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Θέμα: Αναφορά 0681/2010, του Mark Sowery, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εφαρμογή ΦΠΑ από εταιρείες τηλεφωνίας στα Κανάρια Νησιά

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τον ΦΠΑ που εφαρμόζει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
"Telefónica O2UK", η οποία βρίσκεται στα Κανάρια Νησιά, στους λογαριασμούς της. 
Αμφισβητεί το παραδεκτό των χρεώσεων ΦΠΑ και, κατά συνέπεια, ζητεί να διερευνηθεί η 
εικαζόμενη απάτη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 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 αναφορά

Ο αναφέρων επισημαίνει το γεγονός ότι μια συγκεκριμένη εταιρεία που είναι εγκατεστημένη 
στο Ηνωμένο Βασίλειο (Telefónica O2 UK Ltd, εφεξής «η εταιρεία») χρεώνει ΦΠΑ σε 
κλήσεις περιαγωγής από κινητό τηλέφωνο που πραγματοποιούνται στα Κανάρια Νησιά. Ο 
αναφέρων κατέστησε σαφές στην εταιρεία ότι ο ΦΠΑ δεν έχει εφαρμογή στην επικράτεια 
των Κανάριων Νησιών, και η εταιρεία τού απάντησε ότι «παρά το γεγονός ότι τα Κανάρια 
Νησιά καθαυτά εξαιρούνται από τον ΦΠΑ, οι φορείς εκμετάλλευσης με τους οποίους έχουμε 
συνάψει συμφωνίες επιλέγουν να εφαρμόζουν τον ΦΠΑ, επομένως μεταφέρουμε αυτήν τη 
χρέωση στους πελάτες μας». Ο αναφέρων εκφράζει την άποψη ότι αυτή η συμπεριφορά είναι 
παράνομη.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Ο αναφέρων έχει ήδη απευθυνθεί στην Επιτροπή για το θέμα αυτό. Στις 31 Αυγούστου 2010, 
οι υπηρεσίες της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης απάντησαν τα εξής στον 
αναφέροντα:
«Παρά το γεγονός ότι η απάντηση της Telefónica O2 UK Ltd είναι συγκεχυμένη και 
παραπλανητική, φαίνεται να μην είναι εσφαλμένη ως προς την ουσία της (δηλαδή, ο ΦΠΑ είναι 
απαιτητός σε κλήσεις περιαγωγής από κινητό τηλέφωνο που πραγματοποιούνται στα Κανάρια 
Νησιά). Από τις εξηγήσεις που μας παρέχετε, εικάζουμε ότι οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
παρέχονται σε ιδιώτες καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου (μη υποκείμενα στον ΦΠΑ 
πρόσωπα).
Σύμφωνα με την οδηγία για τον ΦΠΑ (άρθρα 59α και 59β…), τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
που παρέχονται από φορείς εκμετάλλευσης που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ (π.χ. στα 
Κανάρια Νησιά1) σε ιδιώτες καταναλωτές που διαμένουν στην ΕΕ φορολογούνται στον τόπο 
όπου πράγματι λαμβάνει χώρα η χρήση και η απολαβή τους. Επομένως, στην περίπτωση 
κλήσεων περιαγωγής από κινητό τηλέφωνο που πραγματοποιούνται από κατοίκους του 
Ηνωμένου Βασιλείου στα Κανάρια Νησιά, ο ΦΠΑ είναι απαιτητός στο Ηνωμένο Βασίλειο από 
τον φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος εκτός της ΕΕ. Ο 
φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ο οποίος υπόκειται στον ΦΠΑ που είναι 
απαιτητός στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει κανονικά να είναι εγγεγραμμένος στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Στην προκειμένη περίπτωση, η Telefónica O2 UK Ltd κατά πάσα πιθανότητα 
αναλαμβάνει αυτήν την ευθύνη εξ ονόματος των παρόχων των Κανάριων Νησιών.
Ο λόγος για αυτήν τη μεταχείριση ως προς τον ΦΠΑ είναι η αποφυγή στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού για εταιρείες τηλεπικοινωνιών που είναι εγκατεστημένες εντός της ΕΕ.
Εάν η χρήση και η απολαβή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται σε έναν κάτοικο 
του Ηνωμένου Βασιλείου λαμβάνει πράγματι χώρα στα Κανάρια Νησιά (και όχι στο Ηνωμένο 
Βασίλειο), τότε δεν είναι απαιτητός ο ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, αυτό αποτελεί 
αντικείμενο εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών που διενεργεί η υπηρεσία ΦΠΑ του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Από το 2015 και έπειτα, το ζήτημα της ερμηνείας θα αποσαφηνιστεί 
καθώς οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θα φορολογούνται στον τόπο όπου είναι εγκατεστημένος 
ο ιδιώτης καταναλωτής».
Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την εκτίμηση που παρατέθηκε ανωτέρω.

Συμπέρασμα
Η αναφορά δεν δικαιολογεί την κίνηση νομικής διαδικασίας στην οποία θα μπορούσε να 
προχωρήσει δεόντως η Επιτροπή κατά οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ, καθώς η 
κατάσταση που καταγγέλλεται δεν φαίνεται να συνιστά παραβίαση του δικαίου της ΕΕ.

                                               
1 Τα Κανάρια Νησιά δεν θεωρούνται μέρος της ΕΕ μόνον όσον αφορά τον ΦΠΑ.


