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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0497/2006, του R Chamberlain, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εισαγωγή καπνού από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την εικαζόμενη κατάσχεση 
του οχήματός του

1.      Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων και ο συνοδός του υποχρεώθηκαν να σταματήσουν στη Γαλλία στην είσοδο της 
Ευρωσήραγγας από βρετανούς τελωνειακούς υπαλλήλους και ερωτήθηκαν για την ποσότητα 
του καπνού που είχαν αγοράσει στο Βέλγιο για τους ίδιους και την οικογένειά τους. Ο 
αναφέρων υπογραμμίζει ότι δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να καταβάλουν δασμούς για τα 
αγαθά που, αντί αυτού, κατασχέθηκαν. Επιπλέον, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό τους.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 7 Νοεμβρίου 2006 και ζητήθηκαν πληροφορίες από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 192(4)

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Γεγονότα
Ο αναφέρων επεσκέφθη την Γαλλία και στο ταξίδι επιστροφής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
στις 27 Απριλίου 2006, τον σταμάτησαν στην είσοδο της Ευρωσήραγγας βρετανοί 
τελωνειακοί υπάλληλοι. Ο καπνός που είχαν αγοράσει ο ίδιος και η σύζυγός του για χρήση 
των ιδίων και της οικογενείας τους  κατασχέθηκε, καθώς και το αυτοκίνητό τους. 
Επισημαίνει στην αναφορά του ότι δεν του δόθηκε καν η δυνατότητα να πληρώσει δασμούς 
το ΗΒ για τον καπνό αυτό.

Κανονισμοί ΕΚ
Προς διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας του καπνού και των αλκοολούχων ποτών -
αγαθά που φορολογούνται με υψηλό συντελεστή στα περισσότερα κράτη μέλη, και για το 
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λόγο αυτό αποτελούν συχνά αντικείμενο απάτης- τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει κοινούς 
κανόνες στην κοινοτική νομοθεσία (ειδικότερα την Οδηγία 92/12/EΟΚ). Το σύστημα 
βασίζεται στην αρχή ότι τα αγαθά αυτά θα φορολογούνται στο κράτος που προτίθενται να 
καταναλωθούν. 
Εξαίρεση αποτελούν ο καπνός και το αλκοόλ που έχει αγορασθεί από ιδιώτες για προσωπική
χρήση (δηλαδή που θα καταναλωθούν από τον ίδιο τον αγοραστή ή θα προσφερθούν από 
αυτόν σε τρίτους χωρίς αντάλλαγμα) και τα οποία ο αγοραστής μεταφέρει αυτοπροσώπως.

Στις περιπτώσεις αυτές , το άρθρο 8 της Οδηγίας 92/12/EΟΚ προβλέπει ότι οι ειδικοί φόροι 
κατανάλωσης καταβάλλονται στα κράτη μέλη αγοράς και δεν οφείλονται επιπλέον φόροι στα 
κράτη μέλη στα οποία τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται, δεν απαιτούνται δε περαιτέρω 
διατυπώσεις ή δηλώσεις. Ειδικότερα, δεν υπάρχει απόλυτο όριο της ποσότητας των αγαθών 
που μπορεί να αγορασθεί και να μεταφερθεί καταυτόν τον τρόπο, εφόσον βεβαίως τα 
προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά προς χρήση του αγοραστή. 1 Εντούτοις, εάν τα προϊόντα 
δεν προορίζονται προς αποκλειστική χρήση του αγοραστή, οι φόροι κατανάλωσης οφείλονται 
στο κράτος μέλος προορισμού. 

Εξαιτίας της διαφοράς αυτής μεταξύ προϊόντων για "προσωπική χρήση" και για άλλους 
σκοπούς, οι αρχές των κρατών μελών πρέπει ορισμένες φορές να ερευνήσουν κατά πόσον τα 
συγκεκριμένα αγαθά όντως προορίζονται για "ιδία χρήση" ή εάν υπάρχει άλλος λόγος. Οι 
διατάξεις της Οδηγίας 92/12/EΟΚ απαιτούν από τις αρχές να εκτιμήσουν τα γεγονότα 
αναλόγως της εκάστοτε περίστασης. Εντούτοις, δεν μπορούν να στηριχθούν μόνο στην 
ποσότητα των αγαθών.

Μπορούν όμως να λάβουν υπόψη τους την ποσότητα ως ένα από τα διάφορα στοιχεία τα 
απαραίτητα για τη συνολική εκτίμηση . Με τον τρόπο αυτό, οι κοινοτικοί κανονισμοί 
( Άρθρο 9.2 της Οδηγίας 92/12/EΟΚ) επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορισμένα 
όρια αναφοράς: εάν τα αγαθά υπερβαίνουν τα όρια αυτά, το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη
ότι δεν είναι πράγματι για "ιδία χρήση". Εάν πάλι τα αγαθά βρίσκονται κάτω από τα όρια 
αυτά , υπάρχει ένδειξη για το αντίθετο. Το ΗΒ χρησιμοποιεί αυτά τα ενδεικτικά όρια, τα 
οποία πιστεύουμε ότι είναι επί του παρόντος π.χ. 3200 τσιγάρα, 3 κιλά καπνός, 110 λίτρα 
μπύρας και 90 λίτρα κρασιού. 

Εάν ένα άτομο μεταφέρει προϊόντα για άλλο σκοπό εκτός για προσωπική του χρήση και δεν 
έχει προβεί στις διατυπώσεις που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές, όπως ορίζονται από 
τους κοινοτικούς κανονισμούς , το κράτος μέλος δικαιούται να επιβάλει κυρώσεις . Υπάρχει 
όμως μια γενική αρχή στην κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία οι κυρώσεις αυτές 
πρέπει να είναι ανάλογες με την παράβαση, π.χ. να είναι οι απαραίτητες και όχι σοβαρότερες 
από ότι απαιτείται για την επίτευξη του στόχου ( που στην περίπτωση αυτή είναι η  
εξασφάλιση της τήρησης των  φορολογικών κανόνων) 

Η κατάσταση που περιγράφεται στην παρούσα αναφορά, αφορά τις πολιτικές των 
τελωνειακών αρχών και των αρχών που ασχολούνται με θέματα ειδικών φόρων κατανάλωσης 
στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι ιδιωτών που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με αγαθά τα 
οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αλκοολούχα ποτά και καπνό) τα οποία 

  
1 Επισημαίνεται ότι, ορισμένα συγκεκριμένα ποσοτικά όρια εφαρμόζονται σε ορισμένα νέα κράτη μέλη 
που εντάχθηκαν στην Κοινότητα το 2004.  .
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έχουν αγοραστεί σε άλλα κράτη μέλη όπου έχουν καταβληθεί και οι φόροι. Σύμφωνα με όσα 
απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο (οδηγία 92/12/ΕΟΚ), οι ιδιώτες μπορούν να αποκτούν 
οποιαδήποτε ποσότητα τέτοιων αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε 
ένα κράτος μέλος και να φέρουν τα αγαθά σε ένα άλλο κράτος μέλος χωρίς οποιαδήποτε 
διατύπωση και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης 
στο δεύτερο κράτος, υπό την προϋπόθεση πως τα αγαθά προορίζονται αυστηρά για χρήση 
από τον ιδιώτη (το οποίο ερμηνεύεται πως σημαίνει ότι τα αγαθά πρέπει να προορίζονται για 
κατανάλωση από τον ίδιο τον φέροντα ή για να δοθούν ως δώρα χωρίς ανταλλάγματα. Αν 
από την άλλη πλευρά τέτοια αγαθά φέρονται για σκοπούς διαφορετικούς της «προσωπικής 
χρήσης», οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης καθίστανται επιβεβλημένοι στο δεύτερο κράτος 
μέλος.

Ιστορικό
Σε συνέχεια πολυάριθμων καταγγελιών που θέτουν προβλήματα παρόμοια με εκείνα που 
θίγονται από τους αναφέροντες, η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει δυνάμει 
του άρθρου 226 ΕΚ. Κατόπιν ενδελεχών ερευνών, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα 
πως το καθεστώς κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συμμορφώνεται με την αρχή της 
αναλογικότητας (και κατά συνέπεια είναι αντίθετο με τις αρχές του κοινοτικού δικαίου) από 
κάποιες απόψεις. Η Επιτροπή πιστεύει πως η συστηματική κατάσχεση των εν λόγω αγαθών 
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (και, κατά περίπτωση, του οχήματος που 
χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των αγαθών) αποτελεί κύρωση που δεν συμμορφώνεται με 
την αρχή της αναλογικότητας σε περιπτώσεις όπου τα αγαθά, αν και φέρονται με σκοπό 
διαφορετικό εκείνου της «προσωπικής χρήσης» από τον φέροντα όπως καθορίζεται 
παραπάνω και άρα υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
παρόλα αυτά δεν φέρονται για κερδοσκοπικούς σκοπούς και σε περιπτώσεις όπου δεν 
συντρέχουν άλλες επιβαρυντικές περιστάσεις.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε στις 7 Ιουλίου 2004 να απευθύνει αιτιολογημένη 
γνώμη προς το Ηνωμένο Βασίλειο και στις 20 Οκτωβρίου 2004 να προσφύγει στο 
Δικαστήριο.

Μετά την απόφαση αυτή , οι αρχές του ΗΒ υπέβαλαν προτάσεις  αλλαγής της πολιτικής τους, 
τις οποίες η Επιτροπή εξέτασε, και, από τον φετινό Μάρτιο, το Ηνωμένο Βασίλειο εφήρμοσε 
τις απαραίτητες αλλαγές που επέτρεψαν στην Επιτροπή να δώσει τέλος στην προσφυγή επί 
παραβάσει 

Συμπέρασμα
Εξαιτίας του γεγονότος ότι ελλείπουν από την αναφορά οι πληροφορίες που θα επιτρέψουν 
στην Επιτροπή να εκτιμήσει την κατάσταση σωστά, η Επιτροπή αποφάσισε να έλθει σε 
επαφή με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου για να διευκρινίσει την 
κατάσταση του αναφέροντα και να εξετάσει την εφαρμογή της νέας πολιτικής από την
βρετανική τελωνειακή και φορολογική υπηρεσία στο πλαίσιο των κοινοτικών κανονισμών. Η 
Επιτροπή Αναφορών θα τηρηθεί ενήμερη των αποτελεσμάτων αυτής της εξέτασης. 


