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Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα στην υπόθεση C-357/07 

TNT Post UK Ltd κατά The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs  

ΟΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ROYAL MAIL 
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΡΧΗΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 

JULIANE KOKOTT, ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Η Royal Mail, η οποία παρέχει την καθολική υπηρεσία, η οποία ορίζεται και ελέγχεται σύµφωνα 
µε το δηµόσιο συµφέρον, υπόκειται σε φόρο προστιθέµενης αξίας µόνο όταν παρέχει υπηρεσίες 

υπό όρους που έχουν διαµορφωθεί κατόπιν ατοµικών διαπραγµατεύσεων  

Αντικείµενο των σηµερινών προτάσεων είναι το ζήτηµα των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι 
φορείς ταχυδροµικών υπηρεσιών απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ). Το 
ζήτηµα αυτό ανέκυψε κατά την εκδίκαση προσφυγής της εταιρίας TNT Post UK Limited, η 
οποία υποστηρίζει ότι οι ταχυδροµικές υπηρεσίες που παρέχει η Royal Mail δεν επιτρέπεται να 
απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Κατά την εν λόγω εταιρία, η απαλλαγή αυτή προβλέπεται από 
την έκτη οδηγία περί ΦΠΑ 1 µόνο για τις «δηµόσιες ταχυδροµικές υπηρεσίες». Στην αγορά του 
Ηνωµένου Βασιλείου όµως έχει πραγµατοποιηθεί πλήρης ελευθέρωση της παροχής 
ταχυδροµικών υπηρεσιών, οπότε δεν υπάρχει πλέον καµία δηµόσια ταχυδροµική υπηρεσία. 

Η γενική εισαγγελέας Juliane Kokott τονίζει µε τις προτάσεις της ότι δεν συµβιβάζεται µε τον 
σκοπό της απαλλαγής από τον ΦΠΑ η απαλλαγή των κρατικών µόνο φορέων παροχής 
υπηρεσιών ή η µη εφαρµογή καµιάς απαλλαγής όταν δεν υπάρχει πλέον κανείς τέτοιος κρατικός 
φορέας. Η επίτευξη του σκοπού της µη αύξησης των τελών για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες, η 
παροχή των οποίων σε προσιτό κόστος εξυπηρετεί, ως τµήµα της δηµόσιας υπηρεσίας υπό 
ευρεία έννοια, το γενικό συµφέρον, επιδιώκεται ακόµη και στις αγορές στις οποίες έχει υπάρξει 
ελευθέρωση. Για παράδειγµα, η οδηγία για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες 2 προβλέπει ότι οι 
χρήστες πρέπει να απολαύουν –ακόµη και αν δεν υπάρχει κρατικό ταχυδροµικό µονοπώλιο– του 
δικαιώµατος καθολικής υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στην προσφορά ταχυδροµικών υπηρεσιών 

                                                 
1 Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών, των σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης αξίας: 
οµοιόµορφη φορολογική βάση (EE ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49), η οποία έχει αντικατασταθεί από την 1η Ιανουαρίου 
2007 από την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα 
φόρου προστιθέµενης αξίας (ΕΕ  L 347, σ. 1-118). 
2 Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε 
τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών (ΕΕ 1998, L 15, σ. 14), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
2002/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002 (ΕΕ L 176, σ. 21). 



συγκεκριµένης ποιότητας µονίµως σε όλα τα σηµεία της επικράτειας, σε τιµές προσιτές για 
όλους τους χρήστες. Επειδή η οδηγία για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες και η οδηγία για τον 
ΦΠΑ αλληλεπικαλύπτονται ως προς την ανάγκη διασφάλισης της παροχής ταχυδροµικών 
υπηρεσιών σε προσιτές τιµές προς όλους, οι φορείς του δηµόσιου ταχυδροµικού δικτύου 
που παρέχουν την καθολική υπηρεσία µπορούν κάλλιστα να χαρακτηρίζονται ως «δηµόσιες 
ταχυδροµικές υπηρεσίες». 

Ο µόνος φορέας της καθολικής υπηρεσίας στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι επί του παρόντος η 
Royal Mail. Ο εν λόγω φορέας οφείλει να τηρεί µια σειρά υποχρεώσεων, και ειδικότερα να 
εγγυάται την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών σε όλα τα σηµεία της επικράτειας του Ηνωµένου 
Βασιλείου, σε ενιαίες και προσιτές τιµές. Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες που οφείλει να παρέχει η 
Royal Mail περιλαµβάνουν επίσης τις υποχρεώσεις αφενός διατήρησης ενός επαρκούς για το 
κοινωνικό σύνολο δικτύου σηµείων συναλλαγής (ταχυδροµικών καταστηµάτων και 
γραµµατοκιβωτίων) και αφετέρου παραλαβής κάθε εργάσιµη ηµέρα των παραδιδόµενων εκεί 
ταχυδροµικών αντικειµένων και διανοµής τους στην αναγραφόµενη διεύθυνση, που µπορεί να 
είναι οπουδήποτε στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η Royal Mail οφείλει συναφώς να τηρεί ορισµένες 
ποιοτικές προδιαγραφές ως προς τον χρόνο επίδοσης της αλληλογραφίας: η επιστολική 
αλληλογραφία πρώτης κατηγορίας επιδίδεται κατά κανόνα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

Η γενική εισαγγελέας φρονεί πάντως ότι δεν είναι υποχρεωτικό να απαλλάσσονται από τον 
ΦΠΑ όλες οι υπηρεσίες που παρέχει η Royal Mail. Η απαλλαγή καλύπτει µόνο όσες 
υπηρεσίες παρέχονται προς το συµφέρον του κοινωνικού συνόλου. 

Αφού τα κράτη µέλη, κατά τη µεταφορά της οδηγίας για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες στα εθνικά 
δίκαια, καθόρισαν, λαµβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονοµικές 
ιδιαιτερότητές τους, ποιες ταχυδροµικές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται προς το συµφέρον του 
κοινωνικού συνόλου, οφείλουν να τηρούν και σε σχέση µε τις φορολογικές απαλλαγές τις 
αξιολογικές επιλογές στις οποίες προέβησαν κατά τη ρύθµιση της αγοράς των ταχυδροµικών 
υπηρεσιών. 

Καθολική υπηρεσία δεν υφίσταται µόνο στην περίπτωση που η υπηρεσία παρέχεται χάρη στην 
υποδοµή του φορέα της καθολικής υπηρεσίας. Η υπηρεσία πρέπει επίσης να παρέχεται υπό τους 
τυποποιηµένους όρους και σύµφωνα µε τα τυποποιηµένα τέλη που ισχύουν για το κοινό. Μόνο 
στην περίπτωση αυτή µπορεί να γίνει δεκτό ότι πρόκειται για υπηρεσία που παρέχεται από 
δηµόσια ταχυδροµική υπηρεσία και εξυπηρετεί το καλό του κοινωνικού συνόλου. Αποκλείεται 
πάντως η χορήγηση απαλλαγής για τη διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων υπό 
οικονοµικούς όρους που έχουν διαµορφωθεί κατόπιν ατοµικών διαπραγµατεύσεων. 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η γνώµη του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. Έργο του 
γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική λύση 
για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα. 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: DE EL EN FR IT NL SV 

Το πλήρες κείµενο των προτάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-357/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε καταρχήν από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, κατά 
την ηµεροµηνία της αναπτύξεως των προτάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-357/07

