
CM\879044EL.doc PE473.769v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.9.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0348/2011, του Stephan Hauk, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
τον ορισμό συγκεκριμένου οδοντιατρικού εξοπλισμού στον κανονισμό
111/2011 της Επιτροπής σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων 
εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαφωνεί με τον ορισμό συγκεκριμένου είδους οδοντιατρικού εξοπλισμού στον 
κανονισμό της Επιτροπής. Υποστηρίζει ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας επέμβασης 
πρόθεσης και πρέπει ως εκ τούτου να υπόκειται σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ που 
ανέρχεται σε 7% αντί για 19% που ισχύει για αυτό, συνεπεία του εν λόγω κανονισμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο αναφέρων διαφωνεί με τον ορισμό συγκεκριμένου είδους οδοντιατρικών συσκευών στον 
κανονισμό της Επιτροπής. Ισχυρίζεται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας πρόθεσης. Ως 
εκ τούτου, θα έπρεπε να ισχύει ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ 7% αντί του 19%.

Όταν φθάνουν εμπορεύματα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, το τελωνείο έχει καθήκον να 
διαπιστώνει τη δασμολογική κατάταξή τους στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, προκειμένου 
να μπορεί να υπολογίσει τους δασμούς και τις λοιπές εισφορές. Η Συνδυασμένη 
Ονοματολογία βασίζεται σε μια διεθνή συμφωνία (στα συμβαλλόμενα μέρη της οποίας 
συγκαταλέγεται και η ΕΕ) η οποία ορίζει τους κανόνες για τη δασμολογική κατάταξη των 
εμπορευμάτων. Εκτός αντιθέτων διατάξεων, η δασμολογική κατάταξη δεν εξαρτάται από 
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τους δασμούς (ή τους σχετικούς φορολογικούς συντελεστές).

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 111/2011 της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη 
δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, 
παράρτημα στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/871, κατατάσσει στη Συνδυασμένη 
Ονοματολογία το επονομαζόμενο «τεχνητό κολόβωμα δοντιού», το οποίο κοχλιώνεται σε 
τεχνητή ρίζα δοντιού εμφυτευμένη στη γνάθο ώστε να συνδέει τη ρίζα με την τεχνητή 
στεφάνη. Οι κανόνες κατάταξης της Συνδυασμένης Ονοματολογίας οδήγησαν στην κατάταξη 
του εν λόγω εμπορεύματος ως μέρους οδοντικής πρόθεσης στον κωδικό 9021 29 00.

Συμπέρασμα

Εφόσον η πρακτική εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας αποτελεί ευθύνη των κρατών 
μελών, η Επιτροπή συνιστά στον αναφέροντα να έρθει σε επαφή με τις γερμανικές 
φορολογικές αρχές αναφορικά με την εφαρμογή του ανάλογου φορολογικού συντελεστή.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, σχετικά με τη δασμολογική και 

στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987).


