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Θέμα: Αναφορά 1128/2007, του Rainer Sander, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις καθυστερήσεις στη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) για 
την εταιρεία του στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, διευθυντής της εταιρείας Carcentro S.L. η οποία συστήθηκε τον Ιανουάριο του 
2007, διαμαρτύρεται ότι, στα τέλη Οκτωβρίου, οι ισπανικές αρχές δεν του είχαν ακόμη 
χορηγήσει αριθμό φορολογικού μητρώου, παρά το γεγονός ότι είχε υποβάλει όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα τον Φεβρουάριο. Το γεγονός αυτό συνιστά μεγάλο εμπόδιο για το έργο 
της εταιρείας, η οποία έπρεπε να καταβάλει στη Γερμανία φόρους επί των οχημάτων που 
αγοράστηκαν στη Γερμανία και, στη συνέχεια, εισήχθησαν στην Ισπανία και πωλήθηκαν. 
Θεωρεί ότι τυγχάνει μεταχείρισης λιγότερο ευνοϊκής από ό,τι οι ισπανικές εταιρείες, οι οποίες 
μπορούν να λάβουν τον ισπανικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ταχύτερα και ότι το 
γεγονός αυτό συνιστά διάκριση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων είναι γερμανός πολίτης που διευθύνει μια εταιρεία στην Almería της Ισπανίας. 
Η εταιρεία αγοράζει αυτοκίνητα στη Γερμανία και τα πωλεί στην Ισπανία. Στις 7 
Φεβρουαρίου 2007 η εταιρεία ζήτησε να λάβει από τις ισπανικές φορολογικές αρχές 
ενδοκοινοτικό αριθμό φορολογικού μητρώου. Αρκετούς μήνες αργότερα, οι φορολογικές
αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει αυτόν τον αριθμό. Ελλείψει ΑΦΜ, απαιτείται καταβολή
ΦΠΑ για τις αγορές αυτοκινήτων στη Γερμανία.
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Νομικές παρατηρήσεις

Κοινοτική νομοθεσία

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ1 του Συμβουλίου («οδηγία ΦΠΑ»), είναι η κύρια πράξη κοινοτικής 
νομοθεσίας που αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Η οδηγία (άρθρο 213) απαιτεί από τους υποκείμενους στο φόρο να δηλώνουν (στις 
φορολογικές αρχές) την έναρξη της δραστηριότητάς τους ως υποκείμενων στο φόρο. Απαιτεί 
από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποκτούν ατομικό αριθμό 
φορολογικού μητρώου (άρθρο 214) ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στο φόρο 
(συμπεριλαμβανομένων όσων πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών) και να 
μεριμνούν ώστε το σύστημα χορήγησης ατομικού αριθμού φορολογικού μητρώου που 
εφαρμόζουν να επιτρέπει τη διάκριση των κατά το άρθρο 214 υποκείμενων στον φόρο και να 
διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του μεταβατικού καθεστώτος φορολόγησης των 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών (άρθρο 216).

Οι ενδοκοινοτικοί αριθμοί φορολογικού μητρώου διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο
αποκαλούμενο «μεταβατικό καθεστώς φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ κρατών 
μελών». Αυτό το καθεστώς έχει ως στόχο να διασφαλίζει ότι τα αγαθά υπόκεινται σε ΦΠΑ
στο κράτος μέλος προορισμού όταν ο αποκτών είναι υποκείμενος σε φόρο προστιθέμενης 
αξίας2. Για παράδειγμα, ένας υποκείμενος σε φόρο εγκατεστημένος στην Ισπανία που
αγοράζει αγαθά από προμηθευτή στη Γερμανία απαιτείται να γνωστοποιήσει τον
ενδοκοινοτικό ΑΦΜ του, που έχει εκδοθεί από την Ισπανία, στον πωλητή στη Γερμανία,
ώστε η προμήθεια να είναι απαλλαγμένη από ΦΠΑ στη Γερμανία. Απουσία ισχύοντος
ισπανικού ενδοκοινοτικού ΑΦΜ, ο πωλητής πρέπει να χρεώσει με γερμανικό ΦΠΑ τον
αγοραστή.

Εθνική νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 164, παράγραφος 1, του ισπανικού νόμου 37/1992 για τον φόρο
προστιθέμενης αξίας, οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται να ενημερώνουν τις
φορολογικές αρχές για την έναρξη των φορολογητέων δραστηριοτήτων τους και πρέπει να
ζητούν αριθμό ΦΠΑ από τις εν λόγω αρχές.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του βασιλικού διατάγματος 1065/20073 της 27ης Ιουλίου, που
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008, όταν ένας υποκείμενος σε φόρο ζητά ενδοκοινοτικό

                                               
1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 

προστιθέμενης αξίας. ΕΕ L 347 της 11 Δεκεμβρίου 2006.

2 Εν αντιθέσει, όταν ο αποκτών είναι ο τελικός καταναλωτής, ο γενικός κανόνας είναι ότι η φορολόγηση
πραγματοποιείται στο κράτος μέλος προέλευσης.

3 Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos.
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αριθμό φορολογικού μητρώου, οι φορολογικές αρχές υποχρεούνται να τον εκδώσουν, εκτός
εάν αποφανθούν ότι ο υποκείμενος σε φόρο έχει παραπλανήσει τη διοίκηση στο αίτημά του ή 
δεν προσκόμισε όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Όταν οι αρχές δεν λαμβάνουν
απόφαση εντός τριών μηνών, ο υποκείμενος σε φόρο μπορεί αυτό να το θεωρήσει αρνητική
απόφαση για τη χορήγηση ενδοκοινοτικού ΑΦΜ και μπορεί συνεπώς να υποβάλει προσφυγή
κατά αυτής της «υπονοούμενης» άρνησης.

Συμπέρασμα

Οι εθνικές διατάξεις που περιγράφονται ανωτέρω διασαφηνίζουν τις απαιτήσεις για την
έκδοση ενδοκοινοτικού αριθμού φορολογικού μητρώου, δηλώνουν τους λόγους άρνησης
έκδοσης και παρέχουν στον υποκείμενο σε φόρο τα μέσα προσφυγής έναντι οποιασδήποτε
διοικητικής απόφασης (συμπεριλαμβανομένης και της έλλειψης απόφασης).

Έχοντας εξετάσει τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες, η Επιτροπή δεν βρίσκει λόγους να
κινήσει διαδικασία κατά το άρθρο 226 ΕΚ κατά της Ισπανίας, εφόσον το εν λόγω κράτος
μέλος φαίνεται να έχει μεταφέρει ορθώς τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις και η διαδικασία
επί παραβάσει δεν είναι η κατάλληλη για την επανεξέταση μεμονωμένων διοικητικών
αποφάσεων.

Από την άλλη πλευρά, εάν ο αναφέρων θεωρεί την καθυστέρηση στην έκδοση του
ενδοκοινοτικού αριθμού φορολογικού μητρώου του περίπτωση κακοδιοίκησης, θα πρέπει να
επωφεληθεί των διαθέσιμων ένδικων μέσων στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου. Η προσφυγή
σε εθνικό δικαστήριο είναι ο μόνος τρόπος να επιτύχει αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας
προκλήθηκε στον αναφέροντα.
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