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Θέμα: Αναφορά 1173/2009, της S. A., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη 
μη τήρηση εκ μέρους των βελγικών αρχών των αρχών της ΕΕ σχετικά με την 
εσωτερική αγορά

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για το βελγικό βασιλικό διάταγμα της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά 
με το ποιοι κάτοικοι Βελγίου είναι υποχρεωμένοι να ταξινομούν τα οχήματα που επιθυμούν 
να χρησιμοποιούν στο Βέλγιο, ακόμη και εάν τα οχήματα αυτά είναι ήδη ταξινομημένα στην 
αλλοδαπή. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η εν λόγω διάταξη αφορά και άτομα που έχουν τη 
δεύτερη κατοικία τους στο Βέλγιο, εφόσον απασχολούνται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
στις Βρυξέλλες, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, αλλά στην 
πραγματικότητα η μόνιμη κατοικία τους είναι εκτός Βελγίου. Η αναφέρουσα δεν θεωρεί ότι 
οι ποσοτικές διατάξεις για τον προσδιορισμό του τόπου κατοικίας στην οδηγία 83/182/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της 
Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων θα πρέπει να είναι 
καθοριστικές για την εν λόγω κατηγορία προσώπων, και παραπέμπει εν προκειμένω στην 
απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-262/99 (Παρασκευάς Λουλουδάκης κατά 
Ελληνικού Δημοσίου), στην οποία το Δικαστήριο απεφάνθη ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, 
έχει την έννοια ότι, στην περίπτωση ατόμου που έχει προσωπικούς και επαγγελματικούς 
δεσμούς σε δύο κράτη μέλη, ο τόπος της συνήθους κατοικίας του, ο οποίος καθορίζεται 
κατόπιν συνολικής εκτιμήσεως όλων των στοιχείων που ασκούν επιρροή, είναι εκείνος στον 
οποίο βρίσκεται το μόνιμο κέντρο των συμφερόντων του συγκεκριμένου ατόμου· στην 
περίπτωση δε κατά την οποία, από τη συνολική αυτή εκτίμηση δεν είναι δυνατός αυτός ο 
προσδιορισμός, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους προσωπικούς δεσμούς. Η 
αναφέρουσα ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει στις βελγικές 
αρχές ώστε να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της φορολόγησης 
και ταξινόμησης αυτοκινήτων τα οποία ανήκουν σε άτομα που βρίσκονται στο Βέλγιο στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (σε σχέση κυρίως με τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ), αλλά διατηρούν την κύρια κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Διαμαρτύρεται για άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σχετικά με ορισμένους ελέγχους που 
διενεργούν εν προκειμένω οι βελγικές αστυνομικές αρχές, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν 
γνωρίζει η ίδια συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Θεωρεί ότι η βελγική νομοθεσία ενδέχεται να αντιβαίνει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και, ειδικότερα, στην οδηγία 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τις 
φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές 
εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της συνήθους 
κατοικίας που εφαρμόζουν οι βελγικές αρχές.

Αναφέρει δε τη διάταξη του βελγικού δικαίου (άρθρο 3, παράγραφος 1, του βασιλικού 
διατάγματος της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων) που προβλέπει 
την ταξινόμηση στο Βέλγιο οχημάτων, τα οποία επιθυμούν να θέσουν σε κυκλοφορία 
πρόσωπα που διαμένουν στη χώρα. Η εν λόγω ταξινόμηση συνεπάγεται την υποχρέωση 
καταβολής τέλους κυκλοφορίας στο Βέλγιο.

Προκειμένου για τον καθορισμό του τόπου διαμονής ενός προσώπου, οι βελγικές αρχές 
ανατρέχουν στις εφαρμοστέες διατάξεις περί της καταχώρησης στα δημοτολόγια και στα 
μητρώα πληθυσμού (άρθρο 16, παράγραφος 1, του βασιλικού διατάγματος της 
16ης Ιουλίου 1992 σχετικά με τα μητρώα πληθυσμού και το μητρώο αλλοδαπών).

Η αναφέρουσα εκτιμά ότι η έννοια του τόπου διαμονής που εφαρμόζεται από τις βελγικές 
αρχές ερείδεται σε αμιγώς ποσοτική προσέγγιση (βάσει του αριθμού των ημερών διαμονής 
στο Βέλγιο), και ότι μία τέτοια προσέγγιση είναι υπερβολικά αυστηρή και αντίθετη προς το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναφέρουσα παραπέμπει ειδικότερα στην ερμηνεία της έννοιας της «συνήθους» κατοικίας 
από το Δικαστήριο, στην απόφασή του της 12ης Ιουλίου 2001 στην υπόθεση C-262/99 
(Παρασκευάς Λουλουδάκης). Ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα με τη θέση που έλαβε εν προκειμένω 
το Δικαστήριο, ως συνήθης κατοικία πρέπει να νοείται ο τόπος στον οποίο το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο έχει εγκαταστήσει το μόνιμο κέντρο των συμφερόντων του, και ότι το ποσοτικό 
στοιχείο δεν πρέπει να θεωρείται καθοριστικό.

α) Γενικές διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η Επιτροπή διευκρινίζει πρωτίστως ότι τα τέλη ταξινόμησης που επιβάλλονται για τα 
αυτοκίνητα δεν αποτελούν, εν γένει, αντικείμενο εναρμόνισης σε επίπεδο κοινοτικού δικαίου.
Συνεπώς, δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας, έκαστο κράτος μέλος είναι ελεύθερο να 
επιβάλλει οιαδήποτε τέλη επιθυμεί, με την επιφύλαξη, ασφαλώς, της τήρησης των γενικών 
αρχών της Συνθήκης.

Στις 5 Ιουλίου 2005, εκτιμώντας ότι η εν λόγω κατάσταση είναι απολύτως αλυσιτελής, η 
Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας (COM/2005/261/ΤΕΛΙΚΟ), η οποία προβλέπει την 
αναδιάρθρωση του συστήματος φορολόγησης των επιβατικών αυτοκινήτων στα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματα των κρατών 
μελών όσον αφορά την επιβολή φόρων κατανάλωσης επί των οχημάτων περιορίζονται από 
δύο οδηγίες:

 την οδηγία 83/183/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά με τις 
φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές, από κράτος μέλος, 
προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες·

 την οδηγία 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τις φορολογικές 
ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές 
ορισμένων μεταφορικών μέσων.

Η οδηγία 83/182/ΕΟΚ, για την οποία κάνει λόγο η αναφέρουσα, προβλέπει, υπό ορισμένους 
όρους, τη χορήγηση φορολογικών ατελειών σε περίπτωση προσωρινής εισαγωγής οδικών 
οχημάτων με κινητήρα ιδιωτικής χρήσης που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος.

Οι ατέλειες αυτές χορηγούνται για συνεχές ή όχι χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 
μήνες ανά δωδεκάμηνο, και υπό τον όρο ότι ο ιδιώτης που εισάγει τα αγαθά αυτά έχει τη 
«συνήθη κατοικία» του σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος της προσωρινής εισαγωγής.

Το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας ορίζει την έννοια της «συνήθους κατοικίας ως 
ακολούθως, και, ειδικότερα, ως: τον «τόπο στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή 
τουλάχιστον 185 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών 
δεσμών ή, στην περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών 
από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί μεταξύ αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο 
κατοικεί». Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στην περίπτωση ατόμου «του οποίου οι επαγγελματικοί 
δεσμοί βρίσκονται σε τόπο άλλον από τον τόπο των προσωπικών του δεσμών και το οποίο, για 
τον λόγο αυτόν, υποχρεώνεται να διαμένει διαδοχικά σε διάφορους τόπους που βρίσκονται σε 
δύο ή περισσότερα κράτη μέλη», η συνήθης κατοικία «θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο των 
προσωπικών του δεσμών, με την προϋπόθεση ότι επιστρέφει τακτικά στον τόπο αυτόν».

Στην προαναφερθείσα υπόθεση Λουλουδάκη, το Δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί επί του 
καθορισμού της συνήθους κατοικίας ατόμου που έχει προσωπικούς και επαγγελματικούς 
δεσμούς με δύο κράτη μέλη, ήτοι επί ειδικής περίπτωσης, η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στο 
άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε, εν προκειμένω 
(αιτιολογική σκέψη 60) ότι «το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας πρέπει να ερμηνευθεί υπό 
την έννοια ότι, στην περίπτωση ατόμου που έχει προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς με 
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δύο κράτη μέλη, ο τόπος της συνήθους κατοικίας του καθορίζεται κατόπιν συνολικής 
εκτιμήσεως όλων των στοιχείων που ασκούν επιρροή και είναι εκείνος στον οποίο βρίσκεται το 
μόνιμο κέντρο των συμφερόντων του. Στην περίπτωση δε κατά την οποία, από τη συνολική αυτή 
εκτίμηση δεν είναι δυνατός αυτός ο προσδιορισμός, πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στους 
προσωπικούς δεσμούς».

β) Εκτίμηση της περίπτωσης που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο καθορισμός του τόπου διαμονής ενός ατόμου αποτελεί 
πραγματικό περιστατικό, το οποίο ενδέχεται να είναι πολύπλοκο σε ορισμένες περιπτώσεις, 
και εμπίπτει στο πεδίο αξιολόγησης των εθνικών διοικητικών αρχών, υπό τον έλεγχο των 
δικαστηρίων. Σε πρόσφατη απόφαση της 7ης Ιουνίου 2007 (υπόθεση C-156/04), το 
Δικαστήριο επεσήμανε ότι, όσον αφορά τον καθορισμό της συνήθους κατοικίας ευρωπαίου 
πολίτη, «εναπόκειται πρωτίστως στις αρμόδιες διοικητικές αρχές να προβαίνουν σε εκτίμηση 
και στάθμιση όλων των πραγματικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση […]» (αιτιολογική σκέψη 46).

Η Επιτροπή υπογραμμίζει το γεγονός ότι ουδέποτε έχει λάβει καταγγελία, ούτε, όμως και 
γνώση συγκεκριμένης και τεκμηριωμένης υπόθεσης σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβίασης 
της ανωτέρω οδηγίας 83/182/ΕΟΚ, όσον αφορά το Βέλγιο και το ζήτημα που εγείρεται στην 
παρούσα αναφορά. Η ίδια η αναφέρουσα παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει συγκεκριμένα 
περιστατικά.

Η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της στοιχεία που θα μπορούσαν να συντείνουν προς τη 
διαπίστωση ότι οι βελγικές αρχές ασκούν ιδιαίτερα περιοριστικές πρακτικές στον εν λόγω 
τομέα, με αποτέλεσμα να αίρεται, ειδικότερα, το δικαίωμα φορολογικής απαλλαγής για 
προσωρινές εισαγωγές, όπως προβλέπεται από την οδηγία 83/182/ΕΟΚ, προσώπων που 
υπάγονται σε πεδίο εφαρμογής των συναφών διατάξεων.

Όσον αφορά τον ορισμό του τόπου διαμονής, όπως προβλέπεται από τις βελγικές νομοθετικές 
πράξεις, και καταγγέλλεται από την αναφέρουσα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο εν λόγω 
ορισμός, ο οποίος δεν αναφέρεται ειδικώς στην ταξινόμηση οχημάτων (ή στα αντίστοιχα 
τέλη), απορρέει από δήλωση που υποβάλλει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο στον δήμο και 
λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση και αρκετά κριτήρια που συνδέονται τόσο με 
τους επαγγελματικούς όσο και με τους προσωπικούς δεσμούς του συγκεκριμένου προσώπου. 
Πράγματι, η εθνική διάταξη (άρθρο 16, παράγραφος 1, του βασιλικού διατάγματος της 
16ης Ιουλίου 1992 σχετικά με τα μητρώα πληθυσμού και το μητρώο αλλοδαπών) 
διατυπώνεται ως εξής: «Ο καθορισμός της κύριας κατοικίας βασίζεται στην πραγματική 
κατάσταση, ήτοι στη διαπίστωση πραγματικής διαμονής σε έναν δήμο κατά το μεγαλύτερο 
διάστημα του έτους. Η εν λόγω διαπίστωση προκύπτει βάσει διαφόρων στοιχείων, ιδίως του 
τόπου στον οποίο επιστρέφει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μετά τις επαγγελματικές του 
δραστηριότητες, του τόπου του σχολείου φοίτησης των τέκνων, του τόπου εργασίας, της 
κατανάλωσης ενέργειας, των τηλεφωνικών δαπανών, του συνήθους τόπου διαμονής του/της 
συντρόφου ή των λοιπών μελών του νοικοκυριού».

Όσον αφορά τον συνυπολογισμό του αριθμού των ημερών διαμονής στο βελγικό έδαφος, η 
Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή η έννοια δεν είναι καταρχήν άσχετη με την εφαρμογή της 
οδηγίας 83/182/ΕΟΚ. Πράγματι, για τον καθορισμό του τόπου κατοικίας, το προαναφερθέν 
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άρθρο 7, παράγραφος 1, προβλέπει σαφώς τη δυνατότητα αναφοράς στον «τόπο στον οποίο 
ένα άτομο διαμένει συνήθως» (βλέπε τα διάφορα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη άνωθι).
Στην περίπτωση επαγγελματικών δεσμών που βρίσκονται σε τόπο άλλον από τον τόπο των 
προσωπικών δεσμών, ο τόπος συνήθους κατοικίας ενός προσώπου θεωρείται ότι βρίσκεται 
στον τόπο των προσωπικών του δεσμών, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι αυτοί οι δεσμοί 
προκύπτουν σαφώς και ότι, όπως διευκρινίζει ρητώς η οδηγία, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
«επιστρέφει τακτικά στον τόπο αυτόν».

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η οδηγία 83/182/ΕΟΚ διαθέτει περιορισμένο 
πεδίο εφαρμογής και ενδέχεται, πάντως, να είναι εφαρμοστέα μόνο σε περίπτωση 
«προσωρινής» εισαγωγής. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να προστατεύει ένα άτομο –ακόμα 
και αν δεν θεωρείται κάτοικος κατά την έννοια της οδηγίας– το οποίο ενδέχεται να εισαγάγει 
όχημα στο Βέλγιο για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών ανά δωδεκάμηνο, επειδή 
εργάζεται, για παράδειγμα, καθ’ όλη τη διάρκεια ή κατά μεγάλο μέρος του έτους στη χώρα.

Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με το ενδεχόμενο άσκησης περιοριστικών πρακτικών εκ 
μέρους των βελγικών αρχών, η Επιτροπή εκτιμά ότι τα στοιχεία που παρατίθενται στην 
αναφορά δεν επιτρέπουν, αυτά καθαυτά, να διαπιστωθεί παραβίαση του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, από την κατάσταση που περιγράφει η αναφέρουσα δεν 
προκύπτει αποδεδειγμένη παραβίαση του ισχύοντος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


