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ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2018/… ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της … 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ  

σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,  

όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 113, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, 

                                                 
1 Γνώμη του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου της […] (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα). 
2 Γνώμη της Ευρωπαικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της […] (δεν έχει ακόμη 

δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα). 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 97 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ1 του Συμβουλίου προβλέπει ότι, από την 1η 

Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να 

είναι κατώτερος του 15 %. 

(2) Η εφαρμογή κανονικού συντελεστή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) διασφαλίζει την 

ομαλή λειτουργία του κοινού συστήματος ΦΠΑ και, συνεπώς, θα πρέπει να διατηρηθεί σε 

ισχύ. 

(3) Είναι σκόπιμο να διατηρηθεί ο ισχύων κατώτατος κανονικός συντελεστής στο 15 % και να 

καταστεί μόνιμος. 

(4) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, κυρίως να θέσει ένα ελάχιστο κανονικό 

συντελεστή ΦΠΑ, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, αλλά 

μπορεί, μάλλον, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί 

καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα 

οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. 

(5) Συνεπώς, η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

                                                 
1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό 

σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1). 
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Άρθρο 1 

Το άρθρο 97 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 97 

Ο κανονικός συντελεστής δεν είναι κατώτερος του 15 %.». 

Άρθρο 2 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 

απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως [την πρώτη 

ημέρα του τρίτου μήνα από το μήνα δημοσίευσης της παρούσας οδηγίας*]. Ανακοινώνουν 

αμέσως το κείμενο των εν λόγω μέτρων στην Επιτροπή. 

Τα εν λόγω μέτρα, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο 

τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών μέτρων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα 

οδηγία. 

                                                 
* ΕΕ: τίθεται η ακριβής ημερομηνία όταν γίνει η επίσημη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Άρθρο 3 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

…, 

 Για το Συμβούλιο 

 Ο Πρόεδρος 

 


