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Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 32/09 

της 23ης Απριλίου 2009 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-357/07 

TNT Post UK Ltd κατά The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs 

Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ROYAL MAIL ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ 

Η Royal Mail υπόκειται σε ΦΠΑ όταν παρέχει υπηρεσίες υπό όρους που έχουν αποτελέσει 
αντικείµενο «µεµονωµένης» διαπραγµατεύσεως.  

Η έκτη οδηγία περί ΦΠΑ 1 απαλλάσσει τις «δηµόσιες ταχυδροµικές υπηρεσίες» από τον ΦΠΑ 
λόγω του ότι πρόκειται για δραστηριότητες γενικού συµφέροντος. Η οδηγία περί ταχυδροµικών 
υπηρεσιών 2 ξεκίνησε τη διαδικασία της σταδιακής ελευθερώσεως της αγοράς των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών. Θέσπισε τους κανόνες περί της παροχής καθολικής ταχυδροµικής 
υπηρεσίας και τα κριτήρια ορισµού των υπηρεσιών που µπορούν να παρέχονται αποκλειστικά 
από τους φορείς της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.  

Το 2001, η Royal Mail ορίστηκε ως µοναδικός φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας στο 
Ηνωµένο Βασίλειο. ∆υνάµει της αδείας αυτής, η Royal Mail υποχρεώθηκε να παρέχει καθολική 
ταχυδροµική υπηρεσία, περιλαµβάνουσα, κάθε εργάσιµη ηµέρα, τουλάχιστον µία διανοµή σε 
κάθε διεύθυνση και µία συλλογή σε κάθε σηµείο προσβάσεως, σε προσιτές και οµοιόµορφες 
τιµές. Από το 2006, πραγµατοποιήθηκε πλήρης ελευθέρωση της αγοράς ταχυδροµικών 
υπηρεσιών στο Ηνωµένο Βασίλειο, χωρίς όµως να επηρεαστούν ούτε η νοµική κατάσταση ούτε 
οι υποχρεώσεις της Royal Mail. Η πραγµατοποιούµενη από τη Royal Mail µεταφορά 
ταχυδροµικών δεµάτων και επιστολών δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 

Η TNT Post παρέχει «υπηρεσίες αρχικού σταδίου» όσον αφορά την εµπορική αλληλογραφία. 
Συλλέγει, διαλέγει και µεταφέρει οδικώς την αλληλογραφία µέχρι µια περιφερειακή αποθήκη 
                                                 
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 (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49), η οποία αντικαταστάθηκε, από 1ης 
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). 

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). 



της Royal Mail. Εν συνεχεία, η Royal Mail παρέχει «υπηρεσίες τελικού σταδίου» διανέµοντας 
την αλληλογραφία αυτή, διότι η TNT Post δεν διαθέτει υπηρεσία διανοµής. Οι υπηρεσίες που 
παρέχει η TNT υπόκεινται σε ΦΠΑ. 

Η TNT άσκησε προσφυγή ενώπιον του High Court of Justice αµφισβητώντας τη νοµιµότητα της 
απαλλαγής από τον ΦΠΑ των ταχυδροµικών υπηρεσιών της Royal Mail, ισχυριζόµενη ότι οι 
υπηρεσίες της είναι ίδιες µε αυτές που παρέχει η Royal Mail, αλλά υπόκεινται σε ΦΠΑ. Το 
δικαστήριο αυτό ζήτησε από το ∆ικαστήριο µια ερµηνεία της εκφράσεως «δηµόσιες 
ταχυδροµικές υπηρεσίες» στο πλαίσιο µιας πλήρως ελευθερωµένης αγοράς και της εκτάσεως 
της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες αυτές. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει καταρχάς ότι η έκφραση «δηµόσιες ταχυδροµικές υπηρεσίες» αφορά 
τους φορείς που παρέχουν τις υπηρεσίες και όχι τις υπηρεσίες αυτές καθαυτές ανεξάρτητα από 
την ιδιότητα αυτού που τις παρέχει. Επιπλέον, η ελευθέρωση της αγοράς δεν αποκλείει την 
εφαρµογή της απαλλαγής.  

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι η απαλλαγή υπηρετεί τον γενικού συµφέροντος σκοπό της 
προσφοράς, µε µειωµένο κόστος, ταχυδροµικών υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις 
βασικές ανάγκες του πληθυσµού. Ο σκοπός αυτός συµπίπτει µε τον ορισµό της καθολικής 
ταχυδροµικής υπηρεσίας που περιέχεται στην οδηγία περί ταχυδροµικών υπηρεσιών και 
συνεπώς η έννοια αυτή συνιστά χρήσιµη αναφορά για την ερµηνεία της εννοίας «δηµόσιες 
ταχυδροµικές υπηρεσίες».  

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι οι «δηµόσιες ταχυδροµικές υπηρεσίες» πρέπει 
να θεωρούνται ότι συνιστούν φορείς, ανεξαρτήτως του αν είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί, που 
αναλαµβάνουν να παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις βασικές 
ανάγκες του πληθυσµού και συνεπώς, στην πράξη, να εξασφαλίζουν το σύνολο ή τµήµα της 
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας εντός κράτους µέλους.  

Επιπλέον, το ∆ικαστήριο θεωρεί ότι µια τέτοια ερµηνεία δεν είναι αντίθετη προς την αρχή της 
φορολογικής ουδετερότητας, καθόσον, λόγω των υποχρεώσεων που της επιβάλλει η άδειά της, η 
Royal Mail παρέχει ταχυδροµικές υπηρεσίες υπό νοµικό καθεστώς που είναι ουσιωδώς 
διαφορετικό από αυτό υπό το οποίο παρέχει τέτοιες υπηρεσίες ένας φορέας όπως η TNT Post. 
Συνεπώς, οι παροχές των δύο αυτών εταιριών δεν είναι συγκρίσιµες. 

Ωστόσο, το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι δεν απαλλάσσονται οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως της 
εγγενούς φύσεώς τους, όλες οι παροχές υπηρεσιών οι οποίες πραγµατοποιούνται από τις 
δηµόσιες ταχυδροµικές υπηρεσίες. Απαλλάσσονται µόνον οι παροχές υπηρεσιών που οι 
δηµόσιες ταχυδροµικές υπηρεσίες πραγµατοποιούν υπ’ αυτή τους την ιδιότητα, ήτοι υπό την 
ιδιότητα του φορέα παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Η εν λόγω απαλλαγή δεν 
εφαρµόζεται σε παροχές υπηρεσιών των οποίων οι όροι έχουν αποτελέσει αντικείµενο 
µεµονωµένης διαπραγµατεύσεως. 



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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: DE EN ES EL FR HU IT NL PT 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-357/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

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

