,
εντούτοις, δυνατό να αποκαλύπτονται οι πληροφορίες αυτές
κατά τη διάρκεια δηµόσιων ακροάσεων ή σε δικαστικές
αποφάσεις, αν δεν αντιτίθεται σε αυτό η αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους που παρέχει τις πληροφορίες,

(2)

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

2α. Στο άρθρο 1 παράγραφος 5, η διατύπωση κάτω από την επικεφαλίδα «στο Ηνωµένο Βασίλειο» αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εισπράκτορες τελωνείων ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος
για τις απαιτούµενες πληροφορίες όσον αφορά τους φόρους
ασφαλίστρων και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
Οι φορολογικοί εισπράκτορες ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος
για όλες τις λοιπές πληροφορίες.»
2β. Στο άρθρο 1 παράγραφος 5, η φράση κάτωθι των λέξεων
«στην Ιταλία», αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«il ministro dell'economia e delle finanze ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος».
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— σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιούνται κατ' άλλον τρόπο
αλλά µόνο για σκοπούς φορολογικούς ή σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή
κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται µε τον
προσδιορισµό ή τον έλεγχο του προσδιορισµού του φόρου.
Επιπλέον, τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να παρέχουν τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο πληροφορίες προκειµένου να χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό άλλων εισφορών, δασµών και
φόρων που καλύπτονται από το άρθρο 2 της οδηγίας 76/308/
ΕΟΚ (*).
(*) ΕΕ L 73 της 19.3.1976, σ. 18.»
Άρθρο 2
Οι παραποµπές στην οδηγία 77/799/ΕΟΚ, όσον αφορά το φόρο
προστιθεµένης αξίας (ΦΠΑ), θεωρείται ότι γίνονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1798/2003.
Άρθρο 3
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν
προς την παρούσα οδηγία στις 31 ∆εκεµβρίου 2003. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπει
η παρούσα οδηγία.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 7 Οκτωβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. TREMONTI

