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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 272/2012 του Jerzy Jorasz, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας «ECOLEVEL s.c.» σχετικά με εικαζόμενη παράβαση 
από τις πολωνικές φορολογικές αρχές των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ 
σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι πολωνικές φορολογικές αρχές παραβαίνουν τις νομοθετικές 
πράξεις της ΕΕ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, και συγκεκριμένα 
τις διατάξεις σχετικά με την προθεσμία επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο αναφέρων παραπέμπει στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, στην έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους 
φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη 
φορολογική βάση, την πρώτη οδηγία 67/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εναρμονίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών, και τη 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου. Καθώς η κατάσταση αυτή έχει ιδιαίτερα αρνητικές 
συνέπειες για την προαναφερθείσα εταιρεία, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2011 υπέβαλε αίτηση για επιστροφή του 
ΦΠΑ που έως σήμερα δεν έχει λάβει, παρά το γεγονός ότι η προθεσμία για την καταβολή έχει 
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ήδη περάσει. Οι πολωνικές αρχές κίνησαν φορολογικές διαδικασίες κατά του αναφέροντος 
και παρέτειναν επανειλημμένως τις διαδικασίες αυτές παράλληλα με την προθεσμία για την 
επιστροφή του ΦΠΑ. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι πολωνικές φορολογικές αρχές 
παραβίάζουν την νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, και συγκεκριμένα τις διατάξεις 
σχετικά με την προθεσμία επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας. 

Κατ’ αρχάς, η Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι, εφόσον η 
οδηγία 77/388 (έκτη οδηγία) έχει καταργηθεί με την οδηγία 2006/112/ΕΕ (την αποκαλούμενη 
«Οδηγία ΦΠΑ») από 1ης Ιανουαρίου 2007, θα αναφέρεται αποκλειστικά στις διατάξεις της 
τελευταίας. 

Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί επανειλημμένως ότι το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που 
προβλέπεται στο άρθρο 167 και εξής της οδηγίας ΦΠΑ, όπως υπογραμμίζεται στην αναφορά, 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μηχανισμού του ΦΠΑ και δεν μπορεί, καταρχήν, να 
περιορίζεται. Το δικαίωμα έκπτωσης μπορεί να ασκείται αμέσως επί του συνόλου των φόρων 
που έχουν επιβαρύνει τις πραγματοποιηθείσες φορολογητέες πράξεις επί των εισροών.

Το σύστημα των εκπτώσεων αποβλέπει στο να απαλλάσσεται ο επιχειρηματίας από το βάρος 
του ΦΠΑ που οφείλεται ή καταβάλλεται στο πλαίσιο των οικονομικών του δραστηριοτήτων. 
Το κοινό σύστημα ΦΠΑ εξασφαλίζει, ως εκ τούτου, πλήρη ουδετερότητα ως προς τη 
φορολογική επιβάρυνση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως του σκοπού ή 
των αποτελεσμάτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δραστηριότητες υπόκεινται, 
αυτές οι ίδιες, στον ΦΠΑ. 

Η Οδηγία ΦΠΑ δεν προβλέπει ακριβείς προθεσμίες για την επιστροφή του ΦΠΑ σε εθνικό 
επίπεδο. Το άρθρο 183 της οδηγίας ΦΠΑ προβλέπει μόνο ότι όταν το ποσό των εκπτώσεων 
υπερβαίνει τον οφειλόμενο ΦΠΑ για μια δεδομένη περίοδο, τα κράτη μέλη δύνανται είτε να 
μεταφέρουν την επιπλέον διαφορά στην επομένη φορολογική περίοδο είτε να προβαίνουν 
στην επιστροφή της. Το Δικαστήριο, στις αποφάσεις του, δήλωσε ότι η προθεσμία για την 
επιστροφή πρέπει να είναι «λογική». 

Η πολωνική νομοθεσία προβλέπει επί του παρόντος ότι η συνήθης προθεσμία για την 
επιστροφή του ΦΠΑ ανέρχεται σε 60 ημέρες (άρθρο 87, παρ.2 του πολωνικού νόμου για τον 
ΦΠΑ). Κατά την άποψη της Επιτροπής, η προθεσμία αυτή φαίνεται, καταρχήν, να 
ανταποκρίνεται στην απαίτηση της οδηγίας ΦΠΑ, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο. 

Η περίοδος αυτή μπορεί, εν ανάγκη, να παραταθεί για τη διεξαγωγή διαδικασιών ελέγχου, 
αλλά στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται τόκος για την περίοδο αυτή εφόσον διαπιστωθεί ότι 
η επιστροφή δικαιολογείται.  
Ο αναφέρων παραπέμπει, στην αναφορά του, σε μια προθεσμία 180 ημερών που θεωρείται 
«συνήθης». Φαίνεται, εν τούτοις, ότι παραπέμπει στην προθεσμία για τους «νέους 
υποκείμενους στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ», η οποία ίσχυε παλαιότερα στην Πολωνία, αλλά 
χαρακτηρίστηκε εκ των υστέρων ως αντίθετη προς το δίκαιο της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, 
και έχει πλέον καταργηθεί. Το ίδιο ισχύει για την απαίτηση της κατάθεσης εγγύησης στην 
οποία παραπέμπει στην αναφορά του (άρθρο 97, παρ. 5 και 7 του νόμου για τον ΦΠΑ). Για 
το λόγο αυτό, εφόσον η Επιτροπή ασχολείται καταρχήν με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, 
δεν σχολιάζει αυτή την πτυχή της αναφοράς. 
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Όσον αφορά τη διόρθωση εσφαλμένων τιμολογίων, φαίνεται ότι καμία από τις πτυχές που 
θίγονται στην αναφορά δεν προξενεί ανησυχία ως προς την εφαρμογή της οδηγίας για τον 
ΦΠΑ. Πράγματι, το Δικαστήριο έκρινε πρόσφατα ότι η απαίτηση της κατοχής βεβαίωσης της 
παραλαβής διορθωτικού τιμολογίου είναι καταρχήν σύμφωνη προς την οδηγία για τον ΦΠΑ. 
Επίσης, οι απαιτήσεις που επιβάλλονται ως προς τα διορθωμένα τιμολόγια 
(συμπεριλαμβανομένης της περίληψης των διορθωμένων τιμολόγιων) δεν φαίνονται 
καταρχάς να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις για τα τιμολόγια που προβλέπονται στην οδηγία 
ΦΠΑ (άρθρο 226 κ.ο.κ.).

Όσον αφορά τις αιτήσεις επιστροφής, δεν  υφίσταται επί του παρόντος καμία συνεκτική 
δέσμη ουσιαστικών ή διαδικαστικών κανόνων της ΕΕ που να διέπουν τα μέτρα για την 
επιβολή του δικαίου της ΕΕ. Ως εκ τούτου, όπως το Δικαστήριο απεφάνθη στην υπόθεση 
Επιτροπή κατά Ιταλίας, ελλείψει συστήματος ενδίκων μέτρων της ΕΕ, εναπόκειται στα εθνικά 
δικαστήρια να εφαρμόζουν τους εθνικούς κανόνες, οι οποίο πρέπει να διασφαλίζουν την 
επιστροφή των εισπραχθέντων κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ φόρων.

Κατά συνέπεια, λαμβανομένων υπόψη των ως άνω εξηγήσεων και κατόπιν αναλυτικής 
εξετάσεως της αναφοράς, διαπιστώνεται ότι τα προβλήματα στην προκείμενη περίπτωση δεν 
προκύπτουν ούτε από την ελλιπή συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της ΕΕ, 
ούτε από μια γενική πρακτική της πολωνικής διοίκησης, αλλά από μια ορισμένη εφαρμογή 
της εθνικής νομοθεσίας σε μια συγκεκριμένη περίπτωση  
Κατά συνέπεια, πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση, στην οποία η Επιτροπή δεν διαθέτει 
αρμοδιότητα παρέμβασης. Η αξιολόγηση παρόμοιας περίπτωσης εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών· 

Ο ρόλος της Επιτροπής ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών» συνίσταται στη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας ή μιας γενικής πρακτικής προς το δίκαιο της ΕΕ. Προς 
τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή δύναται να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά κράτους 
μέλους, προκειμένου να διασφαλισθεί αυτή η συμμόρφωση. Σημειωτέον επίσης ότι μόνο η 
Επιτροπή και το κράτος μέλος θεωρούνται ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία αυτή και ότι 
αποκλείεται ο ιδιώτης φορολογούμενος.

Λαμβάνοντας εν τούτοις υπόψη το γεγονός ότι πράγματι η περίοδος για την επιστροφή του 
ΦΠΑ στον αναφέροντα είναι πολύ μεγάλη, και προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες και να 
αναζητήσει λύσεις, η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τις πολωνικές αρχές. Με τον τρόπο 
αυτόν, θα καταστεί δυνατή η επαλήθευση όλων των πτυχών της πραγματικής και νομικής 
κατάστασης και, ενδεχομένως, η συναγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων. 
Συμπέρασμα

Υπό το φως της απάντησης των πολωνικών αρχών, η Επιτροπή θα αποφασίσει για τα 
διαβήματα στα οποία θα προβεί στην προκείμενη περίπτωση.


