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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι του ζητήθηκε να καταβάλει ΦΠΑ εις διπλούν για το 
ίδιο όχημα, το οποίο αγόρασε σε χώρα της ΕΕ και μετέφερε σε άλλη χώρα της ΕΕ όπου 
κατοικεί. Θεωρεί ότι το γεγονός αυτό αντιβαίνει στην έκτη οδηγία για τον ΦΠΑ, στους 
κανόνες των ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών και στο διεθνές δίκαιο. Ζητεί να διερευνηθεί 
η υπόθεσή του και να του επιστραφούν τα χρήματά του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Δεκεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Οι διατάξεις που αφορούν στην απόκτηση καινούριων μηχανοκίνητων οχημάτων περιέχονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο (ii) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της οδηγίας 
περί ΦΠΑ1. Σε περιπτώσεις που ένα νέο όχημα εδάφους πωλείται σε πελάτη ο οποίος 
σκοπεύει να το μεταφέρει σε άλλο κράτος μέλος, ο ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθεί στο 
κράτος μέλος υποδοχής («ενδοκοινοτική απόκτηση»). 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 περί ΦΠΑ. 

                                               
1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, 

ΕΕ L 347 της 11.12.2006.
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Η οδηγία περί ΦΠΑ εφαρμόζεται στα καινούρια οχήματα, εάν παραδίδονται εντός έξι μηνών 
από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία ή εάν έχουν καταγράψει λιγότερα από 
6.000 χιλιόμετρα.

Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, η διπλή φορολόγηση αποκλείεται.

Στην περίπτωση που ένας αντιπρόσωπος αυτοκινήτων με έδρα τη Γερμανία παραδώσει ένα 
καινούριο τροχόσπιτο σε πρόσωπο το οποίο το μεταφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ΦΠΑ 
πρέπει να καταβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, οι προαναφερθείσες αρχές εφαρμόζονται δεόντως και 
από τα δύο εμπλεκόμενα κράτη μέλη (εν προκειμένω, τη Γερμανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο). 

Όσον αφορά τη Γερμανία, οι σχετικές διατάξεις περιέχονται στη νομοθετική πράξη περί 
ΦΠΑ (Umsatzsteuersetz), στις παραγράφους 1β (3), 4 N° 1(β) και 6α (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 25α 
(7) N°1(β) της νομοθετικής πράξης περί ΦΠΑ προβλέπεται ότι οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις 
καινούριων αυτοκινήτων δεν υπόκεινται σε φορολόγηση βάσει του καθεστώτος του 
περιθωρίου κέρδους.

Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, η πράξη περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του 1994, 
τμήμα 10, προβλέπει ότι ο ΦΠΑ πρέπει να χρεώνεται κατά την απόκτηση ενός νέου μέσου 
μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος. 

Φαίνεται ότι η διπλή φορολόγηση σε αυτή την περίπτωση προκύπτει από τις ενέργειες ή τη 
μη επίδειξη της δέουσας επιμέλειας εκ μέρους του αγοραστή (ανεπαρκής ενημέρωση του 
αντιπροσώπου αυτοκινήτων και παράλειψη των σχετικών σημειώσεων στο συμβόλαιο) ή εκ 
μέρους του αντιπροσώπου αυτοκινήτων (μη τήρηση των όρων του συμβολαίου). 

Είναι επίσης κατανοητό ότι ο Γερμανός αντιπρόσωπος αυτοκινήτων ζήτησε ένα μέρος του 
ΦΠΑ ως προκαταβολή, προκειμένου να αποφύγει τυχόν κινδύνους. Σε αυτή την περίπτωση, ο 
αγοραστής θα λάβει πίσω την προκαταβολή του από τον αντιπρόσωπο αυτοκινήτων, όταν 
αποδείξει ότι έχει ενημερώσει δεόντως τις αρμόδιες βρετανικές αρχές για το καινούριο όχημα 
που έχει μεταφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εν πάση περιπτώσει, η γερμανική νομοθεσία περί ΦΠΑ επιτρέπει τη διόρθωση λανθασμένων 
δηλώσεων ΦΠΑ και ως εκ τούτου την είσπραξη του ΦΠΑ σε ορισμένες 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 επανορθώσει τυχόν λάθη εκ μέρους του αγοραστή ή του 
αντιπροσώπου αυτοκινήτων σε σχέση με τον ΦΠΑ, ο αγοραστής πρέπει να απευθυνθεί στον 
αντιπρόσωπο αυτοκινήτων. Τέτοιου είδους ζητήματα μεταξύ συμβαλλόμενων μερών δεν 
αφορούν την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τον ΦΠΑ και, επομένως, δεν εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Συμπέρασμα

Στην προκειμένη περίπτωση, η παραβίαση της νομοθεσίας περί ΦΠΑ εκ μέρους της 
Γερμανίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται να αποκλείεται. 


