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5 Φεβρουαρίου 2007 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-359/05 

Estager SA κατά Receveur principal de la recette des douanes de Brive 

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Εθνική κανονιστική ρύθµιση η οποία, κατά τη µετάβαση στο ευρώ, προέβη ταυτόχρονα στη 
µετατροπή σε ευρώ και στην αύξηση του ποσού ενός φόρου πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις 

ασφαλείας δικαίου και διαφάνειας τις οποίες εγγυάται το κοινοτικό δίκαιο 

∆ύο κοινοτικοί κανονισµοί1 προβλέπουν τους κανόνες µετατροπής και στρογγυλοποίησης που 
εφαρµόζονται κατά τη µετάβαση στο ευρώ. 

Η εταιρία Estager κατέβαλλε, από την 1η Ιανουαρίου 2002, τον φόρο επί των ποσοτήτων 
αλεύρων, σιµιγδαλιού και πλιγουριού µαλακού σίτου που παραδίδονται ή χρησιµοποιούνται για 
κατανάλωση από ανθρώπους, του οποίου το ύψος καθορίστηκε, κατά τη µετάβαση στο ευρώ, σε 
16 ευρώ ανά τόνο αλεύρων, σιµιγδαλιού και πλιγουριού µαλακού σίτου. 

Η εν λόγω εταιρία όµως αµφισβητεί το ύψος του φόρου αυτού και ισχυρίζεται ότι η εφαρµογή 
των εν λόγω κοινοτικών κανονισµών θα έπρεπε να οδηγήσει στον καθορισµό του ύψους του 
φόρου στα 15, 24 ευρώ και όχι στα 16 ευρώ. 

Η Estager ζήτησε από τον receveur principal de la recette des douanes de Brive (προϊστάµενο 
του δηµοσίου ταµείου του τελωνείου της Brive) την επιστροφή µέρους του φόρου που είχε 
καταβάλει από το 2002. ∆εδοµένου ότι η περί επιστροφής αυτή αίτηση απορρίφθηκε, η Estager 
άσκησε αγωγή ενώπιον του Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, το οποίο ζήτησε 
κατ’ ουσίαν από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να του διευκρινίσει αν οι 
κοινοτικοί κανονισµοί έχουν την έννοια ότι αντίκεινται σε γαλλική κανονιστική ρύθµιση η 

                                                 
1  Κανονισµοί (ΕΚ) 1103/97 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1997, της 17ης Ιουνίου 1997, σχετικά µε 
ορισµένες διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ (ΕΕ L 162, σ. 1), και 974/98 του Συµβουλίου, της 3ης 
Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (ΕΕ L 139, σ. 1). 



οποία, κατά τη µετάβαση στο ευρώ, προέβη ταυτόχρονα στη µετατροπή σε ευρώ και στην 
αύξηση ενός τέτοιου φόρου µε την ίδια νοµική πράξη2. 

Με απόφαση της 18ης Ιανουαρίου 2007, το ∆ικαστήριο απάντησε ως εξής στο ερώτηµα αυτό. 

Κατ’ αρχάς λαµβάνει υπόψη τους αντίστοιχους σκοπούς των εν λόγω κανονισµών, οι οποίοι 
προβλέπουν ότι, δυνάµει γενικής αρχής του δικαίου, η συνέχεια των συµβάσεων δεν πρέπει να 
επηρεάζεται από την εισαγωγή νέου νοµίσµατος και ότι ο σκοπός των διατάξεων περί συνέχειας 
των συµβάσεων συνίσταται στην παροχή ασφαλείας δικαίου και διαφάνειας στους οικονοµικούς 
παράγοντες, ιδίως δε στους καταναλωτές. 

Επιπλέον, η αντικατάσταση των νοµισµάτων των συµµετεχόντων κρατών µελών δεν επιφέρει 
αφ’ εαυτής τη µεταβολή της αναφοράς του νοµίσµατος στις νοµικές πράξεις που ισχύουν κατά 
την ηµέρα της αντικατάστασης. 

Συντελεί στην εκπλήρωση του σκοπού αυτού της ουδετερότητας της µετάβασης στο ευρώ η 
καθιέρωση σχετικών µε τις πράξεις µετατροπής κανόνων. Συγκεκριµένα, η αναζήτηση της 
µεγαλύτερης δυνατής ουδετερότητας των πράξεων αυτών, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις 
επιχειρήσεις, προϋποθέτει τη διασφάλιση υψηλού βαθµού ακρίβειας κατά τις πράξεις 
µετατροπής. 

Το ∆ικαστήριο όµως διαπιστώνει ότι είναι αναµφίβολο, αφενός, ότι ο γαλλικός φόρος συνιστά 
«όρο νοµικής πράξεως» κατά την έννοια των σχετικών µε την εισαγωγή του ευρώ κοινοτικών 
κανονισµών και, αφετέρου, ότι ο Γάλλος νοµοθέτης, θεσπίζοντας την επίµαχη νοµοθεσία, 
θέλησε να εφαρµόσει τους ίδιους αυτούς κανονισµούς για να καθορίσει το ποσόν του φόρου. 

Ναι µεν είναι αληθές ότι οι εν λόγω κανονισµοί ουδόλως έθιξαν τη φορολογική αρµοδιότητα 
των κρατών µελών και την ευχέρειά τους να αυξάνουν το ύψος των φόρων τους, πλην όµως η 
µετατροπή σε ευρώ του ποσού ενός φόρου πρέπει, υπό τέτοιες περιστάσεις, να 
πραγµατοποιείται τηρουµένων των κοινοτικών διατάξεων, καθώς και της αρχής της 
συνέχειας των νοµικών πράξεων και του σκοπού της ουδετερότητας της µετάβασης στο 
ευρώ. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα κράτη µέλη, όταν προβαίνουν ταυτόχρονα στην 
µετατροπή σε ευρώ και στην αύξηση του ύψους ενός φόρου, όπως συνέβη στην υπό κρίση 
υπόθεση, πρέπει να µεριµνούν ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ασφαλείας δικαίου και 
διαφάνειας στους οικονοµικούς παράγοντες. 

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, ότι οι εν λόγω 
οικονοµικοί παράγοντες πρέπει να µπορούν να διακρίνουν σαφώς στα σχετικά κανονιστικά 
κείµενα, αφενός, το αποτέλεσµα της πράξης µετατροπής σε ευρώ του ποσού ενός φόρου 
και, αφετέρου, την απόφαση των αρχών του οικείου κράτους µέλους να αυξήσου το ποσόν 
αυτό. 

                                                 
2  Ordonnance 2000-916, της 19ης Σεπτεµβρίου 2000, περί προσαρµογής της αξίας σε ευρώ ορισµένων 
ποσών που εκφράζονται σε γαλλικά φράγκα στα νοµοθετικά κείµενα (JORF της 22ας Σεπτεµβρίου 2000, σ. 14877), 
η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρµογήν του άρθρου 1 του νόµου 2000-517, της 15ης Ιουνίου 2000, περί παροχής 
εξουσιοδοτήσεως στην κυβέρνηση να προσαρµόζει µε ordonnance (κανονιστική πράξη) την αξία σε ευρώ 
ορισµένων ποσών που εκφράζονται σε γαλλικά φράγκα στα νοµοθετικά κείµενα (JORF της 16ης Ιουνίου 2000, σ. 
9063). 



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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, SL, PT, FI 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-α  

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

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