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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0925/2011, του H. K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εφαρμογή στην Πολωνία της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών 
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η Πολωνία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει 
βάσει της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού 
πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας και 
παραπέμπει συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παράγραφος 4, που αναφέρεται στην «ηλεκτρική 
ενέργεια όταν [αυτή] συμμετέχει κατά ποσοστό άνω του 50% στο κόστος ενός προϊόντος». Ο 
αναφέρων παρέχει επίσης λεπτομερή και νομικά αιτιολογημένη ανάλυση της ανάγκης για 
εξαίρεση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία 
ηλεκτρικής ενέργειας και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή της προαναφερθείσας οδηγίας στην Πολωνία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμίζεται από την οδηγία 2003/96/ΕΚ, όπου 
αναφέρεται στο άρθρο 1 ότι «τα κράτη μέλη επιβάλλουν φορολογία στα ενεργειακά προϊόντα 
και την ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με την παρούσα οδηγία». Ακόμα, στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 της ίδιας οδηγίας ορίζεται ότι «η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στην 
ηλεκτρική ενέργεια που υπάγεται στον κωδικό 2716 της ΣΟ».
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Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β περίπτωση 4 της οδηγίας, αυτή 
δεν εφαρμόζεται στην ηλεκτρική ενέργεια όταν η ηλεκτρική ενέργεια συμμετέχει κατά 
ποσοστό άνω του 50 % στο κόστος ενός προϊόντος1. Ως εκ τούτου, αυτού του είδους η 
ηλεκτρική ενέργεια αποκλείεται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας και, 
συνεπώς, δεν εμπίπτει στο καθεστώς του εναρμονισμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη είναι καταρχήν ελεύθερα να αποφασίζουν εάν επιθυμούν να 
φορολογήσουν την ενέργεια που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρούν τις άλλες συναφείς διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, δηλαδή, κατά κύριο λόγο, το 
άρθρο 110 ΣΛΕΕ2 (σχετικά με την ίση φορολογική μεταχείριση των εθνικών προϊόντων και 
των προϊόντων άλλων κρατών μελών) και το άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ3 (σύμφωνα με το οποίο η επιβολή μη εναρμονισμένου ειδικού φόρου 
κατανάλωσης δεν μπορεί, κατά το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, να συνεπάγεται 
διατυπώσεις που συνδέονται με τη διέλευση συνόρων).

Η άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο στην υπόθεση Fendt Italiana4.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες που να καταδεικνύουν ότι το φορολογικό καθεστώς 
της Πολωνίας όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, όταν η τελευταία συμμετέχει κατά 
ποσοστό άνω του 50 % στο κόστος ενός προϊόντος, είναι αντίθετο προς στο δίκαιο της ΕΕ, 
και ιδίως προς το άρθρο 110 ΣΛΕΕ ή προς το άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ. 

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων δεν καταδεικνύουν καμία παραβίαση του δικαίου 
της ΕΕ και, επομένως, δεν αιτιολογείται περαιτέρω εξέταση του ζητήματος. 

                                               
1  Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, ως «κόστος ενός προϊόντος» νοείται το 

άθροισμα των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών, συν το κόστος προσωπικού, συν την κατανάλωση σταθερού 
κεφαλαίου, στο επίπεδο της επιχείρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11. Το κόστος αυτό υπολογίζεται ανά μονάδα κατά 
μέσον όρο. Ως «κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας» νοείται η πραγματική αξία αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας ή το 
κόστος παραγωγής της εάν παράγεται στην επιχείρηση.

2  Πρώην άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ.
3 Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2008, για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, ΕΕ L 9 της 

14.1.2009.
4 Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Ιουλίου 2007 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-145/06 και C-146/06 Fendt Italiana

Srl. Το Δικαστήριο τόνισε ότι τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν φορολογικές 
επιβαρύνσεις κατανάλωσης επί των λιπαντικών ελαίων εάν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, προσφέρονται προς 
πώληση ή χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό εκτός από καύσιμα κινητήρων ή καύσιμα θέρμανσης (χρήσεις που σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β περίπτωση 1 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της εν λόγω οδηγίας), υπό τον όρον ότι οι επιβαρύνσεις αυτές δεν συνεπάγονται, στο μεταξύ των κρατών μελών εμπόριο, 
διατυπώσεις που σχετίζονται με τη διέλευση συνόρων.


