
CM\805933EL.doc PE439.214

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

19.2.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1149/2009, του Uwe Käser, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη άδικη επιβολή δασμού από την Ισπανία κατά την εισαγωγή 
αυτοκινήτου από κράτος μέλος της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την κατά τον ίδιο άδικη επιβολή δασμού που επέβαλαν οι 
ισπανικές αρχές κατά την εισαγωγή αυτοκινήτου από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αναφέρων 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να του παράσχει νομικές συμβουλές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για έναν φόρο (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, στο εξής IEDMT) που επιβλήθηκε από τις ισπανικές αρχές για αυτοκίνητο που 
αγοράστηκε από τον ίδιο από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην παρούσα φάση της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να 
επιβάλουν τέλος ταξινόμησης1 όπως ο IEDMT σε μεταφορικά μέσα. Δεν υπάρχει εναρμόνιση 

                                               
1 Ο όρος «τέλος ταξινόμησης» χρησιμοποιείται εν προκειμένω για να παραπέμψει στους φόρους εκείνους 

που σχετίζονται με την ταξινόμηση των μέσων μεταφοράς, επιτρέποντας έτσι τη χρήση τους στα εν λόγω 
κράτη μέλη.  Αυτό είναι το νόημα που αποδίδεται στον όρο στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά 
με τη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων (έγγραφο COM(2005)261 τελικό), που υποβλήθηκε από την 
Επιτροπή προς το Συμβούλιο στις 5 Ιουλίου 2005, στην οποία αναφέρεται επιπλέον ο «Impuesto Especial 
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ως προς το θέμα αυτό, και αυτό σημαίνει ότι, εφόσον τηρούν ορισμένους βασικούς κανόνες 
της ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τέλος ταξινόμησης σε μέσα 
μεταφοράς κατά την πρώτη τους θέση σε χρήση εντός της επικράτειάς τους και να ορίζουν 
τους φορολογικούς συντελεστές στο επίπεδο που κρίνουν κατάλληλο1. Αυτό εξηγεί γιατί οι εν 
λόγω φόροι επιβάλλονται σε ορισμένα κράτη μέλη (για παράδειγμα στην Ισπανία) και όχι σε 
άλλα (μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς και το γεγονός ότι ακόμα και μεταξύ 
εκείνων που τους εφαρμόζουν, υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη διάρθρωση 
και τα επίπεδά τους.  

Ωστόσο, τα δικαιώματα των κρατών μελών εν προκειμένω περιορίζονται τόσο από τις 
διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσο και από το 
παράγωγο κοινοτικό δίκαιο. Καταρχάς, δυνάμει του άρθρου 110 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη 
δεν μπορούν να επιβάλλουν σε προϊόντα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη υψηλότερους 
φόρους από εκείνους που επιβάλλονται σε ομοειδή και ανταγωνιστικά εθνικά προϊόντα2. 

Τίποτα από όσα αναφέρονται στα έγγραφα που υπέβαλε ο αναφέρων δεν υποδηλώνει 
παραβίαση της εν λόγω διάταξης στην υπό εξέταση υπόθεση. 

Δεύτερον, η οδηγία 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 περιορίζει τα 
δικαιώματα των κρατών μελών να επιβάλουν φόρους κατανάλωσης σε μεταφορικά μέσα 
προσωρινής εισαγωγής (συνήθως, για διάστημα μικρότερο από έξι μήνες) από ένα κράτος 
μέλος σε ένα άλλο. Ωστόσο, τα έγγραφα που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα δεν 
υποδηλώνουν προσωρινή εισαγωγή στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Το δίκαιο της ΕΕ, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο, δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να 
επιβάλουν τέλος ταξινόμησης, όπως ο IEDMT.

                                                                                                                                                  
sobre Determinados Medios de Transporte» που επιβάλλεται στην Ισπανία ως παράδειγμα τέτοιου είδους 
φόρων (βλ. Παράρτημα II της πρότασης). 

1 Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 11ης Δεκεμβρίου 1990 στην υπόθεση C-
47/88 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Δανίας, Συλλογή 1990, σ. I-04509, 
αιτιολογική σκέψη 10.

2 Στην υπόθεση C-345/95 (απόφαση της 9ης Μαρτίου 1995, « Nunes Tadeu ») το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφέρθηκε στην επίδραση του άρθρου 90 της Συνθήκης (σήμερα, άρθρο 110 
ΣΛΕΕ) σε τέλος ταξινόμησης που επιβλήθηκε σε ένα κράτος μέλος, μεταξύ άλλων, για μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα που είχαν εισαχθεί από άλλα κράτη μέλη, ορίζοντας τα ακόλουθα:
“1. Ένας φόρος αυτοκινήτων που εφαρμόζεται αδιακρίτως τόσο στα οχήματα που συναρμολογούνται ή 

κατασκευάζονται στο κράτος μέλος όπου εισπράττεται όσο και στα οχήματα που εισάγονται καινούργια ή 
μεταχειρισμένα δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως δασμός ή επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος (…)
2. Η εκ μέρους κράτους μέλους είσπραξη φόρου επί των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προελεύσεως 
άλλου κράτους μέλους αντιβαίνει προς το άρθρο 95 της Συνθήκης (σήμερα άρθρο 90), όταν το ποσό του 
φόρου, υπολογιζόμενο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική απόσβεση της αξίας του οχήματος, 
υπερβαίνει το ποσό του καταλοίπου του φόρου που παραμένει ενσωματωμένο στην αξία των ομοειδών 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων που είναι ήδη εγγεγραμμένα στα μητρώα του πρώτου κράτους 
και τα οποία, εφόσον φορολογήθηκαν κατά τον χρόνο της εγγραφής τους αυτής, δεν φορολογούνται πλέον 
όταν μεταπωλούνται μεταχειρισμένα.»


