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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0951/2004, του Jan Dolezal, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu», σχετικά με 
παράβαση του κοινοτικού δικαίου από τις νέες πολωνικές φορολογικές 
διατάξεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Αναφορικά με τις νέες πολωνικές φορολογικές διατάξεις που αφορούν τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες και εγκρίθηκαν στις 11 Μαρτίου 2004, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι κανόνες για 
τις εγγυήσεις του ΦΠΑ είναι ιδιαίτερα σκληροί για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ότι 
συνιστούν παράβαση της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας, ειδικότερα της έκτης οδηγίας 
77/388/ΕΚ του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, των 
σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Απριλίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

A. Η αναφορά.

1. Ο αναφέρων παραπέμπει στον πολωνικό νόμο περί ΦΠΑ της 11ης Μαρτίου 2004 (που 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004) και συγκεκριμένα στο άρθρο 97 (παράγραφοι 5 έως 8).
Το εν λόγω άρθρο προβλέπει παράταση της περιόδου επιστροφής του επιπλέον ΦΠΑ σε 180 
ημέρες (αντί της κανονικής περιόδου επιστροφής διάρκειας 60 ημερών ή ακόμη και μόνον 25 
ημερών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις) για ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στον φόρο 
προσώπων. Παράλληλα, οι διατάξεις αυτές προβλέπουν τη δυνατότητα εξαίρεσης από αυτόν 
τον περιορισμό με την καταβολή εγγύησης ύψους 250 000 ζλότυ. Ο αναφέρων υποστηρίζει 
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ότι οι εν λόγω διατάξεις θέτουν περιορισμούς στο ελεύθερο εμπόριο στο εσωτερικό της 
Κοινότητας και παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο.

B. Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

B.1. Κοινοτικό δίκαιο

2. Το άρθρο 18 της έκτης οδηγίας ΦΠΑ1 περιέχει τους κανόνες που διέπουν την άσκηση του 
δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ. Η παράγραφος 4 του εν λόγω άρθρου αναφέρει ότι:

«Όταν το ποσό της δικαιουμένης εκπτώσεως είναι μεγαλύτερο του οφειλομένου φόρου για 
μία περίοδο δηλώσεως, τα κράτη μέλη δύνανται είτε να μεταφέρουν την επί πλέον διαφορά 
στην επομένη περίοδο είτε να προβούν στην επιστροφή της βάσει διαδικασίας που 
καθορίζουν.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να αρνούνται την μεταφορά ή την επιστροφή, 
όταν η επί πλέον διαφορά είναι ασήμαντη».

Β.2. Οι πολωνικές διατάξεις

3. Το άρθρο 87 του πολωνικού νόμου περί ΦΠΑ (στο εξής «ο Νόμος») προβλέπει ότι όταν 
για μια περίοδο δήλωσης το ποσό του ΦΠΑ που πρέπει να εκπέσει υπερβαίνει το ποσό του 
οφειλόμενου φόρου, ο υποκείμενος στον φόρο δύναται είτε να ζητήσει την επιστροφή του 
επιπλέον ΦΠΑ είτε να μεταφέρει αυτό το υπόλοιπο στην επόμενη φορολογική περίοδο. Στην 
πρώτη περίπτωση, οι φορολογικές αρχές οφείλουν να προβούν στην επιστροφή εντός 60 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Η περίοδος αυτή 
μειώνεται σε 25 ημέρες, όταν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (που περιγράφονται 
στην παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου).

4. Ωστόσο, το άρθρο 97 του Νόμου προβλέπει παράταση της περιόδου επιστροφής έως και σε 
180 ημέρες στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

(i) για υποκείμενους στον φόρο που ξεκινούν φορολογητέα δραστηριότητα, και

(ii) για υποκείμενους στον φόρο που ξεκίνησαν τέτοια δραστηριότητα λιγότερο από 12 μήνες 
πριν από την κοινοποίηση στη φορολογική αρχή της πρόθεσής τους να ασχοληθούν με 
ενδοκοινοτικές προμήθειες ή ενδοκοινοτικές αγορές.

5. Η εν λόγω «παρατεταμένη» περίοδος των 180 ημερών παύει να εφαρμόζεται, όταν ο 
υποκείμενος στον φόρο υποβάλλει τακτικά τις σχετικές δηλώσεις για διάστημα δώδεκα 
μηνών. Για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνονται υπόψη όχι μόνον οι δηλώσεις ΦΠΑ αλλά και κάθε 
άλλη φορολογική δήλωση αναφορικά με κρατικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των 
δηλώσεων φόρου προσωπικού εισοδήματος.

                                               
1 Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου 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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6. Ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα, η «παρατεταμένη» περίοδος δεν εφαρμόζεται, εάν ο 
υποκείμενος στον φόρο καταβάλει εγγύηση, ασφάλεια ή τραπεζική εγγύηση ύψους 250 000 
ζλότυ. Ο υποκείμενος στον φόρο δύναται να υποβάλει στην αρμόδια φορολογική αρχή 
αίτηση για εξαίρεση ή για επιστροφή της εγγύησης ή της ασφάλειας μετά την παρέλευση της 
δωδεκάμηνης περιόδου που περιγράφεται στο σημείο 5 ανωτέρω.

Β.3. Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

7. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ασχολήθηκε με την ερμηνεία του άρθρου 18 
παράγραφος 4 της έκτης οδηγίας ΦΠΑ στην απόφασή του στην υπόθεση Garage Molenheide1.
Στην εν λόγω υπόθεση, το Δικαστήριο εξέτασε εθνικά μέτρα που προβλέπουν τη 
συντηρητική παρακράτηση των δυναμένων να επιστραφούν ποσών πιστωθέντος ΦΠΑ, όταν 
υφίστανται είτε σοβαρές υπόνοιες περί φοροδιαφυγής είτε οφειλή ΦΠΑ έναντι των 
φορολογικών αρχών, η οποία αμφισβητείται από τον υποκείμενο στον φόρο.

8. Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι:

(i) οι παρακρατήσεις που προβλέπει η εθνική νομοθεσία αποτελούν «μέτρα είσπραξης» και 
ότι, ως τέτοια, δεν αποκλείονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 18 της έκτης οδηγίας 
ΦΠΑ·

(ii) ωστόσο, τα εν λόγω μέτρα δεν πρέπει να παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, και 
άρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού τους· και

(iii) εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξετάσει εάν τα εν λόγω μέτρα και ο τρόπος με 
τον οποίο εφαρμόστηκαν από την αρμόδια διοικητική αρχή ήταν αναλογικά.

9. Στην υπόθεση Επιτροπή κατά Ιταλίας 2 , το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
αντιμετώπισε εκ νέου το ζήτημα της ερμηνείας αυτής της διάταξης. Στις αιτιολογικές σκέψεις 
32 και 33 της εν λόγω απόφασης, το Δικαστήριο αναφέρει ότι:

«32. Από τη διατύπωση του άρθρου 18, παράγραφος 4, της έκτης οδηγίας και, συγκεκριμένα, 
από το χωρίο “βάσει διαδικασίας που καθορίζουν” προκύπτει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν 
διακριτική ευχέρεια κατά τον καθορισμό της διαδικασίας επιστροφής του επιπλέον ΦΠΑ.

33. Εντούτοις, δεδομένου ότι η επιστροφή του επιπλέον ΦΠΑ αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο 
εξασφαλίζον την εφαρμογή της αρχής της ουδετερότητας του κοινού συστήματος ΦΠΑ, η 
καθοριζόμενη από τα κράτη μέλη διαδικασία δεν μπορεί να παραβιάζει την αρχή αυτή 
επιρρίπτοντας στον υποκείμενο στον φόρο, εν όλω ή εν μέρει, το βάρος του ΦΠΑ».

Γ. Συμπέρασμα

10. Υπό το πρίσμα των εν λόγω αποφάσεων, φαίνεται ότι το ερώτημα στην υπό εξέταση 
αναφορά είναι εάν τα πολωνικά μέτρα για την παράταση της περιόδου επιστροφής του 

                                               
1 Απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 1997 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-286/94, C-340/95, C-401/95 και C-

47/96.
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου 2001 στην υπόθεση C-78/00.
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επιπλέον ΦΠΑ είναι αναλογικά. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις πολωνικές αρχές 
προκειμένου να πληροφορηθεί τις απόψεις τους για το εν λόγω ζήτημα. Βάσει των 
πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή θα αποφασίσει ποιες θα είναι οι περαιτέρω ενέργειές της.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου 2006.

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών στις 22-23 Φεβρουαρίου 2006, 
ζητήθηκε από τη ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης να υποβάλει περαιτέρω 
πληροφορίες επί της παρούσας αναφοράς. Τα μέλη της εν λόγω επιτροπής φαίνεται να 
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την έκθεση προόδου της εξέτασης που διενεργεί η 
Επιτροπή σχετικά με τον πολωνικό νόμο περί ΦΠΑ. Και αυτό διότι ο αναφέρων, κ. Jan 
Dolezal, είχε προειδοποιήσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την εικαζόμενη γενική 
ασυμβατότητα του εν λόγω νόμου με την έκτη οδηγία ΦΠΑ, χωρίς να παρέχει περεταίρω 
πληροφορίες αναφορικά με το ζήτημα1.

Η ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης δηλώνει ότι εξετάζει αυτή τη στιγμή όχι μόνο 
τον πολωνικό νόμο περί ΦΠΑ, αλλά και τη νομοθεσία περί ΦΠΑ που ισχύει στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, 
η ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης ζήτησε από μερικά από τα μέλη αυτά 
πληροφορίες αναφορικά με τις διάφορες ιδιαίτερες πτυχές της εν λόγω νομοθεσίας.

Εάν διαπιστωθεί, έπειτα από τη διαδικασία ελέγχου που διενεργεί η ΓΔ Φορολογίας και 
Τελωνειακής Ένωσης, παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, η Επιτροπή θα αναλάβει το 
ρόλο της ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, όπως ορίστηκε στο άρθρο 211 της Συνθήκης ΕΚ.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει πληροφορίες 
σχετικά με τις εξελίξεις σε σχέση με την αναφορά αυτή. Η ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής 
Ένωσης σημειώνει σχετικά:

- ότι στην απάντησή τους της 14ης Δεκεμβρίου 2006 στην προειδοποιητική επιστολή που 
απέστειλε η Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 2006, οι πολωνικές αρχές εξέφρασαν την 
άποψη ότι η πολωνική νομοθεσία ήταν σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο· για τον λόγο 
αυτόν, η ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης προέβλεπε τη συνέχιση της 
διαδικασίας επί παραβάσει·

- ότι στις 14 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία συνεδρίαση δέσμη μεταξύ 
υπαλλήλων της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης και των πολωνικών αρχών, στο 
πλαίσιο της οποίας ενημέρωσαν τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι, παρά την απάντησή 
τους στην προειδοποιητική επιστολή, έκαναν εντέλει δεκτές τις απόψεις της Επιτροπής 
και ότι επί του παρόντος εκπονείται νομοσχέδιο για την τροποποίηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας·

                                               
1 Επιπλέον, ο κ. Dolezal επισήμανε και μια ιδιαίτερη πτυχή του πολωνικού νόμου περί ΦΠΑ, ο οποίος, κατά την 
άποψή του, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω παραβιάσεις του κοινοτικού νόμου. Η πτυχή αυτή συζητήθηκε 
ήδη από την Επιτροπή κατά την πρώτη της ανακοίνωση επί της παρούσας αναφοράς στις 19 Σεπτεμβρίου 2005.
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- ότι στις 27 Αυγούστου 2007 εστάλη στην πολωνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία επιστολή με 
την οποία ζητούνταν πληροφορίες σχετικά με την πορεία της ψήφισης του νομοσχεδίου·

- ότι στις 31 Αυγούστου 2007, οι πολωνικές αρχές απάντησαν ότι επέκειτο η δεύτερη 
ανάγνωση του νομοσχεδίου στο κοινοβούλιο, αλλά δεν είχε οριστεί συγκεκριμένη 
ημερομηνία·

ότι, υπό το πρίσμα της τελευταίας αυτής απάντησης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτίθενται 
να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας και να αποστείλουν πρόσθετη 
προειδοποιητική επιστολή.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με 
την τρέχουσα κατάσταση της εν λόγω αναφοράς. Εν προκειμένω, η Επιτροπή επιβεβαιώνει:

- ότι την 1η Φεβρουαρίου 2008 η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική 
επιστολή, αναφέροντας ότι το άρθρο 95, παράγραφος 7, του πολωνικού νόμου περί ΦΠΑ, 
το οποίο θεσπίζει εγγύηση ύψους 250 000 PLN (62 000 ευρώ) προκειμένου να 
αποφευχθεί η εφαρμογή της διάρκειας 180 ημερών περιόδου επιστροφής του ΦΠΑ όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 5 της ίδιας διάταξης, κάτι που ίσχυε ανεξάρτητα από τον 
πραγματικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει το Δημόσιο Ταμείο και το ακριβές μέγεθος και τις 
συνθήκες του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο προσώπου, δεν είναι συμβατός με το 
κοινοτικό δίκαιο·

- ότι την 1η Απριλίου 2008 οι πολωνικές αρχές απάντησαν στην προειδοποιητική επιστολή, 
δηλώνοντας ότι η περίοδος διάρκειας 180 ημερών για την επιστροφή του ΦΠΑ δεν 
μπορεί από μόνη της να θεωρηθεί δυσανάλογη. Ενημέρωσαν ακόμη ότι έχουν ήδη 
δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη θέσπιση νέου συστήματος εγγύησης·

- ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δήλωσε στο πλαίσιο της απόφασης στην υπόθεση C-25/07 
(Alicja Sosnowska) στις 10 Ιουλίου 2008 ότι οι πολωνικές διατάξεις που παρατείνουν από 
60 σε 180 ημέρες την περίοδο που έχει στη διάθεσή της η εθνική φορολογική αρχή για να 
επιστρέψει τον επιπλέον ΦΠΑ σε μια ορισμένη κατηγορία υποκείμενων στον φόρο 
προσώπων, εκτός εάν ο υποκείμενος στον φόρο που εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία έχει 
καταβάλει εγγύηση ύψους 250 000 PLN, δεν συνάδουν με την έκτη οδηγία ΦΠΑ και την 
αρχή της αναλογικότητας·

- ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2008 οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν στις πολωνικές 
αρχές διοικητική επιστολή ζητώντας λεπτομερείς πληροφορίες (περιλαμβανομένων 
νομοθετικών κειμένων) σχετικά με τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν προκειμένου 
να επιτευχθεί συμμόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο, όπως ερμηνεύεται από το 
Δικαστήριο στην υπόθεση C-25/07·

- ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2009 οι πολωνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι το 
άρθρο 96, παράγραφοι 5 και 8, του πολωνικού νόμου περί ΦΠΑ καταργήθηκε από την 
τροποποιητική πράξη της 7ης Νοεμβρίου 2008 (Νομική Επιθεώρηση της 28.11.08, αριθ. 
209, θέση 1320). Επί του παρόντος δεν απαιτείται η καταβολή εγγύησης προκειμένου να 
αποφευχθεί η εφαρμογή της περιόδου των 180 ημερών για την επιστροφή του ΦΠΑ. Η 
τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2008.
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Συνεπώς, υπό το πρίσμα της τελευταίας απάντησης, η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει την 
περάτωση της διαδικασίας επί παραβάσει (IN/C/06/2319).
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