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Ερµηνευτική εγκύκλιος 120
Όλους τους λειτουργούς,
Θέµα: Τροποποίηση της ερµηνευτικής εγκυκλίου µε αρ. 18Α, ηµερ. 27.9.2004 µε
θέµα τα πλοία
Στην απόφαση του στην Υπόθεση C-97/06 στο πλαίσιο της δίκης Navicon SA κατά
Administacion del Estado, το ∆ικαστηρίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ), έκρινε ότι
η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 15, σηµείο 1 και 5 της Έκτης Κοινοτικής
Οδηγίας (που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 148, σηµείο γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)
καλύπτει την ολική και την µερική ναύλωση των πλοίων που χρησιµοποιούνται στη
ναυσιπλοϊα ανοικτής θαλάσσης και ότι η διάταξη του κοινοτικού κεκτηµένου απαγορεύει
εθνική νοµοθεσία, η οποία παρέχει το ευεργέτηµα της απαλλαγής από το ΦΠΑ µόνο στην
περίπτωση ολικής ναυλώσεως των πλοίων αυτών.
Ενόψει της πιο πάνω απόφασης, η ερµηνευτική εγκύκλιος 18Α, ηµερ. 27.9.2004 µε θέµα
τα πλοία τροποποιείται µε την αντικατάσταση της αναφοράς στη ναύλωση µε την
ακόλουθη νέα αναφορά:
«Ναύλωση είναι η παραχώρηση του πλοίου µαζί µε το πλήρωµα. Η ναύλωση µπορεί να
είναι ολική ή µερική.
Κατά πόσο η συναλλαγή αποτελεί µερική ναύλωση του πλοίου ή παροχή υπηρεσίας
µεταφοράς αγαθών ή προσώπων, θα εξετάζεται λαµβάνοντας υπόψη τους όρους της
σύµβασης των συµβαλλοµένων µερών, τον ειδικό χαρακτήρα και το περιεχόµενο της
υπηρεσίας που παρέχεται. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι στην περίπτωση της
ναύλωσης, µερικής ή ολικής, το πλοίο παραχωρείται για συγκεκριµένο σκοπό, για
παράδειγµα για µεταφορά. Στην περίπτωση συµφωνίας µεταφοράς αγαθών, η σύµβαση
προβλέπει την ανάληψη της υποχρέωσης µεταφοράς των αγαθών από τον µεταφορέα σε
συγκεκριµένο προορισµό. Οι συµβάσεις για τη ναύλωση, µερική ή ολική, του πλοίου
αφορούν το µεταφορικό µέσο , ενώ οι συµφωνίες για µεταφορά αγαθών αφορούν το
φορτίο που θα µεταφερθεί. Οι συµφωνίες ναύλωσης ή µίσθωσης δηµιουργούν δικαίωµα
επί της χρήσης του πλοίου που είναι το αντικείµενο της µίσθωσης ή της ναύλωσης, ενώ
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στην περίπτωση συµφωνίας µεταφοράς αγαθών, ο ιδιοκτήτης των αγαθών, δεν έχει
οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωµα· απλώς έχει το δικαίωµα να αναµένει ότι τα αγαθά του θα
µεταφερθούν σε συγκεκριµένο προορισµό, ανάλογα µε τη συµφωνία του.»

(Ν. Συµεωνίδου)
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