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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι ο ρουμανικός φόρος ταξινόμησης που επιβάλλεται σε 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από το εξωτερικό αντιβαίνει στη φορολογική 
νομοθεσία της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να επιβάλει 
άμεσα ή έμμεσα εσωτερικούς φόρους σε προϊόντα από άλλα κράτη μέλη, οι οποίοι είναι 
υψηλότεροι από τους επιβαλλόμενους σε ομοειδή εγχώρια προϊόντα. Ο αναφέρων 
καταγγέλλει ότι η Επιτροπή, παρότι έχει αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, 
δεν έχει εκδώσει ακόμη αιτιολογημένη γνώμη, που είναι το επόμενο στάδιο της 
προβλεπόμενης από τη Συνθήκη διαδικασίας επί παραβάσει. Για τον λόγο αυτό, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της 
Ρουμανίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων δηλώνει ότι ο ρουμανικός φόρος ταξινόμησης που επιβάλλεται σε 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από το εξωτερικό αντιβαίνει στη φορολογική 
νομοθεσία της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να επιβάλει 
άμεσα ή έμμεσα εσωτερικούς φόρους σε προϊόντα από άλλα κράτη μέλη, οι οποίοι είναι 
υψηλότεροι από τους επιβαλλόμενους σε ομοειδή εγχώρια προϊόντα. Ο αναφέρων 
καταγγέλλει ότι η Επιτροπή, παρότι έχει αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, 
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δεν έχει εκδώσει ακόμη αιτιολογημένη γνώμη, που είναι το επόμενο στάδιο της 
προβλεπόμενης από τη Συνθήκη διαδικασίας επί παραβάσει. Για τον λόγο αυτόν, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της 
Ρουμανίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη 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 
χάριν, 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.

Πιο συγκεκριμένα, 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 ΕΚ1. 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 οχήματος2.

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 
μεταχείρισης που θεσπίζεται στο άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ. Εν συνεχεία, στις 23 Μαρτίου 
2007, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Δημοκρατίας της Ρουμανίας 
αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή και καλώντας τη να εναρμονίσει τη νομοθεσία της 
με το κοινοτικό δίκαιο.

Η Ρουμανία αναγνώρισε την παράβαση και κατήρτισε αρκετά νομοθετικά σχέδια για την 
επανόρθωση της κατάστασης. Μετά από πολλές συνεδριάσεις και διεξοδικές συζητήσεις, η 
Επιτροπή δεν μπορούσε να δεχτεί τα σχέδια ως ικανοποιητικά και στις 28 Νοεμβρίου 2007 
απηύθυνε στη Δημοκρατία της Ρουμανίας αιτιολογημένη γνώμη.

Στις 29 Ιανουαρίου 2008, οι ρουμανικές αρχές απέστειλαν στην Επιτροπή άλλο νομοθετικό 
σχέδιο, στο οποίο φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη τα περισσότερα από τα σχόλια που 
διατύπωσε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια διεξοδικών συζητήσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή 
προτίθεται να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει μόνο μετά την έγκριση της νομοθεσίας 
που θα συμμορφώνεται με το κοινοτικό δίκαιο.

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Φεβρουαρίου 2001 στην υπόθεση C- 393/98 Ministero Publico και 

Gomes Valente κατά Fazenda Publica, Συλλογή 2001, σελ. I-01327.

2 Απόφαση της 9ης Μαρτίου 1995 στην υπόθεση C-345/93 Fazenda Pública και Ministério Público κατά
Américo João Nunes Tadeu, Συλλογή 1995, σελ. I-00479, σημείο 17.
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Συμπέρασμα

Η Επιτροπή λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ρουμανική 
νομοθεσία σχετικά με τη φορολογία αυτοκινήτων θα εναρμονιστεί με το κοινοτικό δίκαιο.

4. Συμπληρωματική ανακοίνωση 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.  


