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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1264/2009, του D. D., βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιχείρησης «Lessil JSC», η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με 
το βουλγαρικό φορολογικό σύστημα και το σύστημα ΦΠΑ και την 
εικαζόμενη μη τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ που ισχύει σε αυτόν τον τομέα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η προαναφερθείσα 
επιχείρηση εξαιτίας της μη εφαρμογής από τις βουλγαρικές αρχές των οδηγιών της ΕΕ για 
τον ΦΠΑ, συγκεκριμένα την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό 
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και την έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου 
εργασιών. Επισημαίνει σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα ότι πριν από την ένταξη, η 
βουλγαρική νομοθεσία για τον ΦΠΑ επέτρεπε στις φορολογικές αρχές, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να αρνούνται στον αγοραστή το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σε σχέση με τις 
φορολογητέες πράξεις και ότι η κατάσταση έκτοτε έχει παραμείνει αμετάβλητη. Ο αναφέρων 
ζητεί επομένως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσει ότι οι βουλγαρικές φορολογικές αρχές θα προσαρμόσουν τις διοικητικές τους 
διαδικασίες για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Ο αναφέρων εκτιμά ότι η διοικητική πρακτική η οποία έχει αναπτυχθεί κατ’ εφαρμογήν του 
άρθρου 70, παράγραφος 5, του νόμου περί ΦΠΑ (εφεξής καλούμενος «ZDDS») αντιβαίνει 
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στους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι το δικαίωμα προς έκπτωση δεν ισχύει για φόρο που έχει 
τιμολογηθεί παρανόμως (κακώς αναγραφείς σε τιμολόγιο φόρος). Αυτό ισχύει, σύμφωνα με 
τις βουλγαρικές αρχές, στην περίπτωση που είναι δυνατόν να διακριβωθεί ότι η πράξη που 
οδήγησε στην έκδοση τιμολογίου δεν έχει λάβει χώρα στην πραγματικότητα. Οι διοικητικές 
αρχές καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα επί τη βάσει στοιχείων που συλλέγονται στο 
πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται στον χώρο του προμηθευτή (απασχολούμενο προσωπικό, 
επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού, αποδείξεις μεταφοράς, κ.λπ.).

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Δυνάμει του άρθρου 203 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ1 (εφεξής καλούμενη «οδηγία για τον 
ΦΠΑ»), ο ΦΠΑ οφείλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο που αναγράφει τον εν λόγω φόρο σε 
τιμολόγιο. 

Εντούτοις, το Δικαστήριο εκτιμά ότι η άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση, που 
προβλέπεται στο άρθρο 168, στοιχείο α), της οδηγίας για τον ΦΠΑ, περιορίζεται μόνο στους 
οφειλόμενους φόρους, δηλαδή στους φόρους που αντιστοιχούν σε δραστηριότητα υποκείμενη 
σε ΦΠΑ ή οι οποίοι εξοφλήθηκαν ως οφειλόμενοι2. Το δικαίωμα προς έκπτωση δεν 
εκτείνεται στον φόρο που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο επειδή αναγράφεται στο 
τιμολόγιο. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, αυτή η ερμηνεία επιτρέπει την αποτελεσματικότερη 
πρόληψη της φοροδιαφυγής, την οποία θα διευκόλυνε τυχόν δυνατότητα εκπτώσεως κάθε 
αναγραφόμενου σε τιμολόγιο φόρου.

Ως εκ τούτου, εάν δεν έχει εκτελεστεί η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών 
που έχει τιμολογηθεί, ο αγοραστής ή ο αποδέκτης δεν δικαιούται έκπτωσης του ΦΠΑ που 
αναγράφεται στο εν λόγω τιμολόγιο. Ωστόσο, εάν η έκπτωση έχει διενεργηθεί, πρέπει να 
διακανονισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 184 της οδηγίας για τον ΦΠΑ3.

Το άρθρο 70, παράγραφος 5, του ZDDS επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να αρνηθούν το 
δικαίωμα προς έκπτωση σε περίπτωση που συναγάγουν το συμπέρασμα, βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων που θα συλλέξουν οι ίδιες, ότι η συναλλαγή που οδήγησε στην έκδοση τιμολογίου 
δεν έχει διενεργηθεί. Μια τέτοια εφαρμογή της αμφισβητούμενης εθνικής διάταξης δεν 
φαίνεται να αντιβαίνει στους κανόνες της Ένωσης περί ΦΠΑ. 

Μολαταύτα, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποφανθεί σχετικά με το ζήτημα εάν οι 
αποδείξεις επί της απουσίας συναλλαγής, στις οποίες βασίζονται οι φορολογικές αρχές σε 
συγκεκριμένη περίπτωση, και, ειδικότερα, στην παρούσα υπόθεση του αναφέροντος, είναι 
επαρκείς ή συναφείς. Αυτή η εκτίμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τις φορολογικές 
αρχές του κράτους μέλους, υπό τον έλεγχο των εθνικών δικαστικών αρχών.

                                               
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, σ. 1.
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 1989, Genius Holding, υπόθεση C-342/87, Συλλογή, 4227, 

αιτιολογική σκέψη 13.
3 Αυτόθι, αιτιολογική σκέψη 16. Βλ. επίσης την απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2000, 

Schmeink & Cofreth, υπόθεση C-454/98, Συλλογή, σ. Ι-6973.
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Τέλος, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του αναφέροντος, η εθνική νομοθεσία προβλέπει τις 
διαδικασίες διακανονισμού σε περίπτωση κακώς αναγραφέντος σε τιμολόγιο φόρου. Τα 
άρθρα 78, 115 και 116 του ZDDS είναι εφαρμοστέα σε περίπτωση τροποποίησης της 
φορολογητέας βάσης, ακύρωσης παράδοσης ή σφάλματος τιμολόγησης.

Συμπέρασμα

Τα παρατεθέντα περιστατικά δεν επιτρέπουν να καταδειχθεί τυχόν παράβαση του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.


