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Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 21/06/EL 

14 Μαρτίου 2006 

Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα στην υπόθεση C-475/03 

Banca Popolare di Cremona κατά Agenzia Entrate Ufficio Cremona 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ STIX-HACKL ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ Η ΕΚΤΗ Ο∆ΗΓΙΑ ΦΠΑ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΕΝΑ ΦΟΡΟ ΟΠΩΣ Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ “IRAP” 

Ωστόσο, προτείνει η απόφαση του ∆ικαστηρίου να παραγάγει τα αποτελέσµατά της από το τέλος 
του οικονοµικού έτους στο οποίο θα εκδοθεί, πλην όσον αφορά τα πρόσωπα που έχουν κινήσει 

ένδικη διαδικασία πριν από ορισµένη ηµεροµηνία. 

Η Banca Popolare di Cremona ζητεί την επιστροφή των ποσών που κατέβαλε στο πλαίσιο 
του Ιταλικού imposta regionale sulle attività produttive (στο εξής: IRAP), ενός περιφερειακού 
φόρου ο οποίος επιβάλλεται στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε συντελεστή 4,25 % επί της 
καθαρής αξίας που προκύπτει από την παραγωγή τους εντός της περιφέρειας. Ο συντελεστής 
µπορεί να αυξοµειώνεται κατά µία ποσοστιαία µονάδα ανάλογα µε την περιφέρεια και ο 
υπολογισµός της καθαρής αξίας ποικίλλει ανάλογα µε την κατηγορία των υποκειµένων στον 
φόρο. 

Το αίτηµα υποβλήθηκε ενώπιον της Commission Tributaria Provinciale di Cremona 
(Περιφερειακό Φορολογικό ∆ικαστήριο της Cremona) το οποίο υπέβαλε στο ∆ικαστήριο το 
ερώτηµα αν ο IRAP είναι συµβατός προς τις διατάξεις της έκτης οδηγίας ΦΠΑ 1 η οποία 
απαγορεύει στα κράτη µέλη να εισάγουν ή να διατηρούν φόρους παρόµοιους µε τον ΦΠΑ, 
προκειµένου να µην διακυβευτεί η λειτουργία του ΦΠΑ. 

Στις 17 Μαρτίου 2005 ο γενικός εισαγγελέας Jacobs διατύπωσε τις προτάσεις του στην 
υπόθεση αυτή, θεωρώντας ότι ένα εθνικός φόρος µε τα χαρακτηριστικά του IRAP 
απαγορεύεται από την έκτη οδηγία ΦΠΑ. Ωστόσο, δεδοµένου ότι ένα τέτοιο αποτέλεσµα θα 
απαιτούσε την επιστροφή µεγάλων ποσών φόρου καταβληθέντος κατά παράβαση του 
κοινοτικού δικαίου, οπότε αυτό θα προκαλούσε σοβαρή αναστάτωση στην περιφερειακή 
χρηµατοδότηση στην Ιταλία, καθόσον φαίνεται ότι η Επιτροπή συνετέλεσε στο να 
δηµιουργηθεί η πεποίθηση στην Ιταλική Κυβέρνηση ότι ο IRAP ήταν συµβατός προς το 
κοινοτικό δίκαιο, ο γενικός εισαγγελέας πρότεινε στο ∆ικαστήριο να περιορίσει διαχρονικά 
τα αποτελέσµατα της αποφάσεώς του. Περαιτέρω, πρότεινε µια νέα προσέγγιση στον 

 
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 1977 L 145, σ. 1) 
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περιορισµό αυτό, συνιστάµενη ίσως στην έκδοση απόφασης σύµφωνα µε την οποία ο IRAP 
πρέπει να κριθεί παράνοµος, αλλά και στον καθορισµό µιας µελλοντικής ηµεροµηνίας πριν 
από την οποία οι ιδιώτες δεν θα µπορούν να επικαλεστούν την έλλειψη νοµιµότητας σε 
προσφυγές ασκούµενες κατά του ∆ηµοσίου. 

Κατόπιν αυτού, επαναλήφθηκε η προφορική διαδικασία και στο πλαίσιο δεύτερης επ’ 
ακροατηρίου συζητήσεως, στις 14 ∆εκεµβρίου 2005, υποβλήθηκαν ενώπιον του ∆ικαστηρίου 
νέοι ισχυρισµοί από τη Banca Popolare, την Επιτροπή και ορισµένα κράτη µέλη. 

Με τις σηµερινές της προτάσεις, η πρώτη γενική εισαγγελέας Christine Stix-Hackl, στην 
οποία ανατέθηκε η υπόθεση κατόπιν της αποχωρήσεως του γενικού εισαγγελέα Jacobs από 
το ∆ικαστήριο στις 10 Ιανουαρίου 2006, συµφωνεί µε τον κ. Jacobs ως προς το ότι ο IRAP, 
όπως τον περιέγραψε το αιτούν δικαστήριο, παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά του 
ΦΠΑ, όσον αφορά τη γενική εφαρµογή του, την αναλογικότητα ως προς την τιµή, το γεγονός 
ότι επιβάλλεται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής και διανεµητικής διαδικασίας και το 
γεγονός ότι επιβάλλεται στην υπεραξία κάθε παραδόσεως ή παροχής σε κάθε στάδιο, σε 
συνδυασµό µε ένα µηχανισµό αφαιρέσεως του φόρου που καταβλήθηκε σε προηγούµενα 
στάδια – υπό την επιφύλαξη ότι ο λόγος µεταξύ των ποσών που καταβάλλει ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγµα επιχειρήσεων στο πλαίσιο του IRAP και του ΦΠΑ είναι κατ’ 
ουσίαν σταθερός. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να καθορίσει αν τούτο ισχύει, 
λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών του IRAP. Σε περίπτωση που τούτο ισχύει, η 
έκτη οδηγία ΦΠΑ απαγορεύει τον IRAP. 

Όσον αφορά το ζήτηµα του διαχρονικού περιορισµού, η γενική εισαγγελέας Stix-Hackl 
συµφωνεί µε τον γενικό εισαγγελέα Jacobs ότι, µε βάση τα µη αµφισβητούµενα στοιχεία που 
υποβλήθηκαν στο ∆ικαστήριο, κυρίως το ότι η Επιτροπή διαβεβαίωσε την Ιταλία ότι ο IRAP 
θα ήταν συµβατός προς το κοινοτικό δίκαιο και ότι η Ιταλική Κυβέρνηση εκτιµά ότι το προς 
ανάκτηση ποσό ανέρχεται στα 120 δισεκατοµµύρια ευρώ, δικαιολογείται ο διαχρονικός 
περιορισµός των αποτελεσµάτων της αποφάσεως. 

Σε σχέση µε τον περιορισµό αυτόν καθεαυτόν, η γενική εισαγγελέας Stix-Hackl προτείνει ότι 
θα ήταν ενδεδειγµένο να καθοριστεί µια µελλοντική ηµεροµηνία για την έναρξη των 
αποτελεσµάτων της αποφάσεως του ∆ικαστηρίου, οπότε τούτο θα παρείχε τον απαραίτητο 
χρόνο στην Ιταλία για να εφαρµόσει ένα νέο µέτρο. ∆εν είναι ρεαλιστικό να αναµένεται από 
τις ιταλικές αρχές να αλλάξουν ολόκληρο το σύστηµά τους της περιφερειακής 
χρηµατοδότησης σε µία µέρα και αν επιτρεπόταν σε όλους τους φορολογούµενους να 
επικαλεστούν άµεσα την απόφαση του ∆ικαστηρίου, τούτο θα ισοδυναµούσε µε κατάργηση 
του φόρου µε άµεσο αποτέλεσµα. Η γενική εισαγγελέας προτείνει συνεπώς να αρχίσει να 
παράγει αποτελέσµατα η απόφαση στο τέλος του οικονοµικού έτους εντός του οποίου θα 
εκδώσει την απόφασή του το ∆ικαστήριο· αν εκδοθεί απόφαση κατά το τρέχον έτος, θα 
παραγάγει τα αποτελέσµατά της στα τέλη του 2006. 

∆εδοµένων των ειδικών περιστάσεων της υποθέσεως αυτής, πρέπει να υπάρξει εξαίρεση από 
τον διαχρονικό αυτό περιορισµό, κατά την άποψη της γενικής εισαγγελέα Stix-Hackl, για 
όλους εκείνους οι οποίοι είχαν κινήσει ένδικη διαδικασία για την επιστροφή του φόρου 
πριν από τη διατύπωση των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα Jacobs στις 17 Μαρτίου 
2005. Κατά την άποψή της, µετά την ηµεροµηνία αυτή κατέστη πράγµατι πιθανό ότι το 
∆ικαστήριο θα εξέδιδε απόφαση κρίνοντας τον IRAP ασύµβατο προς το κοινοτικό δίκαιο. 
Εποµένως, η ηµεροµηνία αυτή φαίνεται η πλέον ενδεδειγµένη για να διαχωριστούν οι 
αρχικές προσφυγές από τις δυνητικά κερδοσκοπικές προσφυγές οι οποίες ασκήθηκαν όταν 
θεωρήθηκε ότι υπήρχαν πολλές πιθανότητες να ευδοκιµήσουν. 
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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 βρίσκεται επί του παρόντος 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: EN CS DE ES EL FR HU IT NL PL PT SK SL 

 Εικόνες από τη συνεδρίαση διατίθενται από το 
EBS “Europe by Satellite”, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας, 
L-2920 Λουξεµβούργο, τηλ.: (00352) 4301 35177, fax: (00352) 4301 35249, 
ή B-1049 Βρυξέλλες, τηλ.: (0032) 2 29 64106, fax: (0032) 2 29 65956 

Το πλήρες κείµενο των προτάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου  
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-475/03  
Μπορείτε κανονικά να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµέρα της δηµοσιεύσεως των προτάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 

Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 
 
 
 
 


