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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0458/2010 του Garbiş Vincenţiu Kehaiyan, ρουμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του συλλόγου για την προστασία των φορολογουμένων, σχετικά 
με τη φορολόγηση φυσικών προσώπων που ασχολούνται με την τακτική 
πώληση ακινήτων στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι τα φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την τακτική πώληση 
ακινήτων στη Ρουμανία αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, με τον ίδιο τρόπο με 
τα νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με εμπορικές δραστηριότητες. Ο αναφέρων θεωρεί ότι 
αυτό είναι απαράδεκτο, υποστηρίζοντας ότι τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε 
κατάσταση παρόμοια με τη δική του πρέπει να θεωρείται ότι κάνουν χρήση των προσωπικών 
περιουσιακών τους στοιχείων. Όπως έχουν τα πράγματα, υποχρεούται να καταβάλει ΦΠΑ 
ύψους 19%. Υποστηρίζει ότι αυτό συνιστά παραβίαση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, η οποία ορίζει ότι ένα 
πρόσωπο πρέπει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα για να υπόκειται σε ΦΠΑ. Ο αναφέρων 
αμφισβητεί επίσης τη θέση που υιοθέτησαν οι ρουμανικές αρχές, σύμφωνα με την οποία η 
νομοθεσία για τον ΦΠΑ εφαρμόζεται από το 2002 που τέθηκε σε ισχύ, υποστηρίζοντας ότι 
αυτό ήταν απαράδεκτο, δεδομένης τη μη ύπαρξης διατάξεων σχετικά με την εγγραφή των 
φυσικών προσώπων που υπόκεινται σε ΦΠΑ στα φορολογικά μητρώα και τις διαδικασίες 
καταχώρισης για την περίοδο 2002-2007. Υποστηρίζει ότι αυτό οδήγησε στην αναδρομική 
επιβολή του ΦΠΑ, περιλαμβανομένων και σημαντικών κυρώσεων, και συνεπώς καλεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με σκοπό να 
διευκρινιστούν τα θέματα αυτά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Η αναφορά

Στη Ρουμανία, ΦΠΑ χρεώνεται όταν φυσικά πρόσωπα πωλούν πάνω από μία νέα οικοδομή 
ετησίως· οι επακόλουθες πωλήσεις απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ μόνον εφόσον δεν 
συνιστούν οικονομική δραστηριότητα.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι αυτό συνιστά παραβίαση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 
αξίας1(εφεξής «οδηγία για τον ΦΠΑ»), η οποία ορίζει ότι ένα πρόσωπο πρέπει να ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα για να υπόκειται σε ΦΠΑ. Ισχυρίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα 
που πωλούν ακίνητα πρέπει να θεωρείται ότι κάνουν απλώς χρήση των προσωπικών 
περιουσιακών τους στοιχείων. Ο αναφέρων αμφισβητεί επίσης τη θέση που υιοθέτησε η 
ρουμανική κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία η νομοθεσία για τον ΦΠΑ εφαρμόζεται από το 
2002 που τέθηκε σε ισχύ, υποστηρίζοντας ότι αυτό ήταν απαράδεκτο, δεδομένης τη μη 
ύπαρξης διατάξεων σχετικά με την εγγραφή των φυσικών προσώπων που υπόκεινται σε ΦΠΑ 
στα φορολογικά μητρώα και τις διαδικασίες καταχώρισης για την περίοδο 2002-2007.
Υποστηρίζει ότι αυτό οδήγησε στην αναδρομική επιβολή του ΦΠΑ, περιλαμβανομένων και 
σημαντικών κυρώσεων.

ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ
Επιβολή ΦΠΑ

Οι ρουμανικές αρχές συμβουλεύτηκαν πρόσφατα την Επιτροπή ΦΠΑ σχετικά με τη 
συμβατότητα της είσπραξης ΦΠΑ από φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την τακτική 
πώληση ακινήτων με τη νομοθεσία της ΕΕ. Δήλωσαν μεταξύ άλλων τα εξής:

Επί του παρόντος, αυξάνεται στη Ρουμανία ο αριθμός περιπτώσεων όπου φυσικά πρόσωπα 
ασχολούνται με την τακτική πώληση ακινήτων (νέες οικοδομές και γήπεδα προς οικοδόμηση) 
χωρίς ωστόσο να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα για λόγους επιβολής ΦΠΑ, ισχυριζόμενα 
ότι δεν ασχολούνται με εμπορικές συναλλαγές. Δυνάμει της ισχύουσας ρουμανικής 
νομοθεσίας, η πώληση οικοδομών και γης από φυσικά πρόσωπα δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του ΦΠΑ αν τα εν λόγω αγαθά έχουν χρησιμοποιηθεί από τους πωλητές για 
προσωπικούς λόγους ή αν οι πωλητές προβαίνουν περιστασιακά σε συναλλαγές με αγαθά που 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει για προσωπικούς λόγους. Δυνάμει της ρουμανικής νομοθεσίας, 
όταν φυσικά πρόσωπα προβαίνουν σε πωλήσεις ακινήτων για την άντληση εσόδων διαρκούς 
χαρακτήρα, καθίστανται υποκείμενα στον φόρο.

Το θέμα συζητήθηκε επίσης στην Επιτροπή ΦΠΑ στις 8 Δεκεμβρίου 2010.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ήταν της άποψης ότι ήταν ορθή η επιβολή ΦΠΑ σε αυτές τις 
περιπτώσεις, για τους λόγους που ακολουθούν. Οι εθνικές αντιπροσωπείες φάνηκε να 
συμμερίζονται αυτήν την προσέγγιση.

Το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α), της οδηγίας για τον ΦΠΑ ορίζει ότι οι παραδόσεις 
αγαθών που πραγματοποιούνται εξ επαχθούς αιτίας στο έδαφος ενός κράτους μέλους από 

                                               
1 ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε.
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υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, υπόκεινται στον ΦΠΑ.

Η έννοια του «υποκείμενου στον φόρο» ορίζεται σαφώς στην οδηγία για τον ΦΠΑ. Σύμφωνα 
με το άρθρο 9, παράγραφος 1, της οδηγίας, νοείται ως «υποκείμενος στον φόρο» 
οποιοσδήποτε ασκεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο και σε οποιονδήποτε τόπο, οικονομική 
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο σκοπό και τα αποτελέσματα της 
δραστηριότητας αυτής. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εκμετάλλευση ενσώματου ή 
άυλου αγαθού, με σκοπό ιδίως την άντληση εσόδων διαρκούς χαρακτήρα. Συνεπώς, η έννοια 
του υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι εξαιρετικά ευρεία.

Όσον αφορά την έκφραση «υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή», 
σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: Δικαστήριο), 
ένας υποκείμενος στον φόρο ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα όταν διεξάγει συναλλαγές κατά τη 
διάρκεια της φορολογητέας δραστηριότητάς του.
Όπως έχει επανειλημμένως αποφανθεί το Δικαστήριο, η ανάλυση των εννοιών του 
υποκείμενου στον φόρο και της οικονομικής δραστηριότητας καθιστά εμφανή την έκταση 
του πεδίου εφαρμογής που καλύπτει η έννοια των οικονομικών δραστηριοτήτων και τον 
αντικειμενικό χαρακτήρα της, ως εκ του ότι η δραστηριότητα αυτή λαμβάνεται αυτούσια, 
ανεξαρτήτως των σκοπών ή των αποτελεσμάτων των εν λόγω συναλλαγών1.
Ο υποκείμενος στον φόρο ενεργεί ανεξάρτητα αν φέρει τον οικονομικό κίνδυνο που 
συνεπάγεται η δραστηριότητά του και δεν δεσμεύεται από νομική σχέση που δημιουργεί 
δεσμούς εξαρτήσεως οποιασδήποτε φύσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας για 
τον ΦΠΑ.

Φαίνεται αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι τα φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την 
τακτική πώληση ακινήτων (οικοδομών και γηπέδων προς οικοδόμηση) των οποίων είναι 
ιδιοκτήτες παραδίδουν αγαθά που πραγματοποιούνται εξ επαχθούς αιτίας και ότι ασκούν τη 
δραστηριότητα αυτή ανεξάρτητα και εξ άμεσης επαχθούς αιτίας. Επιπλέον, παρότι πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε περίπτωσης, μπορούμε να πούμε ότι, 
καταρχήν, η έννοια της «οικονομικής δραστηριότητας» περιλαμβάνει την πώληση οικοδομών 
ή γηπέδων προς οικοδόμηση διαρκούς χαρακτήρα· όντως, στο πλαίσιο αυτό, η έννοια 
«εκμετάλλευση», υπό την έννοια του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 9, παράγραφος 1, 
αναφέρεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχής της ουδετερότητας του κοινού συστήματος 
περί ΦΠΑ, σε όλες τις πράξεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, σκοπός των οποίων 
είναι η άντληση εσόδων διαρκούς χαρακτήρα2.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι, καταρχήν, όποιος προβαίνει σε τακτικές 
πωλήσεις οικοδομών ή γηπέδων προς οικοδόμηση ενεργεί ως υποκείμενος στον φόρο, 
σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1, της οδηγίας για τον ΦΠΑ και ασκεί οικονομικές 
δραστηριότητες παραδίδοντας τα αγαθά εξ επαχθούς αιτίας. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 
συναλλαγές υπόκεινται σε ΦΠΑ. Το γεγονός ότι το πρόσωπο έχει επιλέξει να μην εγγραφεί 
στα μητρώα ως υποκείμενο στον φόρο δεν έχει σχέση εν προκειμένω. Το μαχητό τεκμήριο 
της νομοθεσίας περί ΦΠΑ της Ρουμανίας ότι όποιος πωλεί πάνω από ένα νέο ακίνητο 
ετησίως είναι υποκείμενος στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή μοιάζει συνεπώς 

                                               
1 Βλέπε την απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Ιανουαρίου 2006 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-354/03, C-355/03 και C-484/03, 
Optigen, σκέψη 43.
2 Βλέπε την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C 8/03 BBL, σκέψη 36. Βλέπε επίσης υπόθεση C 186/89 Van Tiem, σκέψη 18· 
υπόθεση C-306/94 Régie dauphinoise, σκέψη 15 και υπόθεση C-77/01 EDM, σκέψη 48.
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εύλογο.

Εντούτοις, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΦΠΑ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επέστησαν 
την προσοχή των αντιπροσωπειών στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-180/10 και C-181/10 
Jarosław Słaby, στις οποίες υποβλήθηκε αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης ενώπιον 
του Δικαστηρίου στις 9 Απριλίου 2010 σχετικά με εξαιρετικά παρεμφερές ζήτημα. Κρίνεται 
λοιπόν σκόπιμο να αναμείνουμε την έκδοση απόφασης επί των εν λόγω υποθέσεων προτού 
λάβει η Επιτροπή τελική θέση για το θέμα αυτό.

Αναδρομική ισχύς

Ο αναφέρων αμφισβητεί επίσης την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου για την περίοδο 2002-
2007· ισχυρίζεται ότι αυτό δεν συνάδει με την τότε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς καμία 
διάταξη δεν επέτρεπε την εγγραφή των φυσικών προσώπων που υπόκεινται σε ΦΠΑ στα 
φορολογικά μητρώα και τις διαδικασίες καταχώρισης για την περίοδο αυτή. Κατά την άποψή 
του, αυτό συνιστά αναδρομική επιβολή ΦΠΑ.

Κατά πάγια νομολογία, όταν μια εθνική ρύθμιση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου 
της ΕΕ, ο έλεγχος της συμφωνίας της ρύθμισης αυτής με τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
οποίων τον σεβασμό διασφαλίζει το Δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
ιδιοκτησίας, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του 
Δικαστηρίου1.
Αντιθέτως, το Δικαστήριο –και η Επιτροπή– δεν έχει αρμοδιότητα έναντι εθνικής ρύθμισης η 
οποία δεν εμπίπτει στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ2.

Είναι σαφές ότι η εικαζόμενη αναδρομική ισχύς της ρουμανικής διάταξης περί ΦΠΑ για την 
περίοδο 2002-2007 δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, καθώς αφορά 
χρονική περίοδο κατά την οποία η Ρουμανία δεν είχε προσχωρήσει ακόμη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση3. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα επί της εν λόγω πτυχής της αναφοράς.

Συμπέρασμα

Κρίνεται σκόπιμο να αναμείνουμε την έκδοση απόφασης επί των υποθέσεων C-180/10 και C-
181/10 Jarosław Słaby προτού λάβει η Επιτροπή τελική θέση για την παρούσα αναφορά.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012 
(ΑΝΑΘ.).

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 το Δικαστήριο απεφάνθη για την υπόθεση Słaby. Η απόφαση 
αφορούσε το ζήτημα εάν ένα φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργικές δραστηριότητες στη γη 
του λαμβάνει καθεστώς υποκείμενου στο φόρο για λόγους επιβολής ΦΠΑ όταν προβαίνει σε 
πώληση της γης, μετά τον επαναχαρακτηρισμό της ως γης για οικοδομική ανάπτυξη.

                                               
1 Βλέπε την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-299/95 Kremzow, σκέψη 15 και τις Διατάξεις του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-
328/04, Vajnai, σκέψη 12, υπόθεση C-287/08, Savia, σκέψη 7 και υπόθεση C-333/09, Noël, σκέψη 10.
2 Βλέπε Kremzow, σκέψεις 15 και 16, Vajnai, σκέψη 13, Savia, σκέψη 8 και Noël, σκέψη 11.
3 Βλέπε ειδικότερα Savia, σκέψη 9 και απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-427/06, Bartsch, σκέψεις 18 και 25.



CM\890558EL.doc 5/5 PE458.692v02-00

EL

Στην εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο κατά βάση επιβεβαιώνει την προηγούμενη νομολογία 
του επί του θέματος, παρέχοντας, παράλληλα, πρόσθετα κριτήρια για την αναγνώριση μιας 
οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας ΦΠΑ. 

Σε σχέση με αυτό, το Δικαστήριο έκρινε ότι, ενώ η άσκηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας από 
μόνη της από τον κάτοχο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί οικονομική δραστηριότητα, 
ορισμένα στοιχεία, όπως οι προπαρασκευαστικές εργασίες και τα μέτρα μάρκετινγκ, μπορεί 
να δείχνουν ότι η δραστηριότητα γίνεται από πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο στο πλαίσιο 
μιας οικονομικής δραστηριότητας (παράγραφοι 36 και 38 έως 41).

Στην επιστολή της 4ης Ιανουαρίου 2011, ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι ορισμένες 
τροποποιήσεις του εθνικού φορολογικού κώδικα παραβιάζουν τους κανόνες εθνικής 
αρμοδιότητας, όπως ορίζει το Σύνταγμα της Ρουμανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι 
εξουσιοδοτημένη να ασκεί έλεγχο στη συνταγματικότητα των νομοθετικών πράξεων των 
κρατών μελών.

Συμπέρασμα

Οι παρατηρήσεις της απόφασης του Δικαστηρίου για την υπόθεση Słaby δεν επηρεάζουν τα 
συμπεράσματα που περιλαμβάνει η προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
υπόθεση. Στην ουσία, η απόφαση Słaby επιβεβαιώνει ότι τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να 
θεωρούνται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα όταν κινητοποιούν μέσα παρόμοια με 
αυτά που χρησιμοποιούν οι έμποροι.

Είναι γεγονός ότι η ρουμανική νομοθεσία θεωρεί ότι ένα φυσικό πρόσωπο ενεργεί ως 
έμπορος κατά τη δεύτερη πώληση και, επομένως, εναπόκειται στο φυσικό πρόσωπο το βάρος 
της απόδειξης ότι δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα εφόσον δεν πωλεί πάνω από ένα 
ακίνητο ανά έτος. 

Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 273 της οδηγίας ΦΠΑ, τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την ορθή 
είσπραξη των φόρων και την πρόληψη της φοροδιαφυγής.

Με την επιφύλαξη των κανόνων σχετικά με το βάρος της απόδειξης, το ρουμανικό δίκαιο 
ουσιαστικά θεωρεί ότι η πώληση ακινήτων από φυσικά πρόσωπα υπόκειται στο ΦΠΑ μόνο 
όταν ασκείται στο πλαίσιο μιας οικονομικής δραστηριότητας.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν αποδεικνύεται ότι η υπό εξέταση ρουμανική 
νομοθεσία αντίκειται στο δίκαιο της ΕΕ.


