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Θέμα: Αναφορά 0805/2011, του Sándor Polgár, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της εταιρείας Tibor Trans Kft, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το ημιρυμουλκούμενο μάρκας Mercedes της εταιρείας του 
ακινητοποιήθηκε στο γερμανικό τελωνείο στις 9 Μαΐου 2011 και του επιβλήθηκε πρόστιμο 
ύψους 185,34 ευρώ, διότι στη δεξαμενή καυσίμων αναγραφόταν η επωνυμία MAN, και όχι 
Mercedes. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η γερμανική νομοθεσία προβλέπει ότι επιτρέπεται η 
κυκλοφορία μόνο των οχημάτων που διαθέτουν εργοστασιακές δεξαμενές καυσίμων, και 
θεωρεί ότι η διάταξη αυτή παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Το γενικό καθεστώς που αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ρυθμίζεται από την 
οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008. Ειδικές διατάξεις σχετικά 
με την κατανάλωση των ενεργειακών προϊόντων ορίζονται στην οδηγία 2003/96/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού 
πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (στο εξής 
«οδηγία για τη φορολογία της ενέργειας»). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα καύσιμα 
κινητήρων υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β).
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Η οδηγία 2008/118 ορίζει ότι ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο και στο κράτος 
μέλος θέσης σε ανάλωση των προϊόντων (άρθρο 7 παράγραφος 1).

Σε περίπτωση που φορολογητέο ενεργειακό προϊόν κατέχεται για εμπορικούς σκοπούς σε 
άλλο κράτος μέλος προκειμένου να παραδοθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε αυτό, ισχύει ο γενικός 
κανόνας που ορίζεται στο άρθρο 33 της οδηγίας 2008/118. Αυτό ορίζει ότι σε περίπτωση 
κατά την οποία προϊόν, το οποίο υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχει τεθεί σε 
ανάλωση σε ένα κράτος μέλος, κατέχεται για εμπορικούς σκοπούς σε άλλο κράτος μέλος 
προκειμένου να παραδοθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε αυτό, υπόκειται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης ο οποίος καθίσταται απαιτητός στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος.
Το άρθρο 24 παράγραφος 1 της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας προβλέπει εξαίρεση 
από τον εν λόγω κανόνα για τα πετρελαιοειδή που έχουν διατεθεί προς κατανάλωση σε ένα 
κράτος μέλος και τα οποία περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές καυσίμων εμπορικών 
οχημάτων με κινητήρα και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα από τα εν λόγω 
οχήματα.

Το άρθρο 24 παράγραφος 2 προβλέπει τους ακόλουθους ορισμούς για τους σκοπούς του 
άρθρου 24 παράγραφος 1:

«κανονικές δεξαμενές καυσίμων»:
- οι δεξαμενές που ο κατασκευαστής τοποθετεί μονίμως σε όλα τα οχήματα με κινητήρα 

του ίδιου τύπου με το εξεταζόμενο όχημα και η μόνιμη τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει 
την απευθείας χρησιμοποίηση του καυσίμου, τόσο για την κίνηση των οχημάτων όσο και, 
ενδεχομένως, για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, των συστημάτων ψύξης 
και άλλων συστημάτων. Θεωρούνται επίσης ως κανονικές δεξαμενές καυσίμων οι 
δεξαμενές υγραερίου, που είναι τοποθετημένες σε οχήματα με κινητήρα και επιτρέπουν 
την απευθείας χρησιμοποίηση του υγραερίου ως καυσίμου καθώς και οι δεξαμενές που 
είναι τοποθετημένες σε άλλα συστήματα με τα οποία μπορεί να είναι εξοπλισμένο το 
όχημα,

- οι δεξαμενές καυσίμων που ο κατασκευαστής τοποθετεί μονίμως σε όλα τα 
εμπορευματοκιβώτια του ίδιου τύπου με τον τύπο του εξεταζόμενου 
εμπορευματοκιβωτίου και η μόνιμη τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευθείας 
χρησιμοποίηση του καυσίμου για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, των 
συστημάτων ψύξης και άλλων συστημάτων με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα ειδικά 
εμπορευματοκιβώτια.

Ως «ειδικά εμπορευματοκιβώτια» νοούνται τα εμπορευματοκιβώτια που διαθέτουν ειδικά 
σχεδιασμένο εξοπλισμό για συστήματα ψύξης, συστήματα οξυγόνωσης, συστήματα 
θερμομόνωσης ή άλλα συστήματα.

Εν προκειμένω, η παραπομπή στον κατασκευαστή είναι σαφές ότι αναφέρεται στον 
κατασκευαστή του οχήματος. Αυτή η ερμηνεία επιβεβαιώθηκε επίσης από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση για την υπόθεση C-247/97. Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι 
εφόσον τοποθετηθεί, η δεξαμενή καυσίμων δεν μπορεί να αντικατασταθεί αργότερα από 
διαφορετικό μοντέλο, χωρίς να διακυβευθεί η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 24 
παράγραφος 1. Η τεχνική συμμόρφωση της αλλαγμένης δεξαμενής καυσίμων προς το 
εφαρμοστέο δίκαιο ή τυχόν έγκριση της αντικατάστασης από τις τοπικές αρχές, π.χ. την 
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Επιτροπή Τεχνικού Ελέγχου, δεν επηρεάζει τον ορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 24 
παράγραφος 2.

Οι δεξαμενές αντικατάστασης (διαφορετικού τύπου από την κανονική δεξαμενή καυσίμων 
υπό αυστηρή έννοια) και οι συμπληρωματικές δεξαμενές καυσίμων δεν συμμορφώνονται 
προς τις προϋποθέσεις που αφορούν την «κανονική δεξαμενή καυσίμων», όπως ορίζεται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 2 της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας και, επομένως, η 
εξαίρεση του άρθρου 24 παράγραφος 1 της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας δεν 
ισχύει. Κατά συνέπεια, οι γερμανικές τελωνειακές υπηρεσίες, όπως και οι αρχές όλων των 
άλλων κρατών μελών, επιτρέπεται να φορολογούν τα καύσιμα στις πρόσθετες δεξαμενές 
καυσίμων βάσει των εθνικών κανονισμών περί φορολογίας των πετρελαιοειδών, σύμφωνα με 
τους γενικούς κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118, 
όπως περιγράφηκαν ανωτέρω.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πρόσωπο που κατέχει τα προϊόντα οφείλει να συμμορφώνεται 
προς όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 της οδηγίας 2008/118, μεταξύ 
άλλων να καταθέτει δήλωση στις φορολογικές αρχές του κράτους μέλους προορισμού, να 
εγγυάται την καταβολή του φόρου και να τον καταβάλλει. 

Για να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση, το άρθρο 33 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/118 
ορίζει ότι κατόπιν σχετικού αιτήματος, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επιστρέφονται ή 
διαγράφονται στο κράτος μέλος όπου έλαβε χώρα η θέση σε ανάλωση στις περιπτώσεις στις 
οποίες οι αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους διαπιστώνουν ότι οι φόροι αυτοί έχουν 
καταστεί απαιτητοί και έχουν εισπραχθεί στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τέλος, η Επιτροπή έχει γνώση των υφιστάμενων προβλημάτων σε σχέση με την πρακτική 
εφαρμογή του τρέχοντος ορισμού των κανονικών δεξαμενών καυσίμων. Η πρόσφατη 
πρότασή της για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ1 περιέχει αναθεωρημένο ορισμό 
των «κανονικών δεξαμενών καυσίμων» στο άρθρο 24 παράγραφος 2.

Συμπέρασμα

Εναπόκειται στις εθνικές αρχές να αξιολογήσουν τα δεδομένα της υπόθεσης ούτως ώστε να 
καθορισθεί κατά πόσον ο αναφέρων χρησιμοποίησε κανονική δεξαμενή καυσίμων ή όχι. Σε 
κάθε περίπτωση, με δεδομένη την έλλειψη στοιχείων που θα αποδείκνυαν την ύπαρξη 
νομοθεσίας ή γενικής διοικητικής πρακτικής που παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, δεν 
αιτιολογείται η περαιτέρω εξέταση του ζητήματος.

                                               
1 COM(2011)169 της 13ης Απριλίου 2011


