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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1243/2008, της Gisela Cruz, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον πορτογαλικό νόμο 22A/2007 για τη φορολογία οχημάτων και τη 
συμμόρφωσή του προς τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις εν προκειμένω

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παραπέμπει στον πορτογαλικό νόμο 22A/2007 σχετικά με τη φορολογία 
οχημάτων και τις διατάξεις αυτού για τον υπολογισμό φόρου επί μεταχειρισμένων 
μηχανοκίνητων οχημάτων εισαγωγής από το εξωτερικό. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι αυτός ο 
νέος νόμος αντιβαίνει στις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, 
δυνάμει των οποίων κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν δύναται, έμμεσα ή άμεσα, να επιβάλει 
επί αγαθού που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος οποιουδήποτε είδους εσωτερικούς φόρους 
υψηλότερους από αυτούς που άμεσα ή έμμεσα επιβάλλονται επί των εγχώριων αγαθών, και 
κατά συνέπεια ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Η αναφέρουσα παραπέμπει στον πορτογαλικό νόμο αριθ. 22A/2007 σχετικά με τη φορολογία 
οχημάτων και ιδίως σε σχέση με το IUC, το ετήσιο οδικό τέλος. Ισχυρίζεται ότι όλα τα 
μεταχειρισμένα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί στην Πορτογαλία μετά τον Ιούλιο του 2007 
φορολογούνται περισσότερο από παρόμοια αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη στην 
πορτογαλική αγορά. Η αναφέρουσα πιστεύει ότι αυτός ο νέος νόμος αντιβαίνει στις 
εφαρμοστέες φορολογικές διατάξεις της ΕΕ, βάσει των οποίων κανένα κράτος μέλος δεν 
επιβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στα προϊόντα άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους 



PE423.926/REV.II 2/4 CM\853677EL.doc

EL

οποιασδήποτε φύσεως, ανωτέρους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα 
ομοειδή εγχώρια προϊόντα.

Πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ελάχιστη εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο στον τομέα 
της φορολόγησης οχημάτων, παρόλο που η Επιτροπή έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να 
άρει τα φορολογικά εμπόδια που προκαλούν στρεβλώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία 
επιβατηγών οχημάτων εντός της εσωτερικής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιβάλλουν τέτοιους φόρους στην ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων ή στη 
χρήση του εθνικού οδικού δικτύου και να αποφασίζουν μονομερώς για τα επίπεδα και τις 
μεθόδους υπολογισμού τους, εφόσον πράττοντάς το αυτό τηρούν το άρθρο 90 ΕΚ, το οποίο 
απαγορεύει την εισάγουσα διακρίσεις επιβολή, άμεσα ή έμμεσα, στα προϊόντα άλλων κρατών 
μελών, εσωτερικών φόρων υψηλότερων από εκείνους που επιβάλλονται άμεσα ή έμμεσα στα 
ομοειδή εθνικά προϊόντα.

Η διάκριση μεταξύ εθνικών και εισαγόμενων προϊόντων μπορεί να σημειωθεί με διάφορους 
τρόπους, π.χ. ως αποτέλεσμα των φορολογικών συντελεστών, του φορολογητέου ποσού ή 
ακόμη και της μεθόδου καταβολής των φόρων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι απαγορεύονται όλα 
τα είδη διάκρισης, ακόμη και αν η διάκριση προκύπτει μόνο σε λίγες περιπτώσεις.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η Πορτογαλία άλλαξε τη φορολογία οχημάτων στις 29 Ιουνίου 2007 
(εθνικός νόμος αριθ. 22-A/2007) και ότι έχει προβεί σε τροποποιήσεις αυτής της νομοθεσίας 
με τον εθνικό νόμο περί του προϋπολογισμού 2009 (εθνικός νόμος αριθ. 64-A/2008) από την 
1η Ιανουαρίου 2009. Με βάση αυτό, η Επιτροπή ήλεγξε διεξοδικά τους πορτογαλικούς 
κανόνες για τα οδικά τέλη οχημάτων υπό το πρίσμα του άρθρου 90 της Συνθήκης ΕΚ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή ζήτησε από τις πορτογαλικές αρχές να παράσχουν 
πληροφορίες για τα οδικά τέλη στο πλαίσιο διαδικασίας βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης 
και εξετάζει επί του παρόντος την απάντησή τους.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Στις 28 Ιανουαρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Πορτογαλία, μέσω 
αιτιολογημένης γνώμης που διατύπωσε δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), να τροποποιήσει τις διατάξεις της σχετικά με το 
ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για οχήματα με κινητήρα.

Βάσει των διατάξεων που ισχύουν στην Πορτογαλία, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας που 
επιβάλλεται σε δύο ομοειδή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα θα υπολογίζεται κατά διαφορετικό 
τρόπο κάθε χρόνο ανάλογα με το εάν ταξινομήθηκα για πρώτη φορά στην Πορτογαλία μετά 
την 1η Ιουλίου 2007 ή πριν από την ημερομηνία αυτή. Τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για 
πρώτη φορά στην Πορτογαλία μετά την ημερομηνία αυτή υπόκεινται σε διαφορετικά 
υπολογιζόμενο και γενικά υψηλότερο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο έκρινε ότι ένα αυτοκίνητο καθίσταται «εγχώριο αυτοκίνητο» μετά την εισαγωγή 
και τη διάθεσή του στην εγχώρια αγορά. 

Φαίνεται ότι οι διατάξεις της Πορτογαλίας έχουν διατυπωθεί κατά τρόπο που δημιουργεί 
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διακρίσεις σε βάρος όλων των χώρων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που υφίστανται σε άλλα 
κράτη μέλη πλην της Πορτογαλίας πριν από την 1η Ιουλίου 2007.

Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, υπάρχει παράβαση του άρθρου 110 ΣΛΕΕ όταν ο φόρος 
που πλήττει το εισαγόμενο προϊόν και εκείνος που πλήττει το ομοειδές εγχώριο προϊόν 
υπολογίζονται κατά διαφορετικό τρόπο και σύμφωνα με διαφορετικές μεθόδους, με 
αποτέλεσμα, έστω και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, τη μεγαλύτερη φορολόγηση του 
εισαγομένου προϊόντος. Φαίνεται ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει στην προκείμενη περίπτωση, 
στην οποία η μείωση του τέλους ταξινόμησης ίσως διαδραματίσει επίσης κάποιον ρόλο. 

Η Πορτογαλία κλήθηκε να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής εντός δύο 
μηνών. Εάν η απάντηση δεν κριθεί ικανοποιητική, η Επιτροπή θα προσφύγει κατά της 
Πορτογαλίας ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Θα πρέπει, ωστόσο, να υπογραμμιστεί ότι μια τέτοια διαδικασία μπορεί μόνον να οδηγήσει 
σε δήλωση ότι η σχετική διάταξη είναι όντως ασύμβατη. Συνεπώς, είναι προς το συμφέρον 
των πολιτών να κάνουν χρήση των ένδικων μέσων που είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο για 
την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και τη διεκδίκηση αποκατάστασης για τις προσωπικές 
τους υποθέσεις, δεδομένου ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι τα μόνα αρμόδια για την επιδίκαση 
αποζημιώσεων ή την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της διοίκησης, για παράδειγμα. 

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Βάσει των διατάξεων που ισχύουν στην Πορτογαλία, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας που 
επιβάλλεται σε δύο ομοειδή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα θα υπολογίζεται κατά διαφορετικό 
τρόπο κάθε χρόνο ανάλογα με το εάν ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Πορτογαλία μετά 
την 1η Ιουλίου 2007 ή πριν από την ημερομηνία αυτή. Τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για 
πρώτη φορά στην Πορτογαλία μετά την ημερομηνία αυτή υπόκεινται σε διαφορετικά 
υπολογιζόμενο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας.

Κατά την εν λόγω ημερομηνία, τέθηκε σε ισχύ μια γενική μεταρρύθμιση του συστήματος 
φορολόγησης οχημάτων στην Πορτογαλία. Ως εκ τούτου, τα τέλη ταξινόμησης μειώθηκαν 
γενικά, ενώ αυξήθηκαν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας· και τα δύο συνδέθηκαν με τα επίπεδα 
εκπομπών CO2. Στόχος ήταν η μετακύλιση του φορολογικού βάρους από την ταξινόμηση στη 
χρήση των οχημάτων και η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία αποτελεί 
βήμα προς την κατεύθυνση που προτάθηκε στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά 
με τη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων την οποία υπέβαλε η Επιτροπή.1 Όσον αφορά 
τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος 
της μεταρρύθμισης εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο σύστημα – στο οποίο τα τέλη για 
τα αυτοκίνητα που εκπέμπουν πολλούς ρύπους είναι χαμηλότερα και δεν λαμβάνονται υπόψη 
τα επίπεδα εκπομπών. Αυτό οφείλεται στο ότι τα εν λόγω οχήματα υπόκεινται γενικά σε 
υψηλότερα τέλη ταξινόμησης από τα οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2007· 
κατά την άποψη των πορτογαλικών αρχών, θα ήταν ιδιαίτερα επαχθές να εφαρμοστούν οι 
νέοι και υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές για τα οχήματα για τα οποία έχει καταβληθεί 
το προηγούμενο και γενικά πολύ υψηλότερο τέλος ταξινόμησης. 

Ακόμη και αν επισήμως φαίνεται ότι υπάρχει πιθανή εισαγωγή διακρίσεων βάσει του 
                                               
1 COM/2005/0261 τελικό.
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άρθρου 110 ΕΚ, η Επιτροπή θεωρεί ότι η παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου θα ήταν δυσανάλογη. 

Καταρχάς, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι ελάχιστη η σημασία της συνολικής 
φορολογικής διαφοράς μεταξύ των ποσών του τέλους ταξινόμησης συν τα ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας που καταβάλλονταν με το παλαιό σύστημα έναντι του νέου. Εν πάση 
περιπτώσει, το πρόβλημα ισχύει κατά τη μεταβατική περίοδο και υφίσταται μόνο κατά την 
ωφέλιμη ζωή των οχημάτων που ταξινομήθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2007.

Επιπλέον, το νέο σύστημα συνάδει περισσότερο με την προαναφερθείσα πρόταση της 
Επιτροπής απ’ ό,τι το προηγούμενο, στον βαθμό που αποσκοπεί πρωτίστως στη σταδιακή 
μετακύλιση του φορολογικού βάρους από τα τέλη ταξινόμησης στα ετήσια τέλη 
κυκλοφορίας, πράγμα ωφέλιμο για τα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς που προκαλούνται 
από τα τέλη ταξινόμησης, και δεύτερον βασίζεται στα επίπεδα εκπομπών CO2. Η κίνηση 
διαδικασίας επί παραβάσει προκειμένου το νέο σύστημα να εφαρμοστεί μόνο για τα 
αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κάποιο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μετά την 1η Ιουλίου 2007 θα ήταν παράδοξη· τα επίπεδα εκπομπών θα λαμβάνονταν τότε 
υπόψη μόνο για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα και άρα, 
φυσιολογικά, τα αυτοκίνητα με τους λιγότερους ρύπους. Το νέο σύστημα θα βελτιώσει, 
συνεπώς, σημαντικά την κατάσταση στο μέλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτίθεται να 
περατώσει την εξέταση του φακέλου.


