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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0235/2010, του Jean-Pierre Save, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
νομιμότητα του φόρου που επιβάλλεται από τις ισπανικές αρχές σε σκάφη 
αναψυχής υπό σημαία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, Γάλλος πολίτης που διαμένει στην Ισπανία, αμφισβητεί τη νομιμότητα του 
φόρου ύψους 12% που επιβάλλουν οι ισπανικές αρχές σε σκάφη αναψυχής τα οποία φέρουν 
σημαία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Θεωρεί ότι η εν λόγω φορολόγηση εισάγει διακρίσεις 
εις βάρος των υπηκόων των κρατών μελών που διαμένουν στην Ισπανία και είναι ιδιοκτήτες 
σκαφών αναψυχής υπό σημαία του κράτους μέλους καταγωγής τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων, Γάλλος πολίτης που διαμένει στην Ισπανία, διαμαρτύρεται για το φόρο ύψους 
12% (κατά πάσα πιθανότητα το φόρο Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, εν συντομία "IEDMT") που επέβαλαν οι ισπανικές αρχές σε σκάφος αναψυχής 
που εισήγαγε ο ίδιος  από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Όπως έχει επί του παρόντος η ενωσιακή νομοθεσία, τα κράτη μέλη διατηρούν το ελεύθερο να 
επιβάλλουν τέλος ταξινόμησης1 όπως το IEDMT για τα μεταφορικά μέσα. Δεν υπάρχει 

                                               
1 Ο όρος "τέλος ταξινόμησης" χρησιμοποιείται εν προκειμένω για τα τέλη που αφορούν την ταξινόμηση 
μεταφορικών μέσων, ώστε να είναι επιτρεπτή η χρήση τους στο σχετικό κράτος μέλος. Αυτό είναι το νόημα που 
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εναρμόνιση επ’ αυτού. Τούτο σημαίνει ότι, εφόσον τηρούν ορισμένες βασικές διατάξεις της 
ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν τέλος ταξινόμησης σε μεταφορικά μέσα 
κατά την πρώτη χρήση τους εντός της επικράτειάς τους και να ορίζουν το ύψος των τελών 
στο επίπεδο που θεωρούν ότι αρμόζει1. Αυτοί οι φόροι επομένως επιβάλλονται σε ορισμένα 
κράτη μέλη (για παράδειγμα στην Ισπανία), ενώ σε άλλα όχι. Πέραν τούτου, ακόμη και 
μεταξύ των κρατών που τους επιβάλλουν υπάρχουν βασικές διαφορές ως προς τη δομή και τα 
επίπεδά τους.

Ωστόσο τα σχετικά δικαιώματα των κρατών μελών περιορίζονται ως προς τούτο από τις 
διατάξεις τόσο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσο και το 
παράγωγο δίκαιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 110 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν υψηλότερους 
φόρους σε προϊόντα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη σε σχέση με τους φόρους που 
επιβάλλονται για παρόμοια ή ανταγωνιστικά εγχώρια προϊόντα2. Κανένα από τα έγγραφα που 
υπέβαλε ο αναφέρων δεν υποδεικνύει ότι αυτή η διάταξη έχει παραβιαστεί στην προκειμένη 
περίπτωση. Χάριν σαφήνειας πρέπει να σημειωθεί ότι ο φόρος IEDMT επιβάλλεται και σε 
σκάφη αναψυχής με ισπανική σημαία υπό την κατοχή Ισπανών πολιτών αφής στιγμής 
ταξινομηθούν για πρώτη φορά στην Ισπανία.

Η οδηγία του Συμβουλίου 83/182/ΕΟΚ, με ημερομηνία 28 Μαρτίου 1983, περιορίζει τα 
δικαιώματα των κρατών μελών στην επιβολή φόρων κατανάλωσης σε μεταφορικά μέσα που 
εισάγονται προσωρινά (κατ’ αρχήν για λιγότερο από έξι μήνες) από ένα κράτος μέλος σε 
άλλο. Ωστόσο από τα έγγραφα που υπέβαλε ο αναφέρων δεν προκύπτει ότι η περίπτωσή του 
συνιστά προσωρινή εισαγωγή.

Συμπέρασμα

Η νομοθεσία της ΕΕ, όπως ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να επιβάλλουν φόρο ταξινόμησης όπως ο IEDMT.

                                                                                                                                                  
αποδίδεται στον όρο στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη φορολογία των επιβατικών 
αυτοκινήτων (έγγραφο COM (2005) 261 τελικό), που υπέβαλε η Επιτροπή στο Συμβούλιο στις 5 Ιουλίου 2005 
και η οποία μάλιστα αναφέρει το "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte" στην Ισπανία 
ως παράδειγμα αυτού του είδους τελών (βλ. Παράρτημα ΙΙ της πρότασης).
1 Απόφαση του ΔΕΚ με ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 1990 στην υπόθεση C-47/88 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων κατά Δανίας, ECR 1990, σελ. Ι-04509, σημείο 10.
2 Στην υπόθεση C-345/95 (Απόφαση της 9ης Μαρτίου 1995 «Nunes Tadeau») το Δικαστήριο της ΕΕ 
ασχολήθηκε επί μακρόν με την επίδραση του άρθρου 90 της Συνθήκης (σήμερα, άρθρο 110 ΣΛΕΕ) σχετικά με 
τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται σε κράτος μέλος μεταξύ άλλων προκειμένου για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 
που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη, για να αποφανθεί ότι:
«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 κατά την 
έννοια των άρθρων 9 και 12 της Συνθήκης ΕΟΚ. 
2) Η εκ μέρους κράτους μέλους είσπραξη φόρου επί των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προελεύσεως άλλου 
κράτους μέλους αντιβαίνει προς το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΟΚ, 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.»
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