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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0722/2006, της Anja Neumann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάσχεση στην Ελλάδα οχημάτων ταξινομημένων στο εξωτερικό

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την αυθαίρετη κατάσχεση από τις ελληνικές αρχές 
οχημάτων ταξινομημένων στο εξωτερικό. Αναφέρει ότι, παρότι η νομοθεσία της ΕΕ στον 
τομέα αυτό επιτρέπει την είσοδο στην Ελλάδα για διάστημα έως και έξι μηνών με όχημα 
ταξινομημένο στο εξωτερικό, οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν αυθαίρετα μέτρα όπως 
κατάσχεση, επιβολή αστρονομικών προστίμων ή υποχρεωτική εκποίηση. Ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε να τεθεί τέλος σε αυτές τις επαναλαμβανόμενες 
παραβιάσεις των νόμιμων δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 1 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2007.

I. Η καταγγελία

Η αναφέρουσα, γερμανίδα υπήκοος, οδηγεί το ταξινομημένο στη Γερμανία αυτοκίνητό της 
στην Ελλάδα. Πρώτον, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι οι ελληνικές αρχές
ακολουθούν σε ορισμένες περιπτώσεις την πρακτική της κατάσχεσης των ταξινομημένων στο 
εξωτερικό αυτοκινήτων και της επιβολής υψηλών προστίμων στους ιδιοκτήτες τους. 
Δεύτερον, αναφέρει ότι η Ελλάδα επιβάλλει για την επαναταξινόμηση των ξένων 
αυτοκινήτων πολύ υψηλό φόρο ταξινόμησης. Θεωρεί αυτές τις πρακτικές της Ελλάδας 
παράνομες και ζητεί από το Κοινοβούλιο να ενεργήσει προκειμένου να σταματήσει τις 
παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου.
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II. Παρατηρήσεις της Επιτροπής
Φόρος ταξινόμησης
Ελλείψει εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλλουν 
φόρους ταξινόμησης στα οχήματα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν το πρωτογενές και 
παράγωγο κοινοτικό δίκαιο. Όσον αφορά το πρωτογενές δίκαιο, είναι υποχρεωμένα να 
συμμορφώνονται με το άρθρο 90 της συνθήκης ΕΚ που απαγορεύει στα κράτη μέλη να 
επιβάλλουν άμεσα ή έμμεσα, στα προϊόντα άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους 
οποιασδήποτε φύσης, ανώτερους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή 
εθνικά προϊόντα. Αυτή η θεμελιώδης αρχή του κοινοτικού δικαίου είναι ιδιαίτερα σημαντική
στον τομέα της φορολογίας αυτοκινήτων, καθώς συχνά η συμβατότητα ενός φόρου
ταξινόμησης με το κοινοτικό δίκαιο αξιολογείται βάσει της αρχής αυτής. Αυτό σημαίνει ότι, 
καταρχήν, η Ελλάδα δεν απαγορεύεται να επιβάλει φόρο ταξινόμησης κατά την πρώτη 
ταξινόμηση οχημάτων στην επικράτειά της, εφόσον συμμορφώνεται με το κοινοτικό δίκαιο.
Καθώς η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει τις κλίμακες απόσβεσης που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του φόρου ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα οχήματα
κατά τρόπο που παραβιάζει το άρθρο 90 ΕΚ, αποφάσισε να προσφύγει κατά της Ελλάδας
ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η εν λόγω υπόθεση, αριθ. C-74/06, 
για την οποία η δημόσια ακρόαση έλαβε χώρα στις 18 Απριλίου 2007, εκκρεμεί επί του 
παρόντος ενώπιον του Δικαστηρίου.
Οδηγία 83/182/ΕΟΚ
Η οδηγία 83/182/ΕΟΚ για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της 
Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων (ΕΕ L 105 της
23.4.1983) έχει στόχο να καταργήσει τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 
και να εγκαθιδρύσει μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με την οδηγία, κατά την 
προσωρινή εισαγωγή ενός μέσου μεταφοράς, παρέχεται ατέλεια από τον φόρο ταξινόμησης 
οχημάτων και τα κανονικά τέλη κυκλοφορίας για συνεχές ή όχι χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες ανά δωδεκάμηνο, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

- το μέσο μεταφοράς πρέπει να έχει αποκτηθεί με τους γενικούς όρους φορολογίας που 
ισχύουν στην εσωτερική αγορά ενός κράτους μέλους·

- ο ιδιώτης που εισάγει το μέσο μεταφοράς πρέπει να έχει τη συνήθη κατοικία1 του σε 
κράτος μέλος άλλο από το κράτος της προσωρινής εισαγωγής και να χρησιμοποιεί 
αυτό το μεταφορικό μέσο για ιδιωτική του χρήση·

- το μέσο μεταφοράς δεν μπορεί να μεταβιβάζεται, να εκμισθώνεται ή να αποτελεί 
αντικείμενο χρησιδανείου στο κράτος μέλος της προσωρινής εισαγωγής.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται από την 
αναφέρουσα στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες ανά 

  
1 Το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/182 προβλέπει ότι «Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ως 

"συνήθης κατοικία" νοείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον 185 
ημέρες ανά ημερολογιακό έτος λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή, στην περίπτωση ατόμου 
χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί 
μεταξύ αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί».
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δωδεκάμηνο, ενώ η ίδια έχει τη συνήθη κατοικία της στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η 
περίπτωση της αναφέρουσας δεν καλύπτεται από τις ατέλειες που προβλέπει η οδηγία 
83/182/ΕΟΚ, και επομένως η Ελλάδα δεν απαιτείται να απαλλάξει το ταξινομημένο στη 
Γερμανία αυτοκίνητο από τον ελληνικό φόρο ταξινόμησης.

Οδηγία 83/183/ΕΟΚ
Η οδηγία 83/183/ΕΟΚ σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις οριστικές 
εισαγωγές από κράτος μέλος προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες (ΕΕ L 105 της
23.4.1983, σελ. 64-65) θεσπίστηκε με σκοπό να μειώσει τα φορολογικά εμπόδια στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Κοινότητας. Η οδηγία εισάγει μια απαλλαγή
από τους ισχύοντες φόρους κατανάλωσης για τα οχήματα που εισάγονται σε ένα κράτος 
μέλος, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το δικαίωμα των κρατών μελών να επιβάλλουν φόρους 
σε αυτόν τον τομέα.
Σύμφωνα με την οδηγία, κάθε κράτος μέλος απαλλάσσει από οποιοδήποτε φόρο 
κατανάλωσης τα οδικά οχήματα με κινητήρα που εισάγονται από άλλο κράτος μέλος από 
ιδιώτες που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους, εφόσον ικανοποιούνται οι εξής όροι:

- το όχημα πρέπει να έχει αποκτηθεί υπό τους γενικούς όρους φορολογίας που ισχύουν 
στην εσωτερική αγορά κράτους μέλους και να μην έχει τύχει λόγω της εξαγωγής, 
καμιάς απαλλαγής και καμιάς επιστροφής οποιουδήποτε φόρου κατανάλωσης·

- το άτομο που εισάγει το όχημα πρέπει να το χρησιμοποιούσε στο κράτος μέλος από 
όπου εξάγεται για τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη μεταφορά της κατοικίας·

- το όχημα πρέπει να μεταφερθεί στο νέο κράτος κατοικίας εντός 12 μηνών από τη 
μεταφορά της κατοικίας του ατόμου που το εισάγει·

- το εισαγόμενο όχημα δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί, να εκμισθωθεί ούτε να 
αποτελέσει αντικείμενο χρησιδανείου επί 12 μήνες μετά την εισαγωγή του, εκτός των 
περιπτώσεων που κρίνονται δικαιολογημένες από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους εισαγωγής.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το Δικαστήριο, σε αντίθεση με τη θέση της 
Επιτροπής, έχει κρίνει ότι οι φόροι ταξινόμησης οχημάτων οι οποίοι εισπράττονται στα
διάφορα κράτη μέλη δεν μπορούν να θεωρηθούν φόροι κατανάλωσης που εμπίπτουν στο 
πεδίο αυτής της οδηγίας. Επομένως, η περίπτωση της αναφέρουσας δεν καλύπτεται ούτε από 
την οδηγία 83/183/ΕΟΚ. 
Κυρώσεις
Όσον αφορά τις βαριές κυρώσεις που επιβάλλει η Ελλάδα στις περιπτώσεις όπου δεν έχει 
καταβληθεί ο φόρος ταξινόμησης, το Δικαστήριο αποφάνθηκε στην υπόθεση 262/99 
(Λουλουδάκης)1, που επίσης αφορούσε τις ελληνικές κυρώσεις για μη καταβολή του φόρου
ταξινόμησης, ότι η εθνική νομοθεσία, που προβλέπει ένα σύνολο κυρώσεων, δεν 
συμβιβάζεται με την αρχή της αναλογικότητας παρά μόνον καθόσον η νομοθεσία αυτή 
καθίσταται αναγκαία εκ των επιταγών της καταστολής και της προλήψεως, λαμβανομένης 
υπόψη της σοβαρότητας της παραβάσεως. Η Επιτροπή θεωρεί το ελληνικό σύστημα 
κυρώσεων παράλογο και τις κλίμακές του δυσανάλογες. Αυτό το θέμα έχει αποτελέσει 

  
1 Υπόθεση C-262/99, Παρασκευάς Λουλουδάκης κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, παρ. 71.



PE 390.345 4/4 CM\667827EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

αντικείμενο πολλών καταγγελιών, οι οποίες επί του παρόντος εξετάζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επί παραβάσει αριθ. 1997/4258. Αφού κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά 
της Ελλάδας, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει κατά της Ελλάδας ενώπιον του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Επί της υπόθεσης αυτής, αριθ. C-156/04, 
που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου, η δημόσια ακρόαση πραγματοποιήθηκε στις 26 
Ιουνίου 2006 και οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα, οι οποίες ταυτίζονται με τη θέση της 
Επιτροπής, δημοσιεύθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2006.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης ασχοληθεί με αυτό το θέμα στην έκθεση 
πρωτοβουλίας Cashman (A6-0394/2005), που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 14 
Φεβρουαρίου 2006.

III. Συμπέρασμα

Οι υπηρεσίες της ΓΔ TAXUD θα καταχωρήσουν την επιστολή της αναφέρουσας ως 
καταγγελία και θα την τηρούν ενήμερη για τις πιθανές μελλοντικές ενέργειες της Επιτροπής 
όσον αφορά τα ζητήματα που εξαρτώνται από την έκβαση των υποθέσεων C-156/04 και C-
74/06.
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