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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1001/2006, του κ. Alexandru Ciobotar, ρουμανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από περισσότερες από 23 υπογραφές, σχετικά με την 
ασυμβατότητα μεταξύ του ρουμανικού τέλους ταξινόμησης στα 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και της κοινοτικής αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το τέλος ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα το οποίο 
επιβάλλει η ρουμανική κυβέρνηση παραβιάζει την κοινοτική αρχή της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το τέλος ταξινόμησης, που 
επιβάλλεται σε όλα τα μεταχειρισμένα οχήματα που εισάγονται στη Ρουμανία, είτε 
προέρχονται από την ΕΕ είτε όχι, είναι παράλογα υψηλό (διπλάσιο της αξίας του 
αυτοκινήτου) εμποδίζοντας τους μέσους Ρουμάνους να αγοράζουν μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλέσει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διερευνήσει την πιθανή ασυμβατότητα του εν λόγω τέλους ταξινόμησης με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαΐου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Ιουλίου 2007.

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι αντικείμενο της αναφοράς αποτελεί ένα εσωτερικό 
φορολογικό μέτρο. Το Δικαστήριο έχει επανειλημμένως αποφανθεί ότι μια χρηματική 
επιβάρυνση, η οποία αποτελεί μέρος ενός γενικού συστήματος εσωτερικών φόρων και η 
οποία εφαρμόζεται συστηματικά σε κατηγορίες προϊόντων σύμφωνα με αντικειμενικά 
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κριτήρια ανεξαρτήτως της προέλευσης των προϊόντων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 90 της Συνθήκης ΕΚ.  Ένα τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων, όπως αυτό που 
επιβάλλεται στη Ρουμανία, είναι φορολογικού χαρακτήρα και επιβάλλεται όχι λόγω της 
διέλευσης των οχημάτων από τα σύνορα του κράτους μέλους που το εφαρμόζει, αλλά λόγω 
άλλων γενεσιουργών αιτιών, οι οποίες περιλαμβάνουν την πρώτη ταξινόμηση του οχήματος 
στο εν λόγω κράτος.1 Ως εκ τούτου, το τέλος πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί μέρος ενός 
γενικού συστήματος φορολόγησης αγαθών και, κατά συνέπεια, να εξετάζεται υπό το πρίσμα 
του άρθρου 90 της Συνθήκης ΕΚ. 

Το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιβάλλουν 
φόρους που να εισάγουν διακρίσεις, γεγονός που συνεπάγεται την επιβολή επαχθέστερων 
φόρων στα εισαγόμενα προϊόντα σε σύγκριση με ομοειδή εγχώρια προϊόντα. Όσον αφορά τη 
φορολογία μεταχειρισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτό συνεπάγεται ότι, παραδείγματος 
χάρη, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εφαρμόζουν υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές στα 
εισαγόμενα μηχανοκίνητα οχήματα σε σύγκριση με ομοειδή μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία 
έχουν ήδη ταξινομηθεί στην εγχώρια αγορά, ή να εφαρμόζουν όρους υπολογισμού φόρου οι 
οποίοι οδηγούν στην επιβολή επαχθέστερων φόρων στα αυτοκίνητα που προέρχονται από 
άλλα κράτη μέλη. Όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές πρέπει να σημειωθεί ότι, 
εφόσον το ύψος τους ορίζεται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις για τα προϊόντα που 
εισάγονται από το εξωτερικό και τα εγχώρια προϊόντα, ακόμη και μια πολύ υψηλή 
φορολόγηση είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο. Το Δικαστήριο απεφάνθη στην υπόθεση 
Επιτροπή κατά Δανίας ότι το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ δεν εξυπηρετεί στην επίκριση της 
υπέρμετρης φορολόγησης και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν το ύψος των 
φορολογικών συντελεστών στα επίπεδα που θεωρούν κατάλληλα.2 Ως εκ τούτου, δεν 
υφίσταται νομική βάση δυνάμει της οποίας η Επιτροπή μπορεί να αμφισβητήσει το ύψος του 
τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων που επιβάλλεται στη Ρουμανία. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει 
εντοπίσει άλλα ζητήματα που αφορούν το ρουμανικό τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων, τα 
οποία δεν φαίνονται να είναι συμβατά με το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ. 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, όταν το ύψος του φόρου που επιβάλλεται 
σε ένα μεταχειρισμένο μηχανοκίνητο όχημα που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος 
υπερβαίνει το κατάλοιπο του φόρου που περιλαμβάνεται στην αξία ομοειδούς μηχανοκίνητου 
οχήματος, το οποίο έχει ήδη ταξινομηθεί στην εγχώρια αγορά, υπάρχει σαφής παραβίαση του 
άρθρου 90 της Συνθήκης ΕΚ.3 Σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι διακρίσεις που απαγορεύονται 
από το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ μπορούν να αποφευχθούν εάν ληφθεί υπόψη η 
πραγματική απόσβεση της αξίας του εισαγόμενου οχήματος, μειώνοντας το ύψος του 
επιβαλλόμενου φόρου στην αξία της απόσβεσης του οχήματος.4

Η Επιτροπή εξέτασε τους ρουμανικούς κανόνες που αφορούν τα τέλη ταξινόμησης οχημάτων 
και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω κανόνες δεν τηρούν την αρχή της ισότιμης 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Ιουνίου 2003 στην υπόθεση C-383/01 De Danske Bilimportører κατά 

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen. Συλλογή 2003, σ. I-06065, σημείο 34.
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Δεκεμβρίου 1990 στην υπόθεση C-47/88 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Δανίας, Συλλογή 1990, σ. I-04509, σημείο 10.
3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Φεβρουαρίου 2001 στην υπόθεση C- 393/98 Ministero Publico και 

Gomes Valente κατά Fazenda Publica, Συλλογή 2001, σ. I-01327.
4 Απόφαση της 9ης Μαρτίου 1995 στη υπόθεση C-345/93 Fazenda Pública και Ministério Público κατά 

Américo João Nunes Tadeu, Συλλογή 1995, σ. I-00479, σημείο 17.
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μεταχείρισης που θεσπίζεται στο άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ. Συνεπώς, κινήθηκε διαδικασία 
επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, παροτρύνοντάς τη 
να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με το κοινοτικό δίκαιο.

Η Ρουμανία αναγνώρισε την παραβίαση και επί του παρόντος επεξεργάζεται, στο πλαίσιο 
διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, τις τροποποιήσεις της εθνικής της νομοθεσίας, προκειμένου 
να καταστήσει τους αμφιλεγόμενους κανόνες συμβατούς με τη Συνθήκη ΕΚ.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι η Ρουμανία θα 
μεταβάλει τη νομοθεσία στην οποία βασίζεται η παραβίαση του άρθρου 90 της Συνθήκης ΕΚ.

4. Aπάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η νομοθεσία που αποτελούσε τη βάση των προαναφερθεισών αναφορών τροποποιήθηκε 
ώστε να είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία. Επομένως, η διαδικασία επί παραβάσει 
που είχε κινήσει η Επιτροπή σχετικά με την υπόθεση περατώθηκε.

Επί του παρόντος εξετάζονται οι πρόσφατες τροποποιήσεις στους νέους ρουμανικούς 
κανόνες για τη φορολογία των αυτοκινήτων. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση αυτή, η Επιτροπή 
θα ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για τα πορίσματά της. Αξίζει επίσης να 
σημειωθεί ότι η νέα κυβέρνηση της Ρουμανίας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μειώσει τα 
επίπεδα της φορολογίας σε αυτά που ίσχυαν πριν από τη σημαντική αύξηση, και να 
καταβάλλει τη διαφορά.
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