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Θέμα: Αναφορά 0202/2013, του E. J., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διπλή 
είσπραξη του φόρου κύκλου εργασιών κατά την αγορά καινούριου αυτοκινήτου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζει στη Γερμανία και έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο εκεί. Το αυτοκίνητο 
χρησιμοποιούνταν κυρίως στην Αυστρία. Ο αναφέρων δεν γνώριζε εκείνη την περίοδο ότι 
έπρεπε να το έχει δηλώσει στην Αυστρία έστω κι αν η κύρια κατοικία του ήταν στη 
Γερμανία. Τώρα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει φόρο κύκλου εργασιών στην Αυστρία. Οι 
γερμανικές φορολογικές αρχές δεν είναι διατεθειμένες να επιστρέψουν τον φόρο κύκλου 
εργασιών που καταβλήθηκε στη Γερμανία. Σύμφωνα με συμβουλές που έχει λάβει, μια τέτοια 
επιστροφή δεν είναι δυνατή όταν υπάρχει υποψία απάτης. Ωστόσο, ο αναφέρων θεωρεί ότι 
δεν υπάρχει καμία τέτοια υποψία: επρόκειτο μάλλον για περίπτωση αμέλειας ή λάθους. 
Διερωτάται εάν σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Οι διατάξεις που αφορούν στην απόκτηση καινούριων μηχανοκίνητων οχημάτων 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο (ii) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 
της οδηγίας ΦΠΑ1. Στην περίπτωση αγοράς καινούριου οχήματος ή μοτοσυκλέτας που 

                                               
1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό 
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μεταφέρεται σε άλλο κράτος μέλος, η φορολόγηση ΦΠΑ πραγματοποιείται στον τόπο 
προορισμού (η αποκαλούμενη  «ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών»). Η αντίστοιχη 
ενδοκοινοτική παράδοση του οχήματος απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ στη χώρα προέλευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 
ΦΠΑ. 

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας οδηγίας ΦΠΑ, ένα όχημα είναι καινούριο εφόσον 
παραδίδεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε 
κυκλοφορία ή σε περίπτωση που το αυτοκίνητο έχει διανύσει λιγότερα από 6.000 χιλιόμετρα.

Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, η διπλή φορολόγηση αποκλείεται.

Στην περίπτωση που ένα όχημα παραδίδεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την 
οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ή έχοντας διανύσει λιγότερα από 6.000 
χιλιόμετρα, από φορολογούμενο με έδρα στη Γερμανία σε άτομο που μεταφέρει το όχημα σε 
άλλο κράτος μέλος, στην Αυστρία, η οφειλή του ΦΠΑ εκκρεμεί καταρχήν σε εκείνο το 
κράτος μέλος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι προαναφερθείσες αρχές εφαρμόζονται ορθά από 
αμφότερα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη (εν προκειμένω τη Γερμανία και την Αυστρία). 

Όσον αφορά τη Γερμανία, οι σχετικές διατάξεις αναφέρονται στη νομοθετική πράξη περί 
ΦΠΑ (Umsatzsteuersetz), στις παραγράφους 1b (3), 4 N° 1(b) και 6a (1). Βάσει αυτών των 
διατάξεων, η παράδοση καινούριου οχήματος απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ σε περιπτώσεις 
που το εν λόγω όχημα μεταφέρεται σε άλλο κράτος μέλος. Επιπλέον, στην παράγραφο 25a 
(7) N°1(b) της νομοθετικής πράξης περί ΦΠΑ προβλέπεται ότι οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις 
καινούριων αυτοκινήτων δεν υπόκεινται σε φορολόγηση βάσει του καθεστώτος του 
περιθωρίου κέρδους.

Όσον αφορά την Αυστρία, οι σχετικές διατάξεις βρίσκονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 7, 8 και 
9 του παραρτήματος (Εσωτερική Αγορά) της νομοθετικής πράξης περί ΦΠΑ [Anhang 
(Binnenmarkt) zum Umsatzsteuergesetz], σύμφωνα με τις οποίες η απόκτηση νέου μέσου 
μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος φορολογείται στην Αυστρία. 

Φαίνεται ότι τα προβλήματα που ανέκυψαν οφείλονται είτε σε πράξεις είτε σε αποτυχία στην 
άσκηση της δέουσας επιμέλειας εκ μέρους του αγοραστή (απέτυχε να ενημερώσει σωστά τον 
έμπορο αυτοκινήτων και να συμπεριλάβει σχετικές σημειώσεις στο συμβόλαιο) ή εκ μέρους 
του πωλητή (απέτυχε να εφαρμόσει τους κανόνες που θεσπίζονται στο συμβόλαιο). 

Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος, είναι πιθανό ότι οι Γερμανοί έμποροι 
αυτοκινήτων απαιτούν το ποσό του ΦΠΑ ως εγγύηση. Μετά την παραλαβή των απαραίτητων 
εγγράφων καταχώρισης που εκδίδονται από το άλλο κράτος μέλος, και τα οποία 
υποβάλλονται από τον αγοραστή και αποδεικνύουν ότι το όχημα μεταφέρθηκε τελικά σε 
άλλο κράτος μέλος, ο ΦΠΑ επιστρέφεται από τον έμπορο αυτοκινήτων στον πελάτη.

Επιπλέον, η γερμανική νομοθεσία περί ΦΠΑ προβλέπει ενδεχόμενα διόρθωσης εσφαλμένων 
επιστροφών ΦΠΑ και, επομένως, δυνατότητα να εκπίπτει ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. 

Αυτό, ωστόσο, αποτελεί αναγκαστικά ζήτημα μεταξύ των εθνικών αρχών και του 
ενδιαφερόμενου μέρους που δήλωσε και κατέβαλε τον ΦΠΑ στις εν λόγω αρχές, δηλ. του 
εμπόρου αυτοκινήτων. Προκειμένου να διορθωθούν τυχόν σφάλματα που έχουν διαπραχθεί 

                                                                                                                                                  
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ΕΕ L 347 της 11.12.2006.
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όσον αφορά το ζήτημα του ΦΠΑ, οι αγοραστές θα πρέπει να απευθυνθούν στους πωλητές. 

Αυτό είναι ένα ζήτημα μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και δεν εμπίπτει στο πεδίο της 
ορθής εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ και, κατά συνέπεια, στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Συμπέρασμα

Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο παράβασης των 
κανόνων περί ΦΠΑ εκ μέρους της Γερμανίας. 


