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Θέμα: Αναφορά 0726/2010, του John E. Doherty, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Irish Drivers’ Association, σχετικά με το τέλος ταξινόμησης
αυτοκινήτων στην Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπονείται για το τέλος ταξινόμησης ύψους 36% το οποίο, βάσει του 
χρηματοοικονομικού νόμου της Ιρλανδίας του 1992, επιβάλλεται στα οχήματα που 
εισάγονται στην Ιρλανδία. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το συγκεκριμένο τέλος εμποδίζει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και, επομένως, αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές 
της ΕΕ. Αναφέρει επίσης ότι η μη πληρωμή του τέλους συνεπάγεται κατάσχεση του οχήματος 
και πρόστιμο το οποίο ανέρχεται έως και σε 10% του ποσού του τέλους. Ως εκ τούτου, ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει κατά πόσον η κατάσταση 
αυτή είναι νόμιμη βάσει του δικαίου της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της ΕΕ, τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια 
ως προς τη διατήρηση ή την εισαγωγή φόρων επί των αυτοκινήτων. Φόροι όπως το τέλος 
ταξινόμησης οχήματος (VRT) υπάρχουν σε αρκετά κράτη μέλη. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, 
αυτοί οι φόροι δεν συνιστούν τελωνειακούς δασμούς, αλλά πρέπει να εξεταστούν υπό το 



PE462.651v01-00 2/2 CM\862698EL.doc

EL

πρίσμα του άρθρου 110 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ, 
πρώην άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ). 

Τέλη ταξινόμησης, όπως το VRT, επιτρέπονται όταν ισχύουν για εμπορεύματα που 
προέρχονται από άλλα κράτη μέλη υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που 
περιέχονται στο άρθρο 110 ΣΛΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει δηλώσει επανειλημμένως 
ότι τα τέλη μπορούν να εισπράττονται από τα κράτη μέλη κατά την πρώτη ταξινόμηση στην 
εθνική τους επικράτεια των αυτοκινήτων που παράγονται ή αγοράζονται σε άλλα κράτη 
μέλη, με την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα τέλη δεν θα εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των 
αυτοκινήτων που προέρχονται από άλλα μέρη της ΕΕ. 

Επιπλέον, το Δικαστήριο έχει επίσης αποφανθεί ότι η επιβολή τέλους ταξινόμησης επί 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλο κράτος μέλος αντιβαίνει στην πρώτη παράγραφο του 
άρθρου 110 της Συνθήκης ΣΛΕΕ, όπου το ποσό του τέλους υπερβαίνει το ποσό του 
καταλοίπου του φόρου που περιλαμβάνεται στην αξία παρόμοιων οχημάτων τα οποία έχουν 
ήδη ταξινομηθεί στην εθνική επικράτεια. 

Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, ορισμένες πτυχές του τέλους VRT αποτελούν επί του 
παρόντος τμήμα διαδικασιών επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή. 

Η απόφαση ως προς το ποια αυτοκίνητα υπόκεινται σε εθνική φορολογία συνδέεται 
γενικότερα με την ταξινόμηση οχημάτων. Σε μια ανακοίνωση1 της 15ης Μαΐου 1996, η 
Επιτροπή παρατήρησε ότι ένας «ιδιώτης δεν έχει επομένως τη δυνατότητα να αποφασίσει 
ελεύθερα σε ποιο κράτος θα εγγράψει το όχημά του, καθότι έτσι θα υπήρχε κίνδυνος να 
εγγραφούν όλα τα οχήματα στο κράτος μέλος με το χαμηλότερο επίπεδο φορολόγησης». Το 
Δικαστήριο υπερασπίστηκε αυτήν τη θέση στην απόφασή του στην υπόθεση C-451/99, Cura 
Anlagen.

Παρότι η Επιτροπή προσπαθεί με συνέπεια να εξαλείψει τα εναπομένοντα φορολογικά 
εμπόδια που προκαλούν στρεβλώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων 
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, μέχρι στιγμής οι προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα 
αυτόν δεν έχουν εγκριθεί λόγω ανεπαρκούς στήριξης από τα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, το 
2005 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας (COM(2005)261) η οποία, μεταξύ άλλων, 
περιλάμβανε την κατάργηση των τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων σε μια μεταβατική περίοδο 
πέντε έως δέκα ετών και διατάξεις που θεσπίζουν ένα σύστημα επιστροφής των τελών 
ταξινόμησης το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί στα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν 
ταξινομηθεί σε ένα κράτος μέλος και ακολούθως εξάγονται ή μεταφέρονται μόνιμα σε άλλο 
κράτος μέλος. 

Συμπέρασμα

Ορισμένες πτυχές του τέλους ταξινόμησης οχήματος της Ιρλανδίας αποτελούν επί του 
παρόντος τμήμα διαδικασιών επί παραβάσει που έχει κινήσει η Επιτροπή.

                                               
1  EE C 143/4 της 15ης Μαΐου 1996.


