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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0626/2010 του A. K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
αρνητικές επιπτώσεις της φορολογικής νομοθεσίας της Πολωνίας στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της εσωτερικής αγοράς

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι πολωνικοί φορολογικοί κανόνες δημιουργούν μεγάλες 
δυσκολίες στις πολωνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαθέσουν τα εμπορεύματά τους 
στην αγορά άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι γραφειοκρατικοί 
φορολογικοί κανόνες που ισχύουν για τις διασυνοριακές αποστολές εμπορευμάτων από και 
προς την Πολωνία έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των εμπορικών 
δραστηριοτήτων. Για τον λόγο αυτό, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
λάβει μέτρα με σκοπό την καθιέρωση κοινών ευρωπαϊκών φορολογικών κανόνων για το 
διασυνοριακό εμπόριο και να διασφαλίσει, ως εκ τούτου, ότι οι πολωνικές αρχές θα 
εφαρμόζουν τις αρχές της ΕΕ που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
εντός της εσωτερικής αγοράς.

2. Παραδεκτό της αίτησης

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η κατάργηση των εσωτερικών δασμολογικών φραγμών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και η 
εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς δημιούργησε την ανάγκη επιβολής πρόσθετων 
απαιτήσεων παροχής πληροφοριών από τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, μεταξύ άλλων, για να μπορούν τα κράτη μέλη να καταπολεμούν 
αποτελεσματικά τη διαφυγή ΦΠΑ και να ελέγχουν την ακρίβεια των δηλώσεων των 
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φορολογουμένων για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 
Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό 
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις στους 
φορολογουμένους, προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη αυτών των στόχων. 

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη χωριστή εγγραφή του ποσού των 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών στις δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και την υποβολή ανακεφαλαιωτικών 
πινάκων για τις εν λόγω συναλλαγές. Σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους πίνακες, οι κανόνες 
της σύνταξής τους αναλύονται στον Τίτλο XI του Κεφαλαίου 6 της οδηγίας 2006/112.

Σύμφωνα με το άρθρο 262 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, κάθε υποκείμενος στον φόρο που 
διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ οφείλει να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα 
για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τα 
κράτη μέλη. Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει ακόμα και για μία μόνο συναλλαγή.

Τα κράτη μέλη έχουν επιλογή σε ό,τι αφορά τη συχνότητα υποβολής των ανακεφαλαιωτικών 
πινάκων. Γενικά, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται για κάθε ημερολογιακό μήνα 
εντός περιόδου που δεν μπορεί να υπερβεί τον έναν μήνα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις 
οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες μπορούν να υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο ή 
ετησίως (άρθρο 263 και 269-271 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ).
Σε ό,τι αφορά την Πολωνία, η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων διέπεται από το 
άρθρο 100 του πολωνικού νόμου περί ΦΠΑ της 11ης Μαρτίου 20041. Το τελευταίο φαίνεται 
να πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων της οδηγίας 2006/112/EΚ.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι το δίκαιο της ΕΕ δεν 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να επιβάλουν τέτοιες απαιτήσεις που αναφέρει ο αναφέρων.

                                               
1 Επίσημη Εφημερίδα της Νομοθεσίας του 2004 αριθμός 54 α/α 535 όπως τροποποιήθηκε


