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Θέμα: Αναφορά 0248/2013 του Rodney Enderby, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον φόρο ταξινόμησης των οχημάτων στη Μάλτα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων μετακόμισε στη Μάλτα το 2008, φέρνοντας μαζί του το αυτοκίνητό του, το 
οποίο έχει στην κατοχή του επί 13 χρόνια. Επιβλήθηκαν φόροι ύψους άνω των 13 000 ευρώ 
για το αυτοκίνητό του.

Η κυβέρνηση της Μάλτας έχει διευθετήσει το θέμα των εν λόγω φόρων για τα οχήματα που 
εισάγονται μετά τον Φεβρουάριο του 2009, αλλά η κατάσταση των οχημάτων που έχουν 
εισαχθεί μεταξύ της προσχώρησης της Μάλτας στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 και του
Φεβρουαρίου του 2009 παραμένει ασαφής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Το δίκαιο της ΕΕ για τη φορολόγηση των οχημάτων είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και δεν 
συνάδει με τις ανάγκες μιας εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή στον νόμο 
μπορεί να επέλθει μόνο με ομόφωνη συμφωνία των κρατών μελών ενώ στην πράξη η 
Επιτροπή μπορεί να κάνει πολύ λίγα πράγματα για τη βελτίωση της κατάστασης 
βραχυπρόθεσμα. Παρότι η Επιτροπή συνεχώς προσπαθεί να εξαλείψει τα εναπομένοντα 
φορολογικά εμπόδια που προκαλούν στρεβλώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
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επιβατικών αυτοκινήτων στην εσωτερική αγορά1, μέχρι στιγμής οι προτάσεις της Επιτροπής 
στον εν λόγω τομέα δεν έχουν εγκριθεί λόγω ανεπαρκούς στήριξης από τα κράτη μέλη.

Έχοντας αυτό υπόψη, καταρχήν, τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να επιβάλλουν 
εσωτερικούς φόρους στα μηχανοκίνητα οχήματα με την ευκαιρία της πρώτης ταξινόμησής 
τους στην επικράτειά τους και, πράγματι, πολλά κράτη μέλη επιβάλλουν τέτοιους φόρους. 
Ωστόσο, όταν προβαίνουν σε μια τέτοια ενέργεια, οφείλουν να τηρούν την ενωσιακή 
νομοθεσία και ιδιαίτερα το άρθρο 110 ΣΛΕΕ, το οποίο απαγορεύει την εισάγουσα διακρίσεις 
εσωτερική φορολόγηση, επιβάλλοντας άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα άλλων κρατών μελών 
εσωτερικούς φόρους υψηλότερους εκείνων που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή 
εθνικά προϊόντα.

Ο ρόλος της Επιτροπής ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών» συνίσταται στη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας προς το κοινοτικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
έχει αρμοδιότητα να αναλάβει δράση μόνο επί της ισχύουσας νομοθεσίας. Σ’ό,τι αφορά τη 
Μάλτα, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία λόγω παραβάσεως για το προηγούμενο σύστημα 
φόρου ταξινόμησης των οχημάτων, με αποτέλεσμα την τροποποίηση της σχετικής 
νομοθεσίας το 2009. Κατόπιν των τροποποιήσεων αυτών της νομοθεσίας της Μάλτας, δεν 
υπάρχουν ενδείξεις περί του ότι η Μάλτα εξακολουθεί να παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ ως 
προς το ζήτημα αυτό.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εναπόκειται σε κάθε 
πολίτη να προστατεύει τα δικαιώματά του σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Ο πολίτης 
πρέπει ο ίδιος να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες επικαλούμενος τα δικαιώματα αυτά σε 
εθνικό επίπεδο και, εν ανάγκη, να υποβάλει διοικητική ένσταση ή να προσφεύγει στη 
δικαιοσύνη κατά της επιβολής φόρου τον οποίο θεωρεί ότι είναι αντίθετος προς την ενωσιακή 
νομοθεσία και, συνεπώς, του παρέχει δικαίωμα να αξιώσει την επιστροφή του. Συνεπώς, 
εναπόκειται στον αναφέροντα να κινήσει τέτοιες διαδικασίες κατά της επιβολής φόρου 
βασιζόμενου στην προ του 2009 νομοθεσία και να ζητήσει από τις αρχές της Μάλτας την 
επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων. 

Η επιστροφή αυτών των αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων αποτελεί ζήτημα το οποίο δεν 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Από την νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει 
ότι ελλείψει ρυθμίσεων της ΕΕ σχετικών με την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
εθνικών φόρων, εναπόκειται στην εσωτερική έννομη τάξη εκάστου κράτους μέλους να 
καθορίσει τα αρμόδια δικαστήρια και να ρυθμίσει τις δικονομικές προϋποθέσεις για την 
άσκηση ένδικων βοηθημάτων προς εξασφάλιση της διαφύλαξης των δικαιωμάτων που οι 
πολίτες αντλούν από το κοινοτικό δίκαιο υπό την προϋπόθεση ότι, αφενός, οι προϋποθέσεις 
αυτές δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκές από αυτές που διέπουν παρεμφερή ένδικα βοηθήματα 
του εσωτερικού δικαίου (αρχή της ισοδυναμίας) και, αφετέρου, δεν θα καθιστούν ανέφικτη ή 
υπέρμετρα δυσχερή στην πράξη την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει η κοινοτική 
έννομη τάξη (αρχή της αποτελεσματικότητας).

Σ’ ό,τι αφορά την τελευταία αυτή αρχή, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι προς το συμφέρον 
της ασφάλειας του δικαίου, που προστατεύει τον φορολογούμενο και τη διοίκηση, είναι 
συμβατό προς το δίκαιο της ΕΕ να ορισθούν λογικές προθεσμίες για την άσκηση τέτοιων 
προσφυγών. Οι προθεσμίες αυτές δεν πρέπει να καθιστούν ανέφικτη ή υπέρμετρα δυσχερή 

                                               
1 Βλέπε, π.χ., την πρόσφατη ανακοίνωση COM(2012) 756 τελικό της 14ης Δεκεμβρίου 2012 με τίτλο "Ενίσχυση 
της ενιαίας αγοράς με την κατάργηση των διασυνοριακών φορολογικών εμποδίων για τα επιβατικά 

αυτοκίνητα".
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την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει η κοινοτική έννομη τάξη. 

Συμπέρασμα

Στην προκείμενη περίπτωση, ο αναφέρων έπρεπε να είχε αμφισβητήσει εγκαίρως την επιβολή 
του φόρου τον οποίο θεωρεί αντίθετο προς την ενωσιακή νομοθεσία και να αξιώσει την 
επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Στο πλαίσιο αυτό, ο αναφέρων θα έπρεπε να 
είχε ακολουθήσει τους διαδικαστικούς κανόνες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (στην 
προκείμενη περίπτωση: νομοθεσία της Μάλτας. Δεν υπάρχουν στοιχεία στη συγκεκριμένη 
περίπτωση ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις της Μάλτας για την επιστροφή των φόρων είναι 
λιγότερο ευνοϊκές εκείνων που διέπουν παρεμφερή ένδικα βοηθήματα του εσωτερικού 
δικαίου ή ότι καθιστούν ανέφικτη ή υπέρμετρα δυσχερή στην πράξη την άσκηση των 
δικαιωμάτων που παρέχει η κοινοτική έννομη τάξη. Συνεπώς, δεν προκύπτει παράβαση της 
ενωσιακής νομοθεσίας στην προκείμενη περίπτωση, εάν ο αναφέρων δεν είχε υποβάλει 
εγκαίρως ένσταση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της Μάλτας.  


