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Θέμα: Αναφορά 1786/2009, του Şerban Rareş, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
την υπερβολική φορολογία των αυτοκινήτων κατά την πρώτη ταξινόμησή 
τους στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκτιμά ότι ο φόρος που επιβάλλεται στα αυτοκίνητα κατά την πρώτη 
ταξινόμησή τους στη Ρουμανία είναι καταχρηστικός. Φαίνεται ότι ζητήθηκε από τον 
αναφέροντα να καταβάλει 450 ευρώ για ένα Dacia Logan που είχε κατασκευαστεί στη 
Ρουμανία, αλλά είχε αγοραστεί στη Γερμανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Πρέπει να σημειωθεί εξαρχής 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 τη μέθοδο υπολογισμού τους.

Το Δικαστήριο έχει αποφασίσει επανειλημμένα ότι το τέλος ταξινόμησης ή ο φόρος 
ρύπανσης, όπως ο φόρος ρύπανσης που επιβάλλεται στη Ρουμανία, έχει προδήλως 
φορολογικό χαρακτήρα και επιβάλλεται όχι λόγω της διελεύσεως των συνόρων του κράτους 
μέλους που το εφαρμόζει, αλλά λόγω άλλων γενεσιουργών αιτίων, που περιλαμβάνουν την 
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πρώτη ταξινόμηση του αυτοκινήτου αυτού στο εν λόγω κράτος μέλος1. Ως εκ τούτου, πρέπει 
να θεωρηθεί ότι εμπίπτει σε ένα γενικό σύστημα εσωτερικών εισφορών επί των 
εμπορευμάτων και, συνεπώς, να εξετασθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 110 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της ΕΕ2 (ΣΛΕΕ), ήτοι δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις κατά των 
εμπορευμάτων άλλων κρατών μελών.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο κατέστησε σαφές στην υπόθεση Επιτροπή κατά Δανίας ότι το 
άρθρο 110 της 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 σκόπιμα3. 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 110 ΣΛΕΕ). Οι ρουμανικοί κανόνες δεν φαίνεται να αποκαλύπτουν σχετική 
παραβίαση.

Είναι δυνατόν το ίδιο αυτοκίνητο να φορολογηθεί σε πολλά κράτη μέλη κατόπιν αλλαγής 
κατοικίας. Και πάλι, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες για την αντιμετώπιση 
τέτοιου είδους καταστάσεων, η διπλή επιβολή τέλους ταξινόμησης ή φόρου ρύπανσης επί 
μηχανοκίνητων οχημάτων δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ4.

Επί του παρόντος, οι ρουμανικοί κανόνες σχετικά με τον φόρο ρύπανσης αυτοκινήτων δεν 
φαίνεται να αντιβαίνουν στο άρθρο 110 της ΣΛΕΕ.
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