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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Βξπμέιιεο, 19 Φεβξνπαξίνπ 2009 

Τν Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην απνθαζίδεη κείωζε ηνπ ΦΠΑ γηα είδε πνπ ρξεηάδεηαη ε 

νηθνγέλεηα.  
 
Υπέξ ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθώλ ησλ νηθνγελεηώλ ηάρζεθε ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην 
ππεξςεθίδνληαο Έθζεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο Οδεγίαο 2006/112/ΔΚ γηα ηνπο κεησκέλνπο 
ζπληειεζηέο Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) πνπ εθαξκόδνληαη ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηα 
θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
Μεηά από καθξόρξνλεο πξνζπάζεηεο ηεο Γηαθνκκαηηθήο Οκάδαο ηνπ ΔK "Oηθνγέλεηα θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Παηδηνύ", ηεο νπνίαο πξνεδξεύεη ε επξσβνπιεπηήο ηεο ΝΓ, M. 

Παλαγηωηνπνύινπ - Kαζζηώηνπ, θαη επαλεηιεκκέλα δηαβήκαηα ζηνλ αξκόδην γηα ηε θνξνινγία 

Δπίηξνπν, L. Kovács, αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε δηεύξπλζεο ηνπ θαηαιόγνπ εμαηξέζεωλ ηωλ 

κεηωκέλωλ ζπληειεζηώλ, ώζηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ είδε θαη ππεξεζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από νηθνγέλεηεο γηα ηε θξνληίδα ηωλ παηδηώλ, όπσο απνξξνθεηηθά 
πξντόληα πγηεηλήο (πάλεο), παηδηθά ελδύκαηα θαη ππνδήκαηα, παηδηθά θαζίζκαηα, θαζώο βηβιία ζε 
έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή. 
Η πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο βειηηώζεθε κε ηξνπνινγία ηνπ Δπξ. Λατθνύ Κόκκαηνο  κε απνηέιεζκα 
ην Παξάξηεκα ΙΙΙ / Καηάινγνο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ κε κεησκέλνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ, κεηά ηελ 
ςεθνθνξία ζηελ Οινκέιεηα, λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
 

- Φαξκαθεπηηθά πξντόληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ απνξξνθεηηθώλ πξνϊόληωλ πγηεηλήο, 
( ΙΙΙ, 3). Γίλεηαη "επαθξηβήο θαη κηθξή δηεύξπλζε ηεο ελ ιόγσ  θαηεγνξίαο ώζηε λα θαιύπηεη ζαθώο 
ηόζν πξντόληα πξνζηαζίαο πγηεηλήο ησλ γπλαηθώλ όζν θαη ηηο βξεθηθέο πάλεο κέζσ κηαο γεληθήο 
δηαηππώζεσο". 

- Παηδηθά θαζίζκαηα γηα απηνθίλεηα, (ΙΙΙ, 4α (λέν)) 
- Παηδηθά εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία ζε ραξηί, CD, CD-ROMs, θαη θάζε άιιν παξόκνην πιηθό κέζν 
πνπ αλαπαξάγνπλ ην ίδην πιεξνθνξηαθό πεξηερόκελν κε ηα έληππα βηβιία, (ΙΙΙ, 6) 
- Πξνκήζεηα θαη  θαηαζθεπή θαηνηθηώλ θαζώο θαη παξνρή ππεξεζηώλ αλαθαίληζεο θαη θαζαξηζκνύ, 
(ΙΙΙ, 10 θαη 10α (λέν)) 
- Παξνρή ππεξεζηώλ ηαηξηθήο θαη νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο, (ΙΙΙ, 17) 

- Παηδηθά ελδύκαηα θαη ππνδήκαηα (ΙΙΙ, 18 α (λέν) - κε ηξνπνινγία ηνπ ΕΛΚ) 
- Μηθξνεπηζθεπέο αληηθεηκέλσλ, (ΙΙΙ, 20) 
- Παξνρή ππεξεζηώλ νηθηαθήο θξνληίδαο, όπσο ε παξνρή βνήζεηαο θαη ε θξνληίδα παηδηώλ, 
ειηθησκέλσλ, αζζελώλ ή αλαπήξσλ, (ΙΙΙ, 22) 
- Υπεξεζίεο αηνκηθήο πεξηπνίεζεο όπσο εθείλεο πνπ παξέρνληαη ζε θνκκσηήξηα θαη ζε 
ηλζηηηνύηα αηνκηθνύ θαιισπηζκνύ, (ΙΙΙ, 23). 
 
Σεκεηώλεηαη όηη ην Δπξσπατθό Σνζηαιηζηηθό Κόκκα δελ ππνζηήξημε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηθώλ 
ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ ζηνλ θαηάινγν πξντόλησλ κε κεησκέλν ΦΠΑ. 
Η ηειηθή απόθαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο ζα ιεθζεί από ην Σπκβνύιην, πξνο ηα κέιε 
ηνπ νπνίνπ ε Γηαθνκκαηηθή Οκάδα "Oηθνγέλεηα θαη Πξνζηαζία ηνπ Παηδηνύ" απεύζπλε γξαπηή 
έθθιεζε δεηώληαο λα θαηνρπξσζνύλ νη εμαηξέζεηο γηα ηελ νηθνγέλεηα.    
Ο Πνξηνγάινο επξσβνπιεπηήο ηνπ ΔΛΚ, J. Ribeiro e Castro, δήισζε όηη πξόθεηηαη γηα κεγάιν 
βήκα πξνόδνπ ζηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηώλ κε παηδηά θαη κηα πξώηε απνθαηάζηαζε ηεο 
δηθαηνζύλεο ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο.  


