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Θέμα: Αναφορά 0265/2008, του Horaţiu Margoi, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ρουμανικής αυτοκινητιστικής λέσχης, η οποία συνοδεύεται από 120 000 
υπογραφές, σχετικά με τον φόρο που καταβάλλεται στη Ρουμανία κατά την 
πρώτη ταξινόμηση αυτοκινήτων που αγοράσθηκαν από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην υψηλή φορολογία που επιβάλλεται κατά την πρώτη ταξινόμηση
αυτοκινήτων που αγοράσθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει 
την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Αμφισβητεί το επιχείρημα που
προέβαλε η ρουμανική κυβέρνηση, ότι δηλαδή ο φόρος βασίζεται στο επίπεδο ρύπανσης που 
αναμένεται να προκαλέσει το όχημα, επισημαίνοντας ότι η καταχώριση του φόρου στον 
προϋπολογισμό υπό τον τίτλο «Άλλοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης» καθιστά σαφή την 
πραγματική του φύση. Ο αναφέρων ζητεί την ανάληψη της αναγκαίας δράσης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ρουμανικές αρχές θα 
ευθυγραμμίσουν τις φορολογικές τους διατάξεις με τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

I.. Η αναφορά

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην υψηλή φορολογία που επιβάλλεται κατά την πρώτη ταξινόμηση 
αυτοκινήτων που αγοράσθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει 
την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Αμφισβητεί τα επιχειρήματα που 
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προέβαλε η ρουμανική κυβέρνηση, ότι δηλαδή ο φόρος βασίζεται στο επίπεδο ρύπανσης που 
αναμένεται να προκαλέσει το όχημα, επισημαίνοντας ότι η καταχώριση του φόρου στον 
προϋπολογισμό υπό τον τίτλο «Άλλοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης» καθιστά σαφή την 
πραγματική του φύση. Ο αναφέρων ζητεί την ανάληψη της αναγκαίας δράσης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ρουμανικές αρχές θα 
ευθυγραμμίσουν τις φορολογικές τους διατάξεις με τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ.

II. Νομικές παρατηρήσεις

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα των τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
να επιβάλλουν τέτοιου είδους τέλη και να αποφασίζουν μονομερώς για το ύψος αυτών και για 
τις μεθόδους υπολογισμού τους. Μάλιστα, το Δικαστήριο στην υπόθεση Επιτροπή κατά 
Δανίας απεφάνθη ότι το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για 
άσκηση κριτικής για τα υπερβολικά επίπεδα φορολόγησης και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τους φορολογικούς συντελεστές στα επίπεδα που κρίνουν σκόπιμα1. Σύμφωνα με 
το Δικαστήριο, ακόμη και πολύ υψηλοί φορολογικοί συντελεστές δεν είναι δυνατόν να 
θεωρηθούν αντίθετοι προς την κοινοτική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλονται 
ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο τόσο στα εγχώρια προϊόντα όσο και στα προϊόντα που 
εισάγονται από άλλα κράτη μέλη. 

Όσον αφορά ειδικότερα τη φορολόγηση μεταχειρισμένων οχημάτων, αποτελεί πάγια 
νομολογία του Δικαστηρίου ότι το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ παραβιάζεται όταν το ποσό 
του φόρου που επιβάλλεται σε μεταχειρισμένο όχημα προερχόμενο από άλλο κράτος μέλος 
υπερβαίνει το ποσό του καταλοίπου του φόρου που περιλαμβάνεται στην αξία ενός 
παρόμοιου οχήματος το οποίο έχει ήδη ταξινομηθεί στην εγχώρια αγορά ως καινούριο2. 
Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η διάκριση η οποία απαγορεύεται βάσει του άρθρου 90 της 
Συνθήκης ΕΚ μπορεί να αποφευχθεί εάν ληφθεί υπόψη η πραγματική απόσβεση της αξίας 
του εισαγόμενου οχήματος μειώνοντας αναλόγως το ποσό του φόρου3.

Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τους ρουμανικούς κανόνες για τους φόρους ταξινόμησης 
αυτοκινήτων βάσει του άρθρου 90 της Συνθήκης ΕΚ, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
αυτοί οι κανόνες παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Κατά συνέπεια, στις 23 
Μαρτίου 2007, η Επιτροπή, μέσω προειδοποιητικής επιστολής, γνωστοποίησε στη 
Δημοκρατία της Ρουμανίας την πεποίθηση ότι οι εθνικοί της κανόνες για τα τέλη 
ταξινόμησης αυτοκινήτων δεν ήταν συμβατοί με την κοινοτική νομοθεσία. Στις 28 
Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή προχώρησε στο επόμενο βήμα στο πλαίσιο αυτής της 
διαδικασίας επί παραβάσει εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη και ζητώντας επισήμως από τη 
Ρουμανία να τροποποιήσει τις επίμαχες διατάξεις. 

Την 21η Απριλίου 2008, η Ρουμανία ενέκρινε το έκτακτο διάταγμα αριθ. 50/2008, σε μια 
προσπάθεια να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της με το κεκτημένο. Στις 2 Ιουνίου 2008, η 
                                               
1 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.
2 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.
3 Απόφαση της 9ης Μαρτίου 1995 στην 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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Επιτροπή έλαβε τους εθνικούς κανόνες για την εφαρμογή του προαναφερθέντος έκτακτου 
διατάγματος.

Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις, η εγκριθείσα νομοθεσία δεν φαίνεται να αντιβαίνει στο 
άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θα τερματίσει τη διαδικασία επί 
παραβάσει παρά μόνον όταν βεβαιωθεί ότι η νομοθεσία και η επακόλουθη εφαρμογή της 
είναι σύμφωνες με τη Συνθήκη ΕΚ. 

III. Συμπέρασμα

Η Επιτροπή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ρουμανική 
νομοθεσία για τη φορολόγηση αυτοκινήτων θα ευθυγραμμισθεί με το κοινοτικό δίκαιο.

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

Η νομοθεσία, που αποτέλεσε τη βάση για τις ανωτέρω αναφορές, έχει ευθυγραμμιστεί με το 
κοινοτικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προέβη στην περάτωση της διαδικασίας επί 
παραβάσει, την οποία κίνησε για το θέμα αυτό. 

Υπό εξέταση τελούν οι πλέον πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στη νέα ρουμανική νομοθεσία 
για τη φορολόγηση των αυτοκινήτων· μετά το πέρας της εν λόγω εξέτασης, 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 του 
φόρου, επαναφέροντάς τα σε εκείνα που ίσχυαν πριν από την επιβολή σημαντικών αυξήσεων, 
και να επιστρέψει τη διαφορά.
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