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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί την πολιτική φορολόγησης των καινούργιων και παλιών 
αυτοκινήτων στη Βουλγαρία. Διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν ενθαρρύνει 
τους πολίτες να αγοράζουν πιο οικολογικά και ασφαλή αυτοκίνητα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Ο αναφέρων αμφισβητεί την πολιτική φορολόγησης των καινούργιων και παλιών 
αυτοκινήτων στη Βουλγαρία. Ισχυρίζεται ότι οι φόροι για τα καινούργια αυτοκίνητα είναι 
υψηλότεροι από τους φόρους για τα παλιά αυτοκίνητα. Για τους λόγους αυτούς, φρονεί ότι η 
βουλγαρική κυβέρνηση δεν ενθαρρύνει τους πολίτες να αγοράζουν πιο οικολογικά και 
ασφαλή αυτοκίνητα.

Το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο αναφέρων δείχνει να αναφέρεται στον danak varhu 
prevoznite sredstva (φόρος για τα οχήματα)1, έναν ετήσιο φόρο κυκλοφορίας, ο συντελεστής 
του οποίου εξαρτάται από την ισχύ του κινητήρα και το έτος κατασκευής του αυτοκινήτου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
                                               
1 Άρθρα 52 επ. του Zakon za mestnite danatsi i taxi (Πράξη περί τοπικών φόρων και τελών).
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Εκτός από μία οδηγία που έχει πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής1, δεν υπάρχει καμία
εναρμόνιση στον τομέα της φορολόγησης των επιβατικών αυτοκινήτων. Τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να αποφασίζουν σχετικά με τους φόρους που επιβάλλουν στα αυτοκίνητα, το ύψος 
τους και τη μέθοδο υπολογισμού τους, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι συμμορφώνονται με 
τις αρχές της αποφυγής των διακρίσεων και της ελεύθερης κυκλοφορίας που ορίζονται στις 
Συνθήκες2.

Το 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας που απαιτούσε από τα κράτη 
μέλη να αναμορφώσουν τα εθνικά τους συστήματα φορολόγησης των επιβατικών 
αυτοκινήτων. Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην προαγωγή της βιωσιμότητας, 
συμπεριλαμβάνοντας στη φορολογική βάση τόσο των τελών ταξινόμησης όσο και των 
ετήσιων τελών κυκλοφορίας στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα των επιβατικών αυτοκινήτων. Ωστόσο η πρόταση δεν έχει ακόμη τύχει της 
απαιτούμενης ομόφωνης υποστήριξης των κρατών μελών. 

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της σημερινής νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη δεν είναι 
υποχρεωμένα να λαμβάνουν υπόψη τους τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των αυτοκινήτων ή 
την ασφάλειά τους για τον υπολογισμό των φόρων που επιβάλλουν.

Το γεγονός ότι η βουλγαρική νομοθεσία προβλέπει υψηλότερο τέλος κυκλοφορίας για τα νέα 
αυτοκίνητα απ΄ ό,τι για τα παλιά (που έχουν την ίδια ισχύ κινητήρα) δε αρκεί για να 
στοιχειοθετηθεί παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή φρονεί ότι τα γεγονότα που παραθέτει ο αναφέρων δε στοιχειοθετούν παραβίαση 
της νομοθεσίας της ΕΕ.

                                               
1 Οδηγία 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τις φορολογικές ατέλειες που 

εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων 
(ΕΕ L 105, 23.04.83, σ. 59 – 63).

2 Μία επισκόπηση των βασικών νομικών θεμάτων που προκύπτουν στον τομέα της φορολόγησης των οχημάτων 
παρατίθεται στο έγγραφο εργασίας για το προσωπικό της Επιτροπής «Αρχές φορολόγησης των οχημάτων με 
κινητήρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, όπως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» που συνοδεύει 
την ανακοίνωση της 14.12.2012 «Ενίσχυση της Ενιαίας αγοράς με την κατάργηση των διασυνοριακών 
φορολογικών εμποδίων για τα επιβατικά αυτοκίνητα», COM(2012) 756 final.


