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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1717/2008, του Ion Garboan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
τέλος πρώτης ταξινόμησης οχημάτων που αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ

Αναφορά 1776/2008, της Paula Sandu-Stillert, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων από τη ρουμανική κυβέρνηση

1. Περίληψη της αναφοράς 1717/2008

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το υπερβολικό τέλος που επιβάλλουν οι ρουμανικές αρχές για 
την πρώτη ταξινόμηση οχημάτων που αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο αναφέρων, 
ο οποίος αγόρασε αυτοκίνητο στο Βέλγιο, δηλώνει ότι το τέλος αντιστοιχεί περίπου στο 35% 
της τιμής αγοράς του αυτοκινήτου.

Περίληψη της αναφοράς 1776/2008

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι, από τις 15 Δεκεμβρίου 2008, επιβάλλονται επιπλέον τέλη 
κυκλοφορίας στη Ρουμανία επί της τρέχουσας αγοραίας τιμής οχημάτων άνω της οκταετίας, 
τα οποία εισάγονται από κράτος μέλος της ΕΕ. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι δεν προηγήθηκε 
κοινοποίηση για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου και ότι δεν είναι πλέον δυνατή η 
καταχώρηση υπό τις παλαιές διατάξεις ακόμη και οχημάτων που εισήχθησαν στη χώρα πριν 
από τις 15 Δεκεμβρίου 2008 διότι η αρμόδια αρχή RAR έπαψε να δέχεται αιτήσεις από τις 
9 Δεκεμβρίου 2008. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι τούτο συνιστά παραβίαση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά.

2. Παραδεκτό

Αναφορά 1717/2008: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαρτίου 2009.
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Αναφορά 1776/2008: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Απριλίου 2009.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.

Οι αναφορές

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για τα υπερβολικά τέλη που επιβάλλουν οι Ρουμανικές 
αρχές επί των μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη, και τα οποία 
αυξήθηκαν με το έκτακτο διάταγμα αριθ. 7/2009 (ΕΕ αριθ. 103, 19.02.2009). Σε μερικές 
περιπτώσεις τα τέλη αυτά αντιστοιχούν έως και στο 35% της τιμής αγοράς του αυτοκινήτου. 
Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι εθνικές υπηρεσίες έπαυσαν στις 9 Δεκεμβρίου 2008 να δέχονται 
αιτήσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων, άρα και πληρωμής του φόρου ρύπανσης, δυνάμει του 
παλαιού συστήματος.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της αναφοράς

Πρέπει καταρχήν να τονιστεί ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα των φόρων που σχετίζονται με τα επιβατηγά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη δύνανται να επιβάλουν τέτοιους φόρους και να αποφασίζουν μονομερώς σχετικά 
με το επίπεδο και τις μεθόδους υπολογισμού τους. Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
αποφάσισε στην υπόθεση Επιτροπή v Δανίας ότι το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ δεν 
χρησιμεύει για να επικρίνει το υπερβολικό επίπεδο των επιπέδων φορολόγησης και ότι τα 
κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν τα επίπεδα φορολόγησης στα επίπεδα που κρίνουν 
κατάλληλα1. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, ακόμη και εξαιρετικά υψηλοί φόροι δεν μπορούν 
να κριθούν αντίθετοι προς το κοινοτικό δίκαιο εφόσον επιβάλλονται κατά ίδιο τρόπο επί των 
εγχώριων προϊόντων και αυτών που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη.

Ειδικότερα όσον αφορά τη φορολόγηση μεταχειρισμένων οχημάτων, αποτελεί πάγια 
νομολογία του Δικαστηρίου ότι το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ παραβιάζεται όταν το ποσό 
του φόρου που επιβάλλεται σε μεταχειρισμένο όχημα από άλλο κράτος μέλος υπερβαίνει το 
κατάλοιπο φόρου που παραμένει ενσωματωμένο στην αξία παρεμφερούς οχήματος που έχει 
ήδη ταξινομηθεί στην εγχώρια αγορά ως καινούργιο2. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η 
διάκριση που απαγορεύει το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ μπορεί να αποφευχθεί εάν ληφθεί 
υπόψη η πραγματική υποτίμηση της αξίας του εισαγόμενου οχήματος μειώνοντας αναλόγως 
το ποσό του φόρου3.

Η Επιτροπή εξέτασε τους κανόνες της Ρουμανίας για το φόρο ρύπανσης των οχημάτων, που 
τροποποιήθηκε από το έκτακτο διάταγμα αριθ. 7/2009 (ΕΕ αριθ. 103, 19.02.2009) βάσει του 
άρθρου 90 της Συνθήκης ΕΚ και κατέληξε ότι δεν συμμορφώνονται προς την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των εγχώριων αγαθών και των αγαθών από άλλα κράτη μέλη. Επομένως, η 
Επιτροπή αποφάσισε στις 25 Ιουνίου 2009 να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της 

                                               
1 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 11ης Δεκεμβρίου 1990 στην υπόθεση C-47/88 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων v 

Βασιλείου της Δανίας, Συλ. 1990, σ. I-04509, σημείο 10.
2 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 22ας Φεβρουαρίου 2001 στην υπόθεση C- 393/98 Ministero Publico και Gomes Valente 

κατά Fazenda Publica, Συλ. 2001, σ. I-01327.
3 Απόφαση της 9ης Μαρτίου 1995 στην υπόθεση C-345/93 Fazenda Pública και Ministério Público κατά Américo João Nunes Tadeu, 

Συλ. 1995, σ. I-00479, σημείο 17.
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Δημοκρατίας της Ρουμανίας στέλνοντας προειδοποιητική επιστολή, η οποία σηματοδοτεί την 
ασυμβατότητα εθνικών κανόνων προς την κοινοτική νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει λάβει πάμπολλες καταγγελίες επί του θέματος αυτού 
και έχει υποσχεθεί να πληροφορήσει τους ενδιαφερομένους για την έκβαση της διερεύνησης 
της ρουμανικής νομοθεσίας. Προς τούτο, μετά από την κίνηση της διαδικασίας επί 
παραβάσει, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοινωθέν τύπου (IP/09/1012).

Το θέμα της μη αποδοχής των αιτήσεων δυνάμει του παλαιού συστήματος πριν από τη θέση 
σε ισχύ των νέων φορολογικών επιπέδων φαίνεται να αποτελεί εθνικό ζήτημα. Οι 
φορολογούμενοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν γίνει δεκτές από τις φορολογικές αρχές 
δυνάμει των τότε ισχυόντων κανόνων για το φόρο ρύπανσης, θα πρέπει να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο προσφυγής σε σχετικούς εθνικούς διοικητικούς/δικαστικούς φορείς 
επικαλούμενοι κακή διοίκηση.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή έχει γνώση της παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας και ασχολείται με τις
ασυνέπειες της ρουμανικής νομοθεσίας όσον αφορά τη φορολόγηση των επιβατηγών 
αυτοκινήτων.

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

Εν συνεχεία της κίνησης της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Δημοκρατίας της 
Ρουμανίας στις 25 Ιουνίου 2009, οι ρουμανικές αρχές απάντησαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2009. 

Επιπλέον, στις 12 Ιανουαρίου 2010, οι ρουμανικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή το 
κυβερνητικό έκτακτο διάταγμα αριθ. 117/2009, με το οποίο καταργείται η εξαίρεση που είχε 
εγκριθεί για ορισμένα αυτοκίνητα σύμφωνα με το έκτακτο διάταγμα αριθ. 218/2008 και 
επαναφέρεται συνεπώς το καθεστώς φορολογίας που ίσχυε σύμφωνα με το έκτακτο διάταγμα 
αριθ. 50/2008. Κατά συνέπεια, οι λόγοι για τους οποίους κινήθηκε η διαδικασία επί 
παραβάσει δεν υφίστανται πλέον και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. 

Η Επιτροπή έλαβε μεγάλο αριθμό καταγγελιών επί του θέματος και υποσχέθηκε να 
ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το αποτέλεσμα των ερευνών της. Προς τούτο, 
μετά από την κίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοινωθέν 
τύπου (IP/09/1012). Οι πολίτες πληροφορήθηκαν την περάτωση της υπόθεσης μέσω 
ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ C 29, 05.02.2010).

Τέλος, το θέμα της μη αποδοχής των αιτήσεων καταχώρησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 
υπό τις παλαιές διατάξεις πριν από τη θέση σε ισχύ των αυξημένων φορολογικών επιπέδων 
φαίνεται να αποτελεί εθνικό ζήτημα. Οι φορολογούμενοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν είχαν 
γίνει δεκτές από τις φορολογικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσφυγής σε 
σχετικούς εθνικούς διοικητικούς/δικαστικούς φορείς επικαλούμενοι κακή διοίκηση. 

Επί του παρόντος, οι κανόνες που ισχύουν στη Ρουμανία για το φόρο ρύπανσης των 
οχημάτων εμφανίζονται να συμμορφώνονται με την νομοθεσία της ΕΕ.


