
I 

(Νομοθετικές πράξεις) 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΟΔΗΓΙΑ 2010/66/EE ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 14ης Οκτωβρίου 2010 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/9/ΕΚ για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 
επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους 
στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος 

μέλος 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 113, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έπειτα από διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά 
κοινοβούλια, 

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 1 ), 

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο 
πής ( 2 ), 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 2008/9/ΕΚ ( 3 ) για τον καθορισμό λεπτομερών 
κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμε 
νης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε 
υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος 
μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος 
μέλος εφαρμόζεται στις αιτήσεις επιστροφής που υπεβλήθη 
σαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2009. 

(2) Για να εφαρμοσθεί η οδηγία 2008/9/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να αναπτύξουν διαδικτυακή πύλη, μέσω της 
οποίας οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι 
σε κράτος μέλος υποβάλλουν αιτήσεις επιστροφής του 
φόρου προστιθέμενης αξίας που κατέστη απαιτητός σε κρά 
τος μέλος στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένοι. Η διαδι 
κτυακή αυτή πύλη έπρεπε να έχει τεθεί σε λειτουργία από 
την 1η Ιανουαρίου 2010. 

(3) Σε λίγα κράτη μέλη παρουσιάστηκαν σημαντικές καθυστερή 
σεις και ορισμένα τεχνικά προβλήματα στην ανάπτυξη και τη 
λειτουργία των διαδικτυακών πυλών, τα οποία εμποδίζουν 
την εμπρόθεσμη υποβολή ορισμένων αιτήσεων επιστροφής. 

Κατά την οδηγία 2008/9/ΕΚ οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλ 
λονται στο κράτος μέλος εγκατάστασης έως τις 30 Σεπτεμ 
βρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους από εκείνο της 
περιόδου επιστροφής. Με δεδομένη την προθεσμία αυτή και 
την αδυναμία λειτουργίας ορισμένων διαδικτυακών πυλών, 
ορισμένοι υποκείμενοι στον φόρο διατρέχουν τον κίνδυνο 
να μην μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα έκπτωσης 
ΦΠΑ επί των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν το 2009. 
Για τον λόγο αυτό, η προθεσμία θα πρέπει να παραταθεί, 
κατ’ εξαίρεση, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011 για τις αιτήσεις 
που αφορούν περιόδους επιστροφής του 2009. 

(4) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για 
τη βελτίωση της νομοθεσίας ( 4 ), τα κράτη μέλη παροτρύνο 
νται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση, και προς όφελος της 
Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, 
στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδη 
γίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους 
δημοσιοποιούν. 

(5) Για να εξασφαλιστεί ότι οι υποκείμενοι στον φόρο δεν θα 
υποχρεωθούν να τηρήσουν την προθεσμία της 30ής Σεπτεμ 
βρίου 2010 για τις αιτήσεις που αφορούν περιόδους επι 
στροφής του 2009, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αρχίσει 
να εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2010. 

(6) Συνεπώς, η οδηγία 2008/9/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ προστίθεται 
το ακόλουθο εδάφιο: 

«Οι αιτήσεις επιστροφής που αφορούν περιόδους επιστροφής του 
έτους 2009 υποβάλλονται στο κράτος μέλος εγκατάστασης, το 
αργότερο, στις 31 Μαρτίου 2011.».
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( 1 ) Γνώμη της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα). 

( 2 ) Γνώμη της 15ης Σεπτεμβρίου 2010 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα). 

( 3 ) ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 23. ( 4 ) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.



Άρθρο 2 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με 
την παρούσα οδηγία από την 1η Οκτωβρίου 2010. Ενημερώνουν 
αμέσως την Επιτροπή σχετικώς. 

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ 
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα 
φορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της 
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των 
κύριων διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα 
που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη 
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2010. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2010. 

Για το Συμβούλιο 
Η Πρόεδρος 

J. SCHAUVLIEGE
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