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Θέμα:

Αναφορά 0299/2005, του Oisin Jones-Dillon, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τον φόρο 
αναχώρησης στη Μάλτα

Αναφορά 0415/2005, της Anna Ignacak Mifsud, μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με τον 
φόρο αναχώρησης στη Μάλτα

Αναφορά 0419/2005, του Robert G. Coenen, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τον φόρο 
αναχώρησης στη Μάλτα

Αναφορά 0533/2005, του Matthew Buttigieg, μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με 
περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, η οποία προκαλείται από τα 
υψηλά αεροπορικά τέλη στη Μάλτα

1. Περίληψη της αναφοράς

Αναφορά αριθ. 0299/2005
Η αναφορά θέτει ερωτήματα για τον φόρο που επιβάλλεται στους επιβάτες πτήσεων που 
αναχωρούν από τη Μάλτα, ο οποίος προκαλεί διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων πτήσεων. Η 
αναφορά δηλώνει ότι λόγω του τρόπου με τον οποίο επιβάλλεται ο φόρος (διάκριση μεταξύ 
πτήσεων εξωτερικού και εσωτερικού) παραβιάζει τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Αναφορά αριθ. 0415/2005
Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι ο φόρος αναχώρησης επιβατών στη Μάλτα συνεπάγεται 
διακρίσεις και παραβιάζει το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία.
Αναφέρει ότι ο φόρος επιβάλλεται μόνο σε αναχωρήσεις πλοίων ή αεροσκαφών με σημείο 
εκκίνησης τη Μάλτα, ενώ οι πολίτες που αγοράζουν εισιτήριο μετ’ επιστροφής σε άλλη χώρα 
της ΕΕ με προορισμό τη Μάλτα ή όσοι δεν πληρώνουν για τα εισιτήριά τους (μη εμπορικές 
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πτήσεις) δεν χρειάζεται να πληρώσουν αυτόν τον φόρο.

Αναφορά αριθ. 0419/2005
Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ο φόρος αναχώρησης επιβατών στη Μάλτα συνεπάγεται 
διακρίσεις και παραβιάζει το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία.
Αναφέρει ότι ο φόρος επιβάλλεται μόνο σε αναχωρήσεις πλοίων ή αεροσκαφών με σημείο 
εκκίνησης τη Μάλτα, ενώ οι πολίτες που αγοράζουν εισιτήριο μετ’ επιστροφής σε άλλη χώρα 
της ΕΕ με προορισμό τη Μάλτα ή όσοι δεν πληρώνουν για τα εισιτήριά τους (μη εμπορικές 
πτήσεις) δεν χρειάζεται να πληρώσουν αυτόν τον φόρο.

Αναφορά αριθ. 0533/2005
Ο αναφέρων είναι απογοητευμένος από το γεγονός ότι η προσχώρηση της Μάλτας στην ΕΕ 
δεν έχει επιφέρει καμία αλλαγή όσον αφορά το πολύ υψηλό κόστος των πτήσεων από τη 
Μάλτα. Θεωρεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων περιορίζεται από τους 
δυσανάλογα υψηλούς φόρους στις εθνικές αερογραμμές Malta Air οι οποίες συνεπώς χαίρουν 
μονοπωλίου. Λόγω του κόστους, επομένως, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τους φοιτητές να 
παρακολουθήσουν, επί παραδείγματι, εκδηλώσεις για νέους οι οποίες διοργανώνονται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε άλλα κράτη της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0299/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Αυγούστου 2005
Η αναφορά 0415/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2005
Η αναφορά 0419/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2005
Η αναφορά 0533/2005 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Οκτωβρίου 2005
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

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

Οι προαναφερθείσες αναφορές εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τη διαμόρφωση του φόρου 
αναχώρησης στο διεθνές αεροδρόμιο της Μάλτας. Η Επιτροπή έχει λάβει αρκετές παρόμοιες 
καταγγελίες.
Ο φόρος αναχώρησης ισχύει μόνο για επιβάτες που αναχωρούν από τη Μάλτα για προορισμό 
εκτός Μάλτας. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι κάτοικοι της Μάλτας είναι αναγκασμένοι να 
επιβαρύνονται με αδικαιολόγητο μέρος του φόρου αναχώρησης και γι’ αυτόν τον λόγο 
αποτελούν θύματα διάκρισης. Οι αναφορές επίσης προκαλούν ανησυχίες σχετικά με το 
γεγονός ότι ο φόρος αναχώρησης περιορίζει την ελευθερία της κυκλοφορίας και οδηγεί σε 
αθέμιτο ανταγωνισμό με άλλα μέσα μεταφοράς. Ένας εκ των αναφερόντων ζητεί να μάθει αν 
οι επιβάτες που ταξιδεύουν από το δευτερεύον αεροδρόμιο της Μάλτας, το Gozo, 
επιβαρύνονται με τον φόρο αναχώρησης ή όχι.
Η Επιτροπή εξετάζει για την ώρα αν η διαμόρφωση του φόρου αναχώρησης συνάδει με την 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή προσπαθεί να ορίσει τις 
κατηγορίες των επιβατών που εξαιρούνται από τον φόρο αναχώρησης και έχει ζητήσει 
εγγράφως επιπλέον πληροφορίες από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Μάλτας. Η απάντηση 
της Μόνιμης Αντιπροσωπείας εξετάζεται επί του παρόντος από την Επιτροπή.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

Οι προαναφερθείσες αναφορές εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τη θέσπιση του φόρου 
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αναχώρησης στον διεθνή αερολιμένα της Μάλτας. Η Επιτροπή έχει λάβει αρκετές 
παρεμφερείς καταγγελίες.

Ο φόρος αναχώρησης ισχύει μόνο για επιβάτες που αναχωρούν από τη Μάλτα για προορισμό 
εκτός Μάλτας. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι κάτοικοι της Μάλτας είναι αναγκασμένοι να 
επιβαρύνονται με αδικαιολόγητο μέρος του φόρου αναχώρησης και γι’ αυτόν τον λόγο 
αποτελούν θύματα διάκρισης. Οι αναφορές επίσης προκαλούν ανησυχίες σχετικά με το 
γεγονός ότι ο φόρος αναχώρησης περιορίζει την ελευθερία της κυκλοφορίας και οδηγεί σε 
αθέμιτο ανταγωνισμό με άλλα μέσα μεταφοράς. Ένας εκ των αναφερόντων ζητεί να μάθει αν 
οι επιβάτες που ταξιδεύουν από το δευτερεύον αεροδρόμιο της Μάλτας, το Gozo, 
επιβαρύνονται με τον φόρο αναχώρησης ή όχι.

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο φόρος αναχώρησης δεν συνάδει με το 
κοινοτικό δίκαιο για δύο λόγους. Πρώτον, ο φόρος αναχώρησης επιβάλλεται μόνο στις 
διεθνείς πτήσεις, και όχι στα εγχώρια δρομολόγια. Αυτή η διάκριση μεταξύ εγχώριων και 
άλλων ενδοκοινοτικών δρομολογίων παραβιάζει το άρθρο 3 του κανονισμού του Συμβουλίου 
(ΕΟΚ) αριθ. 2408 της 23ης Ιουλίου 19921 για την πρόσβαση των κοινοτικών 
αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών. Δεύτερον, ο φόρος 
αναχώρησης καθιστά δυσχερέστερη την παροχή υπηρεσιών από τη Μάλτα σε σύγκριση με 
άλλα μέρη στην Κοινότητα καθώς ο φόρος επιβάλλεται μόνο σε ταξίδια που ξεκινούν από τη 
Μάλτα. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι αυτό αντίκειται στο άρθρο 49 της Συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Στις 4 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα 
δηλώνοντας ότι ο φόρος αναχώρησης δεν συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο. Η Μάλτα 
απάντησε στην εν λόγω επιστολή στις 28 Οκτωβρίου 2006. Ωστόσο, η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι οι παρατηρήσεις της Μάλτας δεν αντιμετώπισαν τις εγερθείσες 
ανησυχίες, και η Επιτροπή απέστειλε, κατά συνέπεια, αιτιολογημένη γνώμη στις 15 
Δεκεμβρίου 2006. Η Επιτροπή έλαβε απάντηση από τη Μάλτα στην επιστολή με ημερομηνία 
30 Μαρτίου 2007. Κατόπιν ανάλυσης της εν λόγω απάντησης, η Επιτροπή αποφάσισε στις 27 
Ιουνίου 2007 να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις που δόθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 
1ης Οκτωβρίου 2009, ο φόρος αναχώρησης των αερογραμμών «Malta air», ο οποίος 
επισήμως αποκαλείται «τέλος εξυπηρέτησης επιβατών», καταργήθηκε μετά από τις τοπικές 
εκλογές στη Μάλτα και η είσπραξή του σταμάτησε από την 1η Νοεμβρίου 2008, που ήταν 
και η ημερομηνία έναρξης της χειμερινής περιόδου της IATA. Η Επιτροπή περάτωσε την 
υπόθεση παραβίασης (2005/4778) στις 27 Νοεμβρίου 2008.

Η Επιτροπή, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει άμεσος αποδέκτης τυχόν παράλληλων καταγγελιών 
αναφορικά με τις θαλάσσιες μεταφορές. Η Επιτροπή σημειώνει ότι δύο από τις αναφορές 
(415/2005 και 419/2005) που αφορούν τον φόρο αναχώρησης επί των αεροπορικών 
μεταφορών αφορούν και τον φόρο αναχώρησης που επιβάλλεται σε επιβάτες θαλάσσιων 
μεταφορών. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή σκοπεύει να έρθει σε επαφή με 
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τις αρχές της Μάλτας και να διερευνήσει περαιτέρω το εν λόγω ζήτημα.  

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010 για 
τις αναφορές 415 & 419/2005

Με επιστολή της στις 19 Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή ζήτησε να της παρασχεθούν 
πληροφορίες από τις αρχές της Μάλτας σχετικά με τον φόρο αναχώρησης που επιβάλλεται 
στις θαλάσσιες μεταφορές. 

Οι αρχές της Μάλτας απάντησαν στις 19 Δεκεμβρίου 2009 ότι το επονομαζόμενο «τέλος 
εξυπηρέτησης επιβατών», το οποίο επιβάλλεται στους αναχωρούντες επιβάτες, καταργήθηκε 
από την 1η Νοεμβρίου 2008 μέσω της τροποποίησης των κανονισμών λιμένος του 2008 (LN 
192/08) και την ανακοίνωση για τους λιμένες αριθ. 006/08 με ημερομηνία 13 Αυγούστου 
2008, και προσκόμισαν αντίγραφα των εν λόγω πράξεων στην Επιτροπή. 

Αφού εξέτασε τα εν λόγω έγγραφα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 
ανάγκη περαιτέρω εξέτασης του εν λόγω ζητήματος.


