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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0244/2009, του κ. G.C., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με το τέλος 
ταξινόμησης που κατέβαλε για τη μοτοσικλέτα του στη Μάλτα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, βρετανός πολίτης που κατοικεί στη Μάλτα από τον Ιούνιο του 2008, ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβάλει στις μαλτεζικές αρχές να του επιστρέψουν το τέλος 
ταξινόμησης το οποίο ο ίδιος υποχρεώθηκε να καταβάλει για τη μοτοσικλέτα του την οποία 
είχε αγοράσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1984. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το τέλος ανήλθε 
σε 1 731 ευρώ, ενώ η αξία της εικοσιτεσσάρων ετών μοτοσικλέτας του είχε εκτιμηθεί από τη 
μαλτεζική αρχή μεταφορών σε 731 ευρώ. Ο αναφέρων εξηγεί ότι μετακόμισε στη Μάλτα 
αφού είχε μείνει στην Ιρλανδία από το 1992 μέχρι το 2008 όπου δεν είχε καταβάλει κανένα 
τέλος ταξινόμησης για τη μοτοσικλέτα του. Θεωρεί ότι η μαλτεζική νομοθεσία σχετικά με 
την ταξινόμηση των οχημάτων παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι έχει ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του, αλλά οι μαλτεζικές αρχές δεν 
έχουν απαντήσει στο αίτημά του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των τελών 
ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των μοτοσικλετών). Παρότι 
η Επιτροπή προσπαθεί με συνέπεια να εξαλείψει τα εναπομένοντα φορολογικά εμπόδια που 
προκαλούν στρεβλώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων στο πλαίσιο 
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της εσωτερικής αγοράς, μέχρι στιγμής οι προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα αυτόν δεν 
έχουν εγκριθεί λόγω ανεπαρκούς στήριξης από τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιβάλλουν τέτοιους φόρους και να ορίζουν μονομερώς το ύψος και τις 
μεθόδους υπολογισμού τους. Επιπλέον, η κοινοτική νομοθεσία δεν απαιτεί η φορολογητέα 
αξία του προς ταξινόμηση οχήματος να βασίζεται στο τίμημα που καταβλήθηκε για την 
αγορά του οχήματος σε άλλο κράτος μέλος.
Τα κράτη μέλη πρέπει ωστόσο να τηρούν το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο 
απαγορεύει την εσωτερική διακριτική φορολόγηση, η οποία επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα στα 
προϊόντα άλλων κρατών µελών εσωτερικούς φόρους ανώτερους από εκείνους που 
επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα.
Σε αρκετές αποφάσεις, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η επιβολή από πλευράς ενός κράτους 
μέλους φόρου σε μεταχειρισμένα οχήματα που εισάγονται από άλλο κράτος μέλος αντίκειται 
στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 90 της Συνθήκης, όταν το ποσό του φόρου υπερβαίνει το 
ποσό του καταλοίπου του φόρου που παραμένει ενσωματωμένο στην αξία των ομοειδών 
μεταχειρισμένων οχημάτων που είναι ήδη εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου κράτους.
Επομένως, το κρίσιμο σημείο δεν είναι η σχέση μεταξύ του ποσού του φόρου που καλείται 
να καταβάλει ο υπόχρεος και της τιμής αγοράς σε άλλο κράτος μέλος –που δεν έχει σχέση, 
καθώς δεν επηρεάζει την αξία του αυτοκινήτου στο κράτος ταξινόμησης– αλλά το ποσοστό 
της αξίας ενός ομοειδούς αυτοκινήτου στην εγχώρια αγορά που αντιστοιχεί στο κατάλοιπο 
του φόρου.

Στην περίπτωση της Μάλτας, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, σύμφωνα με το πρώτο 
παράρτημα του νόμου για τη φορολογία των οχημάτων της Μάλτας, πρέπει να καταβάλλεται 
ένα ελάχιστο ποσό τέλους ταξινόμησης για τις περισσότερες κατηγορίες μεταχειρισμένων 
οχημάτων. Ωστόσο, έπειτα από τη διαδικασία επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή, η νέα 
νομοθεσία για το τέλος ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων εγκρίθηκε τελικά στις 30 
Απριλίου 20091 (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 20092). Βάσει της νέας νομοθεσίας, το 
τέλος ταξινόμησης για τις μοτοσικλέτες βασίζεται στον κυβισμό του κινητήρα και στην αξία 
ταξινόμησης της μοτοσικλέτας.

Συμπέρασμα
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πτυχές απαιτούν περαιτέρω διευκρίνιση, η Επιτροπή θα 
επικοινωνήσει με τις μαλτεζικές αρχές ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
θέμα. Ύστερα από τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών, η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά 
με τη μελλοντική δράση της όσον αφορά τη διαδικασία.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 οι υπηρεσίες της Επιτροπής έστειλαν επιστολή στις μαλτεζικές 
αρχές ζητώντας μεταξύ άλλων λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
υπολογισμού της αξίας ταξινόμησης των μοτοσικλετών προκειμένου να αξιολογήσουν τη 
συμμόρφωση της χώρας προς το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως προς το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ όπως 
ερμηνεύεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (βλ. μεταξύ άλλων υποθέσεις
C-74/06 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας και C-393/98 Gomes Valente).

Στις 22 Φεβρουαρίου 2010 η Επιτροπή έλαβε απάντηση στην επιστολή της. Προκειμένου να 
                                               
1 Νόμος για το τέλος ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων της 1ης Ιανουαρίου 1994, κεφ. 368, όπως 
τροποποιήθηκε από τον νόμο VI του 2009.
2 Με εξαγγελία του προέδρου της Μάλτας της 10ης Δεκεμβρίου 2008.
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αξιολογήσει ορθά τους συντελεστές απόσβεσης της αξίας των μεταχειρισμένων 
μοτοσικλετών, ελήφθησαν υπόψη πολλοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων: η τιμή στην αγορά, 
το μοντέλο, ο μήνας και το έτος ταξινόμησης, καθώς και τα καταγεγραμμένα χιλιόμετρα των 
μοτοσικλετών. Τα δεδομένα σχετικά με τις τιμές βασίζονται σε πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τοπικούς εμπόρους, τοπικούς εισαγωγείς μοτοσικλετών και ορισμένες 
φορές –σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών στην αγορά της Μάλτας– από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, καθώς φαίνεται να υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες μεταξύ των δύο αγορών. 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το ελάχιστο τέλος που ίσχυε στο προηγούμενο σύστημα 
καταργήθηκε. 

Ως εκ τούτου, επί του παρόντος, οι εν λόγω μαλτεζικές διατάξεις, που προβλέπουν τέλος 
ταξινόμησης μοτοσικλετών, δεν φαίνεται να παραβιάζουν το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ.


