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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0418/2006, της Danuta Wilinska, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
ασυμβίβαστο του πολωνικού φορολογικού δικαίου με τις διατάξεις της πρώτης οδηγίας 
67/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών 
μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών και της έκτης οδηγίας 
77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών 
μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι διατάξεις του πολωνικού φορολογικού δικαίου δεν είναι 
συμβατές με τις διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τον ΦΠΑ, και αναφέρεται 
συγκεκριμένα στο άρθρο 2 της πρώτης οδηγίας, το οποίο ορίζει ότι η βασική αρχή του κοινού 
συστήματος του φόρου προστιθέμενης αξίας συνίσταται στην επιβολή επί των αγαθών και 
των υπηρεσιών ενός γενικού φόρου καταναλώσεως ακριβώς αναλόγου προς την τιμή των 
αγαθών και των υπηρεσιών, όσος κι αν είναι ο αριθμός των συναλλαγών, οι οποίες 
διενεργούνται κατά την πορεία της παραγωγής και της διανομής προ του σταδίου επιβολής 
του φόρου, καθώς και στο άρθρο 17 της έβδομης οδηγίας σχετικά με τη γένεση και την 
έκταση του δικαιώματος προς έκπτωση. Η αναφέρουσα, η οποία θεωρεί ότι κατέστη θύμα της 
εν λόγω ασυμβατότητας, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει τα γεγονότα 
που εκτίθενται στην αναφορά της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Η αναφορά

Η εθνική νομοθεσία
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1. Σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 1, εδάφιο 2 του πολωνικού νόμου περί ΦΠΑ1

(στο εξής «ο νόμος»), σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 αυτού, η παράδοση κτιρίου ή 
μέρους του από πρόσωπο που υπόκειται στον φόρο απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ 
εφόσον δεν επετράπη στον προμηθευτή να εκπέσει τον ΦΠΑ που καταβλήθηκε κατά 
την αγορά του.

2. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 6 του νόμου, η απαλλαγή δεν ισχύει 
εφόσον ο προμηθευτής προέβη σε δαπάνες για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο 
κτίριο, το ύψος των οποίων υπερβαίνει το 30% της αξίας αυτού, και εφόσον ο ίδιος 
αυτός προμηθευτής:
(i) δικαιούτο να εκπέσει τον χρεωθέντα για τις εργασίες ΦΠΑ·

(ii) έχει χρησιμοποιήσει το κτίριο για δραστηριότητα που υπόκειται σε φόρο και για 
διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών. 

3. Το άρθρο 109, παράγραφος 5 του νόμου ορίζει ότι εφόσον ένα άτομο που υπόκειται σε 
φόρο έχει υποβάλει φορολογική δήλωση όπου το αναγραφόμενο ποσό του εκπεστέου 
ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό που πράγματι δικαιούται, οι φορολογικές αρχές θα 
καθορίσουν το ακριβές ποσό του εκπεστέου ΦΠΑ και θα επιβάλουν «προσαύξηση» ίση 
με το 30% του υπερεκτιμηθέντος ποσού.

Τα πραγματικά περιστατικά

4. Η αναφέρουσα είναι πολωνή πολίτης, ιδιοκτήτρια ιδιωτικής εταιρείας (στο εξής «η 
εταιρεία») σε αυτό το κράτος μέλος. Όσον προς τον ΦΠΑ, η εταιρεία θεωρείται 
πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο. 

5. Το 2005, η εταιρεία προέβη στην αγορά ακινήτου, που εμπίπτει στο πλαίσιο της 
οικονομικής της δραστηριότητας. Ο προμηθευτής δήλωσε ενώπιον του 
συμβολαιογράφου ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο πολωνικός νόμος 
περί του ΦΠΑ, ώστε να ισχύσει η απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Αιτία αυτού ήταν το 
γεγονός ότι ο προμηθευτής είχε πραγματοποιήσει στο κτίριο εργασίες που υπερέβαιναν 
το 30% της αξίας του και, εν συνεχεία, είχε εκπέσει τον χρεωθέντα για αυτές ΦΠΑ.

6. Ως εκ τούτου, ο ΦΠΑ χρεώθηκε από τον προμηθευτή και, εν συνεχεία, εξέπεσε από την 
εταιρεία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου που διενεργήθηκε σε 
μεταγενέστερο στάδιο, οι φορολογικές αρχές αποφάνθηκαν ότι οι εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο δεν είχαν υπερβεί στην πραγματικότητα το 30% της 
αξίας του. Ως εκ τούτου, η παράδοση του κτιρίου πληρούσε όλες τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις απαλλαγής από τον ΦΠΑ. 

7. Μετά από τον έλεγχο αυτόν, η εταιρεία κλήθηκε:

(i) να επιστρέψει στις φορολογικές αρχές τον ΦΠΑ που είχε εκπέσει κατά την αγορά της 
ακίνητης περιουσίας·

  
1 Ο «νόμος σχετικά με τον φόρο επί αγαθών και υπηρεσιών» της 11ης Μαρτίου 2004.
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(ii) να καταβάλει το ποσό της προσαύξησης που προαναφέρθηκε στο σημείο 3.

8. Η αναφέρουσα είναι της γνώμης ότι η απαλλαγή όπως ορίζεται στο άρθρο 43, 
παράγραφοι 1, 2 και 6 του νόμου αντιβαίνει στην κοινοτική νομοθεσία, καθώς δεν 
σέβεται την αρχή της ασφάλειας δικαίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αγοραστής 
του ακινήτου είναι αναγκασμένος να βασιστεί στις δηλώσεις του προμηθευτή όσον 
αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής της απαλλαγής από τον ΦΠΑ και ότι στην πράξη δεν 
διαθέτει κανένα μέσο εξακρίβωσης της ορθότητας των δηλώσεων αυτών.

9. Επιπλέον, η αναφέρουσα θεωρεί ότι η προσαύξηση της τάξης του 30% που ορίζεται στο 
άρθρο 109, παράγραφος 5, του νόμου συνιστά παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εν λόγω διάταξη δεν στηρίζεται στις εναρμονισμένες 
κοινοτικές διατάξεις περί του ΦΠΑ και είναι προφανώς δυσανάλογη.

Κοινοτική Νομοθεσία

10. Στο άρθρο 13, παράγραφος Β, περίπτωση γ) της έκτης οδηγίας «ΦΠΑ»1, που αποτελεί 
και την πρωτογενή κοινοτική νομοθεσία στον τομέα του ΦΠΑ, ορίζονται τα εξής 

«Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα Κράτη μέλη απαλλάσσουν, υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζουν, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απλή εφαρμογή των 
προβλεπομένων κατωτέρω απαλλαγών και να αποτρέπεται ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, 
φοροαποφυγή και κατάχρηση:
(…)
γ) τις παραδόσεις αγαθών, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά σε δραστηριότητα 
απαλλασσομένη του φόρου, δυνάμει του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 28 παράγραφος 3 
περίπτωση β ), υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά αυτά δεν εδημιούργησαν δικαίωμα 
εκπτώσεως, καθώς και τις παραδόσεις αγαθών, των οποίων η απόκτηση ή η διάθεση, 
εξαιρείται του δικαιώματος εκπτώσεως, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 6:
(…)».

11. Στο άρθρο 22 της έκτης οδηγίας «ΦΠΑ» ορίζονται οι «υποχρεώσεις των υπόχρεων του 
φόρου». Σύμφωνα με την παράγραφο 4, περιπτώσεις α) και β), κάθε πρόσωπο 
υποκείμενο στον φόρο θα πρέπει να υποβάλλει περιοδική δήλωση που να περιλαμβάνει 
όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εξακρίβωση του ποσού του απαιτητού φόρου και του 
ποσού των εκπτώσεων.

12. Στην οδηγία δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σχετικά με τυχόν προσαύξηση που θα 
πρέπει να επιβάλλεται στα υποκείμενα στον φόρο άτομα που υποβάλουν μη ορθή 
δήλωση του ΦΠΑ. Εντούτοις, στο άρθρο 22, παράγραφος 8, ορίζεται ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν «και άλλες υποχρεώσεις που κρίνουν αναγκαίες για τη 
διασφάλιση της επακριβούς εισπράξεως του φόρου και την αποφυγή της 

  
1 Έκτη οδηγία του Συμβουλίου 77/388/ΕΟΚ της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των 

κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης 
αξίας : ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σελ. 1).
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φοροδιαφυγής», υπό την επιφύλαξη της τηρήσεως της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως 
των για τις εγχώριες και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές δεν συνεπάγονται διασυνοριακές διατυπώσεις.

Η θέση της Επιτροπής

Η απαλλαγή για τις παραδόσεις ακινήτων

13. Η Επιτροπή σημειώνει ότι αρκετά συχνά συμβαίνει η ορθή αντιμετώπιση ως προς τον 
ΦΠΑ σε περίπτωση παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών να εξαρτάται από 
ορισμένους παράγοντες που μόνον ο προμηθευτής μπορεί να αξιολογήσει και να 
γνωρίζει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το κατά πόσον αυτός ενεργεί ως 
πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο, ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένος ή το καθεστώς του 
ως δημόσιου φορέα ή ως αναγνωρισμένου ιδρύματος όσον αφορά τον ΦΠΑ.

14. Όσον αφορά την απαλλαγή που ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος Β, περίπτωση γ) 
της έκτης οδηγίας «ΦΠΑ», από την εν λόγω διάταξη προκύπτει ότι η εφαρμογή της θα 
εξαρτάται από παράγοντες οι οποίοι αφορούν τον προμηθευτή και μόνον. Πράγματι, το 
κατά πόσον αυτός είχε ή όχι το δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ που καταβλήθηκε κατά 
την απόκτηση του αγαθού εναπόκειται στη δική του εκτίμηση και μόνο, ενώ ο 
αγοραστής θα πρέπει να βασιστεί εν προκειμένω στη δήλωσή του.

14 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει, βεβαίως, να θέσουν σε εφαρμογή έναν μηχανισμό 
διορθώσεως για φόρους που επιβλήθηκαν εσφαλμένα, ως αποτέλεσμα ανακριβούς 
δήλωσης από την πλευρά του προμηθευτή. Ακολουθεί αναφορά στα σημεία 16 κ. επ.

15. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η Επιτροπή εκφράζει τη θέση ότι, στο πλαίσιο της 
παρούσας αναφοράς, έχει καταστεί προφανές ότι ορισμένες πτυχές του ισχύοντος 
συστήματος για τον ΦΠΑ που εφαρμόζονται στην Πολωνία για τις παραδόσεις 
ακινήτων δεν φαίνεται να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις της έκτης οδηγίας
«ΦΠΑ». Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτίθενται να έλθουν σε επαφή με 
τις πολωνικές αρχές, προκειμένου να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το ζήτημα αυτό.

Η διόρθωση της έκπτωσης του ΦΠΑ

16. Όσον αφορά το δεύτερο αυτό στοιχείο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο έχει ήδη καταστήσει σαφές σε σειρά αποφάσεών του ότι το δικαίωμα 
έκπτωσης του ΦΠΑ μπορεί να ασκηθεί για τους πράγματι οφειλόμενους φόρους και 
μόνον.Συνεπώς, σε περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης ΦΠΑ σε παράδοση, ο αγοραστής 
δεν θα δικαιούται να εκπέσει τον φόρο, ανεξαρτήτως του εάν έχει καταβάλει ή όχι τον 
φόρο στον προμηθευτή1. Υπό τις περιστάσεις αυτές, οι φορολογικές αρχές θα έχουν το 
δικαίωμα διορθώσεως τυχόν αχρεωστήτως εκπεσθέντων ποσών.

  
1 Βλ., μεταξύ άλλων, την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Δεκεμβρίου 
1989, στην υπόθεση C-342/87, Genius Holding.
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17. Ωστόσο, η εθνική νομοθεσία πρέπει να επιτρέπει την επιστροφή των εκ πλάνης 
εκπεσθέντων ποσών. Αυτό συνεπάγεται ότι ο προμηθευτής πρέπει να καταβάλει εκ νέου 
στον αγοραστή το εκ πλάνης χρεωθέν ποσό και ότι οι φορολογικές αρχές πρέπει να 
επιστρέψουν το ποσό αυτό στον προμηθευτή1 . Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διόρθωση της 
έκπτωσης δεν θα συνεπάγεται καμιά οικονομική απώλεια για τον αγοραστή.

17α). Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα έλθουν σε επαφή με τις πολωνικές αρχές προκειμένου 
να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό επιστροφής των εκ πλάνης 
χρεωθέντων ποσών. Πράγματι, αν και τέτοιοι μηχανισμοί δεν προβλέπονται από την 
έκτη οδηγία «ΦΠΑ», σύμφωνα με την πάγια νομολογία τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διασφαλίζουν την ύπαρξή τους.

Η προσαύξηση της τάξης του 30% 

18. Η προσαύξηση της τάξης του 30% που ορίζεται στο άρθρο 109, παράγραφος 5, 
του νόμου αποτελεί αντικείμενο αίτησης για την έκδοση προδικαστικής απόφασης που επί 
του παρόντος εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου2. Στις γραπτές παρατηρήσεις της για την 
υπόθεση αυτή, η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι:

(i) η έκτη οδηγία «ΦΠΑ» δεν αποκλείει καταρχήν τη λήψη μέτρων αυτού του είδους, 
που συνίστανται σε προσαυξήσεις που σκοπό έχουν την επιβολή κυρώσεων για τη μη 
συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής ορθής δήλωσης ΦΠΑ και την αποφυγή 
παρατυπιών στη δήλωση ΦΠΑ·

(ii) ωστόσο, η αρχή της αναλογικότητας πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε μέτρο αυτού του 
είδους· 

(iii) εναπόκειται στην αρμοδιότητα του εθνικού δικαστηρίου να εξετάσει το κατά πόσο το 
εν λόγω μέτρο και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε αυτό από την αρμόδια 
διοικητική αρχή συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας. Εν προκειμένω, το 
εθνικό δικαστήριο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λάβει υπόψη:

- το κατά πόσον η προσαύξηση συνυπολογίζει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των 
παρατυπιών για τις οποίες προτίθεται να επιβάλει ποινή·

- το κατά πόσον υπάρχει πραγματική πρόθεση σκόπιμης εξαπάτησης των 
φορολογικών αρχών και διάπραξης φορολογικής απάτης.

19. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα πραγματικά περιστατικά της εν προκειμένω 
διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου συνέβησαν πριν από την ένταξη της 
Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό ότι το Δικαστήριο 
θα αποφανθεί ότι δεν είναι αρμόδιο να απαντήσει στις ερωτήσεις που τέθηκαν από το 
αιτούν δικαστήριο.

  
1 Βλ. τη γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα Sharpston, της 8ης Ιουνίου 2006 για την υπόθεση C-35/05, 
παράγραφος 65.
2 Υπόθεση C-168/06, Ceramika Parady.
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20. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή δεν προτίθεται να αναμείνει την έκδοση απόφασης 
στην προαναφερθείσα υπόθεση. Αντιθέτως, θα έλθει προσεχώς σε επαφή με τις 
πολωνικές αρχές, προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα έλθει σε επαφή με τις πολωνικές αρχές προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες:

(i) σχετικά με την απαλλαγή του ΦΠΑ που εφαρμόζεται για τις παραδόσεις ακινήτων·
(ii) σχετικά με τον μηχανισμό επιστροφής των εκ πλάνης χρεωθέντων ποσών· και

(iii) σχετικά με την προσαύξηση της τάξης του 30% που ορίζεται στο άρθρο 109, 
παράγραφος 5, του πολωνικού νόμου περί του ΦΠΑ,

και θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για τα πορίσματά της.
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