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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0054/2012 του P.G.R., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον φόρο 
λόγω ρύπανσης που καταβάλλεται για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τα 
οποία έχουν αγορασθεί στο εξωτερικό

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προέβη στις απαραίτητες διαδικασίες για να ταξινομήσει στη Ρουμανία ένα 
όχημα το οποίο έχει καταχωρισθεί στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά πληροφορήθηκε ότι η 
διαδικασία ταξινόμησης προϋποθέτει καταβολή φόρου λόγω ρύπανσης. Ο αναφέρων 
καταγγέλλει ότι, ενώ στις υποθέσεις Tatu (C-402/09) και Nisipeanu (C-263/10) το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνει ότι ο φόρος λόγω ρύπανσης παραβιάζει την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, ορισμένες δικαστικές και κυβερνητικές αρχές αγνοούν τις αποφάσεις 
του Δικαστηρίου και εξακολουθούν να επιβάλλουν τον εν λόγω φόρο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Πρέπει να σημειωθεί εξαρχής ότι όσον αφορά τη φορολόγηση των οχημάτων δεν υπάρχει 
εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να επιβάλλουν τέτοιου είδους φόρους και να καθορίζουν μονομερώς το ύψος και τη 
μέθοδο υπολογισμού τους.

Συνεπώς, κατόπιν αλλαγής του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη, ενδέχεται το ίδιο όχημα να 
φορολογηθεί στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται η νέα κατοικία του ιδιοκτήτη, παρ’ όλο που 
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έχει ήδη φορολογηθεί στο κράτος μέλος όπου διέμενε πριν. Ωστόσο, λόγω έλλειψης κοινών 
κανόνων, στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης του δικαίου της ΕΕ1.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν τους γενικούς κανόνες του δικαίου της ΕΕ 
σχετικά με τους έμμεσους φόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει 
αποφανθεί επανειλημμένως ότι τα τέλη κυκλοφορίας ή οι φόροι ρύπανσης, όπως στην 
προκειμένη περίπτωση ο φόρος ρύπανσης που επιβάλλεται στη Ρουμανία, έχουν προδήλως 
φορολογικό χαρακτήρα και επιβάλλονται όχι λόγω της διελεύσεως από μηχανοκίνητο όχημα 
των συνόρων του κράτους μέλους που επιβάλλει τον φόρο αλλά βάσει άλλων γενεσιουργών 
αιτιών, οι οποίες περιλαμβάνουν την πρώτη ταξινόμηση του οχήματος στο εν λόγω κράτος 
μέλος2. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω φόροι θα πρέπει να θεωρούνται ότι εμπίπτουν στο γενικό 
σύστημα εσωτερικών φόρων που επιβάλλονται στα προϊόντα και ότι, συνεπώς, θα πρέπει να 
εξετασθούν υπό το πρίσμα του άρθρου 110 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ) σύμφωνα με το οποίο δεν θα πρέπει να εισάγονται διακρίσεις κατά των 
προϊόντων άλλων κρατών μελών.

Η Επιτροπή έχει ενημερωθεί για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις
Tatu και Nisipeanu, καθώς και για τις συνακόλουθες διατάξεις του3 σχετικά με τα ζητήματα 
που εγείρονται λόγω της νομοθεσίας για την επιβολή φόρων ρύπανσης στη Ρουμανία σε 
σχέση με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος πρόταση για την τροποποίηση της σχετικής 
νομοθεσίας και είναι σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές για το εν λόγω θέμα.

Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για την επίλυση προβλημάτων σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
φορολογουμένων. Ο ρόλος της Επιτροπής ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών» συνίσταται 
στο να διασφαλίζει ότι οι νόμοι και οι διοικητικές πρακτικές των κρατών μελών συνάδουν με 
το δίκαιο της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, σε περίπτωση μη μεταφοράς ή εσφαλμένης μεταφοράς 
της νομοθεσίας της ΕΕ ή γενικά πλημμελούς εφαρμογής στην πράξη εθνικής νομοθεσίας που 
συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ από ένα κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία 
επί παραβάσει κατά του οικείου κράτους μέλους. Ωστόσο, διάδικοι στην εν λόγω διαδικασία 
είναι μόνο η Επιτροπή και το κράτος μέλος, ενώ αποκλείεται οποιοσδήποτε μεμονωμένος 
φορολογούμενος πολίτης. Κατά συνέπεια, η έκβαση της εν λόγω διαδικασίας δεν παράγει 
άμεσα αποτελέσματα σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Ως εκ τούτου, ο μόνος τρόπος έννομης 
προστασίας σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ακόμα κι αν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει 
εκδώσει απόφαση, είναι η προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια, καθώς είναι τα μόνα που 
μπορούν να παράσχουν άμεση λύση σε μεμονωμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα να 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Ιουλίου 2004, στην υπόθεση C-365/02, Marie Lindfors, σκέψη 34.
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Ιουνίου 2003 στην υπόθεση C-383/01 De Danske Bilimportører κατά Skatteministeriet, 

Told- og Skattestyrelsen, σκέψη 34.
3 Διάταξη του Δικαστηρίου της 13ης Ιουλίου στην υπόθεση C-335/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului 

Târgu-Jiu και Administrația Fondului pentru Mediu κατά Claudia Norica Vijulan, Διάταξη του Δικαστηρίου της 8ης 
Απριλίου 2011 στην υπόθεση C-336/10, Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu και Administrația 
Fondului pentru Mediu κατά Victor Vinel Ijac, Διάταξη του Δικαστηρίου της 8ης Απριλίου 2011, Daniel Ionel Obreja κατά 
Ministerul Economiei și Finanțelor και Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (υπόθεση C-136/10), 
Ministerul Economiei și Finanțelor και λοιποί κατά SC Darmi SRL (υπόθεση C-178/10) και Διάταξη του Δικαστηρίου της 
8ης Απριλίου 2011, Aurora Elena Sfichi κατά Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor 
Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (υπόθεση C-29/11), Adrian Ilaș κατά Direcția Generalâ a Finanțelor 
Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (υπόθεση C-30/11).
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διατάξουν την καταβολή αποζημίωσης από τις διοικητικές αρχές, να ακυρώσουν διοικητικές 
αποφάσεις ή να επιδικάσουν αποζημίωση). 

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να αναφερθεί ότι το πρωτοδικείο (Tribunalul Iași) απεφάνθη1 υπέρ 
του αναφέροντος όσον αφορά την καταγγελία του για την επιβολή φόρου ρύπανσης.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει την πρόταση για την τροποποίηση της ρουμανικής 
νομοθεσίας σχετικά με τον φόρο ρύπανσης, ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με το 
δίκαιο της ΕΕ, όπως αυτό ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 29 
Νοεμβρίου 2013

Ο αναφέρων αναφέρεται στο επείγον κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 50/2008 (OUG 50/2008) 
ως τη νομική βάση για την επιβολή του φόρου λόγω ρύπανσης κατά την ταξινόμηση στη 
Ρουμανία ενός αυτοκινήτου που έχει ήδη ταξινομηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Όσον αφορά το OUG 50/2008, το Δικαστήριο απεφάνθη2 ότι το άρθρο 110 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) έχει την έννοια ότι απαγορεύει την εκ μέρους 
κράτους μέλους επιβολή φόρου λόγω ρυπάνσεως επί αυτοκινήτων οχημάτων κατά την πρώτη 
ταξινόμησή τους στο εν λόγω κράτος μέλος, αν το φορολογικό αυτό μέτρο λαμβάνεται κατά 
τρόπο που να αποθαρρύνει την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο κράτος μέλος 
μεταχειρισμένων οχημάτων τα οποία αγοράσθηκαν σε άλλα κράτη μέλη χωρίς, όμως, να 
αποθαρρύνει την κτήση στην εγχώρια αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων της ιδίας 
παλαιότητας και φθοράς.

Η Ρουμανία κατήργησε το OUG 50/2008. Σύμφωνα με το επείγον κυβερνητικό διάταγμα 
αριθ. 9/2013 που ισχύει επί του παρόντος, το περιβαλλοντικό σήμα επιβάλλεται όχι μόνο 
κατά την πρώτη ταξινόμηση στη Ρουμανία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που έχουν 
αγορασθεί σε άλλα κράτη μέλη, αλλά και κατά την αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων στην 
εγχώρια αγορά στα οποία δεν έχει επιβληθεί κανένα από τα τέλη ταξινόμησης που ίσχυαν 
παλαιότερα (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ένα εθνικό δικαστήριο 
έχει επιδικάσει την επιστροφή ενός προηγούμενου τέλους ή την ταξινόμηση του αυτοκινήτου 
χωρίς την καταβολή τέλους).  

Συμπέρασμα 

Δεδομένου ότι η Ρουμανία απέσυρε την ασυμβατότητα του τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων 
με το άρθρο 110 ΣΛΕΕ, όπως το ερμήνευσε το Δικαστήριο στην απόφαση Tatu, δεν 
υπάρχουν περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα μπορούσε να προβεί η Επιτροπή εν 
προκειμένω. 

                                               
1
Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Tribunalul Iași,
http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA**, τελευταία επίσκεψη 
στις 9 Ιουλίου 2012.

2
Απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Απριλίου 2011 στην υπόθεση C-402/09, Ioan Tatu κατά Statul român prin Ministerul 

Finanțelor și Economiei.
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