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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τους
σκοπούς της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων για
τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος («call-off»)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)…/… ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της…
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών
για τους σκοπούς της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων
για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος («call-off»)

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,
Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

1
2

Γνώμη της 3ης Ιουλίου 2018 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 35.
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για να διασφαλισθεί η κατάλληλη παρακολούθηση της απλούστευσης που εισάγεται με
την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου1 όσον αφορά τα αποθέματα στη διάθεση
συγκεκριμένου αποκτώντος («call-off»), είναι αναγκαίο οι σχετικές αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών να διαθέτουν αυτόματη πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται από τους
υποκείμενους στο φόρο όσον αφορά τις συναλλαγές αυτές.

(2)

Δεδομένου ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό προκύπτουν
από τις τροποποιήσεις που επιφέρει η οδηγία (ΕΕ) .../…2+ του Συμβουλίου, ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία εφαρμογής των εν λόγω
τροποποιήσεων.

(3)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου3 θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

1
2

+
3

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).
Οδηγία (ΕΕ)…/… του Συμβουλίου, της ..., για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ
όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου
προστιθέμενης αξίας για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών
(ΕΕ L ...).
ΕΕ: Να εισαχθεί ο σειριακός αριθμός και να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς στην
αντίστοιχη υποσημείωση για την οδηγία που περιέχεται στο έγγραφο ST 12848/18.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη
διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου
προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1).
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Άρθρο 1
Το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 τροποποιείται ως εξής:
1.

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«γ)

οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των προσώπων τα οποία πραγματοποίησαν
τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που προβλέπονται στο στοιχείο β)
και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των προσώπων που υπέβαλαν
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 262 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ
σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου
ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α),».

2.

στο στοιχείο ε), η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ε)

η συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που
προβλέπονται στο στοιχείο β) και έχουν πραγματοποιηθεί από καθένα από τα
πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) προς κάθε πρόσωπο που έχει λάβει
αριθμό μητρώου ΦΠΑ από κάποιο άλλο κράτος μέλος και για κάθε πρόσωπο που
υποβάλλει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 262 παράγραφος 2 της οδηγίας
2006/112/ΕΚ, ο ατομικός του αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και οι
πληροφορίες που είχε υποβάλει σχετικά με κάθε πρόσωπο που έχει λάβει αριθμό
μητρώου ΦΠΑ από κάποιο άλλο κράτος μέλος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:».
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
…,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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