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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0188/2012, του Pascal Candotto, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της εταιρείας «Adaptation Automobile», σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ όσον 
αφορά την προσαρμογή των οχημάτων για τα άτομα με αναπηρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η εταιρεία του αναφέροντα ειδικεύεται στην προσαρμογή των οχημάτων που προορίζονται
για τα άτομα με αναπηρίες. Ο αναφέρων αδυνατεί να καταλάβει για ποιον λόγο οι γαλλικές 
φορολογικές αρχές εφαρμόζουν δύο διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ στις εργασίες 
προσαρμογής, ανάλογα με το εάν αφορούν το αριστερό ή το δεξί πόδι ενός ατόμου με 
αναπηρία. Οι εργασίες προσαρμογής για το δεξί πόδι (επιταχυντής, πέδη) υπόκεινται σε 
χαμηλότερο συντελεστή, ενώ οι εργασίες που αφορούν το αριστερό πόδι (συμπλέκτης και 
αλλαγή ταχύτητας) υπόκεινται στον πλήρη συντελεστή. Ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση 
του Κοινοβουλίου ούτως ώστε οι γαλλικές φορολογικές αρχές να προβούν σε τροποποίηση 
του εν λόγω συστήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Ο αναφέρων δραστηριοποιείται στο εμπόριο αυτόματων συστημάτων τα οποία συνδυάζουν 
σε μία μόνο συσκευή τον μοχλό ταχυτήτων και τον συμπλέκτη, και τα οποία προορίζονται 
αποκλειστικά για άτομα με αναπηρίες.

Θεωρεί ότι πρόκειται για μια «ολοκληρωμένη διάταξη χειρισμού» που θα έπρεπε να 
υπόκειται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος προβλέπεται για εξοπλισμούς ειδικά 
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σχεδιασμένους για άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τη δυνατότητα που προβλέπεται στο 
άρθρο 278-0α του γενικού φορολογικού κώδικα της Γαλλίας (πρώην 278δ) και στο άρθρο 30-
0Β του παραρτήματος IV.

Ωστόσο, οι γαλλικές αρχές του αρνήθηκαν την εφαρμογή αυτού του μειωμένου συντελεστή.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνον στην περίπτωση των οχημάτων που προορίζονται για τα 
άτομα που πάσχουν από αναπηρία στο δεξί πόδι (κάτι το οποίο απαιτεί προσαρμογή του 
επιταχυντή ή/και της πέδης) και όχι από αναπηρία στο αριστερό πόδι (το οποίο απαιτεί 
προσαρμογή του συμπλέκτη).

Επισημαίνει ότι η θέση αυτή των αρχών δεν συνάδει, κατά την άποψή του, με τον 
προβλεπόμενο στη γαλλική νομοθεσία ορισμό των εξοπλισμών που είναι ειδικά σχεδιασμένοι 
για τα άτομα με αναπηρία και οι οποίοι υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τις αρμόδιες γαλλικές αρχές με 
σκοπό την αλλαγή στάσης της γαλλικής διοίκησης στο συγκεκριμένο θέμα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η οδηγία ΦΠΑ1 προβλέπει, κατ’ εξαίρεση του γενικού 
κανόνα σύμφωνα με τον οποίον εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ, τη 
δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένες παραδόσεις 
αγαθών και παροχές υπηρεσιών, στις οποίες συγκαταλέγονται (σημείο 4 του 
παραρτήματος III) «ο ιατρικός εξοπλισμός, τα βοηθητικά όργανα και οι άλλες συσκευές 
που συνήθως χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση ή την αντιμετώπιση αναπηριών, 
εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από αναπήρους, 
περιλαμβανομένης της επισκευής των προϊόντων αυτών (…)». 

Όσον αφορά τις δυνατότητες που παρέχονται από την οδηγία ΦΠΑ, η επιλογή 
εφαρμογής ή μη εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ εναπόκειται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να προβαίνουν, ανάλογα με την περίπτωση, σε 
επιλεκτική εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο 
δεν οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη της τήρησης της 
αρχής της φορολογικής ουδετερότητας, τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν 
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένες και ειδικές πτυχές κατηγορίας η οποία 
προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας ΦΠΑ.

Η Γαλλία επιλέγει να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται στο σημείο 4 του 
παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας ΦΠΑ και να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
κυρίως στους εξοπλισμούς οι οποίοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τα άτομα με 
αναπηρία με σκοπό την αντιστάθμιση των σοβαρών ανικανοτήτων που 

                                               
1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό 
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
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αντιμετωπίζουν τα εν λόγω άτομα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο 
άρθρο 278-0α του γενικού φορολογικού κώδικα και στο άρθρο 30-0Β του 
παραρτήματος IV. Η γαλλική νομοθεσία παρέχει επιπλέον έναν κατάλογο με τους 
ειδικούς εξοπλισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μειωμένου 
συντελεστή.

 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο αναφέρων δεν επικαλείται παραβίαση των 
προαναφερθέντων αρχών του ενωσιακού δικαίου από τη Γαλλία. Αντιθέτως, θεωρεί 
ότι οι γαλλικές αρχές δεν εφαρμόζουν ορθώς στην περίπτωσή του τις γαλλικές 
νομοθετικές διατάξεις. Το εν λόγω ζήτημα υπάγεται, ενδεχομένως, στην αρμοδιότητα 
των εθνικών δικαστηρίων.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση που περιγράφει ο αναφέρων δεν 
συνιστά παράβαση του δικαίου της Ένωσης.


