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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0800/2009, της ACC, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισε για την ταξινόμηση του αυτοκινήτου της στη 
Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, ιδιοκτήτρια οχήματος το οποίο κατασκευάσθηκε το 2007 και αγοράσθηκε 
στην Ιταλία, ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς δεν μπόρεσε να 
ταξινομήσει το αυτοκίνητό της στη Ρουμανία, επειδή το ποσό του οφειλόμενου φόρου ήταν 
υψηλότερο από την τιμή αγοράς του οχήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι το αυτοκίνητό της έφθασε στη Ρουμανία πριν από τις 15 
Δεκεμβρίου 2008, πριν από τη θέση σε ισχύ των νέων κανόνων για τη φορολόγηση των 
αυτοκινήτων, γεγονός που έχει πιστοποιηθεί από συμβολαιογράφο. Ωστόσο, οι ρουμανικές 
φορολογικές αρχές ταξινόμησαν το αυτοκίνητο δυνάμει των νέων και αυστηρότερων 
φορολογικών κανόνων. Το ποσό του οφειλόμενου φόρου υπερβαίνει την αξία του 
αυτοκινήτου.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Καταρχάς, το ζήτημα που εξετάζεται (μη ταξινόμηση επιλέξιμων μηχανοκίνητων οχημάτων 
δυνάμει των παλαιών φορολογικών κανόνων) συνιστά εθνικό ζήτημα. Οι φορολογούμενοι, 
οι αιτήσεις των οποίων δεν έχουν γίνει αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές δυνάμει των 
τότε ισχυόντων κανόνων σχετικά με τον φόρο ρύπανσης, δύνανται να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο προσφυγής στους αντίστοιχους εθνικούς διοικητικούς/δικαστικούς φορείς της 
χώρας τους με την καταγγελία της κακοδιοίκησης.

Δεύτερον, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα της φορολογίας των επιβατικών 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. 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 (άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ).

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 κατά τον υπολογισμό του φόρου ταξινόμησης3.

Η Επιτροπή εξέτασε τους κανόνες της Ρουμανίας σχετικά με τον φόρο ρύπανσης 
αυτοκινήτων, οι οποίοι έχουν τροποποιηθεί από το έκτακτο διάταγμα αριθ. 7/2009 (Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. 103, 19.02.2009), και συμπέρανε ότι οι εν λόγω κανόνες παραβιάζουν την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης εγχώριων αγαθών και αγαθών εισαγόμενων από άλλα κράτη 
μέλη. Συνεπώς, στις 25 Ιουνίου 2009 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Δημοκρατίας της Ρουμανίας αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή.
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2009, κατόπιν χορήγησης παράτασης της προθεσμίας, η Δημοκρατία 
της Ρουμανίας παρείχε τις παρατηρήσεις της, οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος στη 
διαδικασία μετάφρασης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να λαμβάνει μεγάλο αριθμό καταγγελιών 
                                               

1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Δεκεμβρίου 1990 στην υπόθεση C-47/88 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
κατά Βασιλείου της Δανίας, Συλλογή 1990, σ. 1-04509, σκέψη 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. 1-01327.
3 Απόφαση της 9ης Μαρτίου 1995 στην υπόθεση C-345/93 Fazenda Pública και Ministério Público κατά Américo João 
Nunes Tadeu, Συλλογή 1995, σ. 1-00479, σκέψη 17.
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επί του εν λόγω θέματος και έχει δεσμευθεί να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά 
με την έκβαση της έρευνάς της. Η Επιτροπή εξέδωσε δελτίο Τύπου (IP/09/1012) κατά την 
έναρξη της διαδικασίας επί παραβάσει. Δελτίο Τύπου θα εκδοθεί επίσης για να παρασχεθεί 
ενημέρωση σχετικά με τα επόμενα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή στην εν λόγω διαδικασία 
επί παραβάσει.

Συμπεράσματα

Το ζήτημα που θέτει η αναφέρουσα δεν φαίνεται να αφορά τη συμβατότητα της εθνικής 
νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο. Μπορεί να επιβεβαιωθεί, ωστόσο, ότι οι ρουμανικοί 
κανόνες σχετικά με το φόρο ρύπανσης αυτοκινήτων διερευνώνται επί του παρόντος από την 
Επιτροπή.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι το αυτοκίνητό της έφθασε στη Ρουμανία πριν από τις 15 
Δεκεμβρίου 2008 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων κανόνων για τη φορολόγηση των 
αυτοκινήτων), γεγονός που έχει πιστοποιηθεί από συμβολαιογράφο. Ωστόσο, οι ρουμανικές 
φορολογικές αρχές ταξινόμησαν το αυτοκίνητο δυνάμει των νέων και αυστηρότερων 
φορολογικών κανόνων, με αποτέλεσμα το ποσό του οφειλόμενου φόρου να υπερβαίνει την 
αξία του αυτοκινήτου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Καταρχάς, το ζήτημα που εξετάζεται (μη ταξινόμηση επιλέξιμων μηχανοκίνητων οχημάτων 
δυνάμει των παλαιών φορολογικών κανόνων) συνιστά εθνικό ζήτημα. Οι φορολογούμενοι, 
οι αιτήσεις των οποίων δεν έχουν γίνει αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές δυνάμει των 
τότε ισχυόντων κανόνων σχετικά με το φόρο ρύπανσης, δύνανται να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο προσφυγής στους αντίστοιχους εθνικούς διοικητικούς/δικαστικούς φορείς της 
χώρας τους με την καταγγελία της κακοδιοίκησης.

Δεύτερον, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα της φορολογίας των επιβατικών 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. Το Δικαστήριο στην υπόθεση Επιτροπή κατά 
Δανίας απεφάνθη ότι το άρθρο 110 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης1 (ΣΛΕΕ) 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 σκόπιμα2. 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 

                                               
1 Ενοποιημένη έκδοση (Επίσημη Εφημερίδα C 115 της 9ης Μαΐου 2008)  Πρώην άρθρο 90 της ΣΕΚ.

2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Δεκεμβρίου 1990 στην υπόθεση C-47/88 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά 
Βασιλείου της Δανίας, Συλλογή 1990, σ. 1-04509, σκέψη 10.
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(άρθρο 110 ΣΛΕΕ).

Όσον αφορά ειδικότερα τη φορολόγηση μεταχειρισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων, 
αποτελεί πάγια νομολογία του Δικαστηρίου ότι το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ 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 καινούριο1.
Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η διάκριση η οποία απαγορεύεται βάσει του άρθρου 110 της 
ΣΛΕΕ μπορεί να αποφευχθεί εάν ληφθεί υπόψη η πραγματική απόσβεση της αξίας του 
εισαγόμενου οχήματος κατά τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης2.

Η Επιτροπή εξέτασε τους κανόνες της Ρουμανίας σχετικά με τον φόρο ρύπανσης 
αυτοκινήτων, οι οποίοι έχουν τροποποιηθεί από το έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 
218/2009 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 836, 11.12.2008), και κατέληξε στην άποψη ότι η 
απαλλαγή που χορηγείται σε ορισμένα επιβατικά αυτοκίνητα δεν σέβεται την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης εγχώριων αγαθών και αγαθών εισαγόμενων από άλλα κράτη μέλη. Συνεπώς, 
στις 25 Ιουνίου 2009 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Δημοκρατίας της Ρουμανίας αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2009, αφού είχε παραχωρηθεί παράταση προθεσμίας, η Δημοκρατία της 
Ρουμανίας διαβίβασε τις παρατηρήσεις της και στις 12 Ιανουαρίου 2010 ενημέρωσε την 
Επιτροπή για το έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα 117/2009, το οποίο καταργούσε την 
απαλλαγή που χορηγούταν βάσει του έκτακτου διατάγματος 218/2008 με ισχύ από 1ης 
Ιανουαρίου 2010. Συνεπώς, η Επιτροπή σκοπεύει να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να λαμβάνει μεγάλο αριθμό καταγγελιών 
επί του εν λόγω θέματος και έχει δεσμευθεί να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα άτομα σχετικά 
με την έκβαση της έρευνάς της. Η Επιτροπή εξέδωσε δελτίο Τύπου (IP/09/1012) κατά την 
έναρξη της διαδικασίας επί παραβάσει. Επί του παρόντος συντάσσεται ένα σχέδιο 
ανακοίνωσης το οποίο θα δημοσιευθεί την Επίσημη Εφημερίδα προκειμένου να ενημερωθεί 
το κοινό για την πρόθεση περάτωσης της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Συμπεράσματα

Το ζήτημα που θέτει η αναφέρουσα δεν φαίνεται να αφορά τη συμβατότητα της εθνικής 
νομοθεσίας με το δίκαιο της ΕΕ. Μπορεί να επιβεβαιωθεί ωστόσο ότι οι ρουμανικοί κανόνες 
σχετικά με τον φόρο ρύπανσης αυτοκινήτων διερευνήθηκαν από την Επιτροπή και ότι επί του 
παρόντος φαίνονται να είναι συμβατοί με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ. 

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

κατά Fazenda Publica, Συλλογή 2001, σ. 1-01327.
2 Απόφαση της 9ης Μαρτίου 1995 στην υπόθεση C-345/93 Fazenda Pϊblica και Ministιrio Pϊblico κατά Amιrico Joγo Nunes 

Tadeu, Συλλογή 1995, σ. 1-00479, σκέψη 17.


