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Θέμα: Αναφορά 0885/2012, του George Albert Fabrizio Niedbala (άγνωστης 
ιθαγένειας), σχετικά με τον φόρο που επιβάλλεται στα αυτοκίνητα στην 
Πορτογαλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζει στο αρχιπέλαγος των Αζορών και εκφράζει την αντίθεσή του ως προς την 
καταβολή του φόρου για τα εισαγόμενα οχήματα που οι φορολογικές αρχές της περιοχής 
Angra do Heroísmo στις Αζόρες της Πορτογαλίας επιθυμούν να του επιβάλουν. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι, σύμφωνα με την απόφαση C-98/05 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο φόρος 
αυτοκινήτων και ο φόρος οχημάτων δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό που 
υπόκειται σε Φ.Π.Α. κατά την αγορά οχήματος και ότι η πορτογαλική κυβέρνηση οφείλει να 
σεβαστεί την εν λόγω απόφαση. Οι πορτογαλικές φορολογικές αρχές δεν συμμερίζονται την 
άποψη του αναφέροντος και, σε γραπτή τους απάντηση, αναφέρουν ότι η απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφορά μια υπόθεση στη Δανία, η οποία δεν παρουσιάζει καμία 
ομοιότητα με την παρούσα περίπτωση και, ως εκ τούτου, δεν ισχύει για την Πορτογαλία.

2. Παραδεκτό

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

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. Σύμφωνα με το άρθρο 78 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, στη βάση επιβολής του 
φόρου περιλαμβάνονται «τα τέλη, δικαιώματα, εισφορές και φόροι, με εξαίρεση τον ΦΠΑ». 
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Είναι αλήθεια ότι, στην υπόθεση C-98/05, το Δικαστήριο έκρινε ότι στο πλαίσιο συμβάσεως 
πωλήσεως προβλέπουσας την παράδοση του οχήματος από τον πωλητή κατόπιν 
ταξινομήσεως και σε τιμή περιλαμβάνουσα το τέλος ταξινομήσεως που κατέβαλε ο πωλητής 
προ της παραδόσεως του οχήματος, το τέλος ταξινόμησης δεν εντάσσεται στη φορολογητέα 
βάση του ΦΠΑ .
Βάσει των αρχών που ορίζει η ως άνω απόφαση, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία προσφυγής 
επί παραβάσει σε βάρος της Πορτογαλίας.       
Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου της 28ης Ιουλίου 2011 στην υπόθεση C-
106/10, ένας φόρος όπως ο πορτογαλικός φόρος αυτοκινήτου (imposto sobre vehiculos) 
καλύπτεται από τον ορισμό των «φόρων, δασμών, εισφορών και επιβαρύνσεων» και πρέπει, 
ως εκ τούτου, να περιλαμβάνεται στη βάση επιβολής του ΦΠΑ για την παράδοση του εν 
λόγω οχήματος.

Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι το αποφασιστικό στοιχείο για να διαπιστωθεί αν ο φόρος 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο φορολογητέο ποσό, είναι το κατά πόσο ο προμηθευτής του 
οχήματος έχει καταβάλει τον φόρο στο όνομά του και για λογαριασμό του.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει την ως άνω διαδικασία προσφυγής επί 
παραβάσει.
Εις ό,τι αφορά τα γεγονότα που εκθέτει ο αναφέρων, δεδομένου ότι συνιστούν μια 
μεμονωμένη περίπτωση, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρέμβει. Η αξιολόγηση 
παρόμοιας περίπτωσης εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών· 

Κατά συνέπεια, εάν ο αναφέρων κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας 
στην ειδική περίπτωσή του, θα πρέπει να επιδιώξει μια δικαστική προσφυγή βάσει του 
εθνικού δικαίου. 

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Παρά ταύτα, όπως ήδη έκρινε το Δικαστήριο στην υπόθεση C-106/10, ο πορτογαλικός φόρος 
αυτοκινήτου θα πρέπει να περιληφθεί στη βάση επιβολής του ΦΠΑ. Η πεποίθηση του 
αναφέροντα σχετικά με το δικαίωμά του σε επιστροφή του πιθανώς "αχρεωστήτου" ΦΠΑ 
μπορεί να μην είναι σωστή.  


