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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1225/2010, του Dariusz Pachala, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κατάσχεση αυτοκινήτου ταξινομημένου στην Πολωνία στα δανο-
γερμανικά σύνορα

Αναφορά 1349/2010, του Ryszard Antoni Bielawa, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσχεση από τις δανικές αρχές του οχήματός του, το οποίο 
είναι ταξινομημένο στην Πολωνία, και τα συνεπαγόμενα εμπόδια για την 
ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων

Αναφορά 1444/2010, του Jacek Naguszewski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με κατάσχεση από τις δανικές φορολογικές και αστυνομικές αρχές 
μηχανοκίνητου οχήματος ταξινομημένου στην Πολωνία, παραβιάζοντας με 
αυτόν τον τρόπο την υποχρέωση προστασίας άρρωστου βρέφους

1. Περίληψη της αναφοράς 1225/2010

Τον Απρίλιο του 2010 η αστυνομία της Δανίας σταμάτησε τον αναφέροντα, ο οποίος είχε μια 
σειρά από προσωρινές συμβάσεις απασχόλησης στη Δανία από το 2007, κατά τη διέλευσή 
του από τα δανο-γερμανικά σύνορα με το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε ταξινομηθεί στην 
Πολωνία. Με την αιτιολογία ότι ο αναφέρων ήταν μόνιμος κάτοικος Δανίας, η αστυνομία 
κατέσχεσε το αυτοκίνητό του. Ο αναφέρων καταγγέλλει τις μεθόδους της αστυνομίας της 
Δανίας και, εν προκειμένω, παραπέμπει στην οδηγία 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις 
φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές 
εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων και την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση 
C-144/08, Επιτροπή κατά Φινλανδίας, σε σχέση με «Παράβαση κράτους μέλους –
Οδηγία 83/182/ΕΟΚ – Φορολογικές ατέλειες – Προσωρινή εισαγωγή οχημάτων – Συνήθης 
κατοικία».  Ο αναφέρων επισημαίνει ότι πολλοί ξένοι υπήκοοι, ιδίως Πολωνοί, υπόκεινται σε 
απαράδεκτη μεταχείριση από την αστυνομία και τις φορολογικές αρχές της Δανίας σε σχέση 
με την προσωρινή χρήση αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί στο εξωτερικό, και ζητεί, ως εκ 



PE464.865v01-00 2/8 CM\866806EL.doc

EL

τούτου, από το Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος.

Περίληψη της αναφοράς 1349/2010

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι τώρα κάτοικος Δανίας, αλλά ο κύριος τόπος κατοικίας του 
βρίσκεται στην Πολωνία, καταγγέλλει τις δανικές αρχές για την κατάσχεση του οχήματός 
του, που είναι ταξινομημένο στην Πολωνία και το χρησιμοποιεί για την ετήσια επίσκεψη της 
οικογένειάς του στην Πολωνία, καθώς και την άδικη ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον 
του. Διαμαρτύρεται επίσης για την απαίτηση των φορολογικών αρχών να καταβάλει ένα 
υπέρογκο ποσό για την ταξινόμηση του οχήματος καθώς και πρόστιμο, και θεωρεί ότι 
ενήργησε σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ για την ταξινόμηση και τη φορολόγηση 
μηχανοκίνητων οχημάτων. Παραπέμπει εν προκειμένω στην απόφαση του Δικαστηρίου στις 
συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-151/04 και C-152/04, ποινικές υποθέσεις κατά Claude Nadin, 
Nadin-Lux SA και Jean-Pascal Durré (αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης του 
Tribunal de police de Neufchateau), οι οποίες αφορούσαν τη χρήση μηχανοκίνητων 
οχημάτων ταξινομημένων σε άλλο κράτος μέλος, και την απόφαση του Δικαστηρίου στην 
υπόθεση C-156/04, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, στην οποία το Δικαστήριο 
απεφάνθη ότι «η Επιτροπή φρονεί ότι οι κυρώσεις αυτές [ήτοι η κατάσχεση], σε συνδυασμό 
με την πρακτική που ακολουθούν οι ελληνικές διοικητικές αρχές ως προς τον καθορισμό του
τόπου της συνήθους κατοικίας και τη μη συνεκτίμηση της τυχόν καλής πίστεως του 
ενδιαφερομένου, είναι δυσανάλογες». O αναφέρων ζητεί, ως εκ τούτου, την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Περίληψη της αναφοράς 1444/2010

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη μεταχείρισή του από τις δανικές φορολογικές και αστυνομικές 
αρχές, δεδομένου ότι, στις 11 Νοεμβρίου 2010, τον σταμάτησαν και κατέσχεσαν το 
ταξινομημένο στην Πολωνία όχημα ιδιοκτησίας της μητέρας του με το οποίο μετέφερε στο 
νοσοκομείο το άρρωστο βρέφος του για χημειοθεραπεία. Παρά τις διαμαρτυρίες του, 
διατάχθηκε να βγει από το όχημα ο ίδιος, η σύζυγός του και το βρέφος και τους εγκατέλειψαν 
στο κρύο αβοήθητους. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η παραμονή του στη Δανία απορρέει από 
την άσκηση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια 
των κρατών μελών. Αναφέρει επίσης ότι λόγω των πενιχρών του εσόδων δεν μπόρεσε να 
αγοράσει ο ίδιος αυτοκίνητο και ότι, καθώς οι θεράποντες ιατροί του γιου του τού 
απαγόρευσαν να τον εκθέτει στους κινδύνους μόλυνσης που συνεπάγεται η μεταφορά του με 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είχε δεχθεί την προσφορά της μητέρας του να χρησιμοποιεί το 
δικό της αυτοκίνητο. Η μητέρα του μετέφερε το όχημα στη Δανία στις 17 Οκτωβρίου 2010. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι η στάση των δανικών αρχών αντιβαίνει στις αρχές της 
οδηγίας 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο 
εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων, και 
ότι το Συμβούλιο δεν συμμορφώθηκε προς τις υποχρεώσεις του δυνάμει του άρθρου 9, 
παράγραφος 3, της οδηγίας, όπου αναφέρεται ότι πριν από την παρέλευση τριών ετών, το 
Συμβούλιο θα επανεξετάσει με βάση έκθεση της Επιτροπής την παρέκκλιση που αναφέρεται 
στην παρούσα παράγραφο και θα θεσπίσει, ενδεχομένως, μετά από πρόταση της Επιτροπής 
και βάσει του άρθρου 99 της Συνθήκης, τα αναγκαία μέτρα που θα εξασφαλίσουν την 
κατάργησή της. Ο αναφέρων, ο οποίος δηλώνει σοκαρισμένος από το γεγονός ότι οι δανικές 
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αρχές θεωρούν σημαντικότερη την είσπραξη ενός προστίμου και την κατάσχεση ενός 
παλαιού αυτοκινήτου από την υγεία και ευημερία ενός άρρωστου βρέφους, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1225/2010 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιανουαρίου 2011, η αναφορά 
1349/2010 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Φεβρουαρίου 2011 και η αναφορά 1444/2010 
χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Οι τρεις αναφέροντες υπέβαλαν στην Επιτροπή παρόμοιες καταγγελίες σχετικά με τα δανικά 
τέλη ταξινόμησης οχημάτων και την κατάσχεση από τις δανικές αρχές αυτοκινήτων που 
έχουν ταξινομηθεί σε άλλα κράτη μέλη.

Απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης βάσει της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ

Δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της φορολογίας επιβατικών αυτοκινήτων. 
Ελάχιστες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ περιορίζουν τα δικαιώματα των κρατών μελών να 
επιβάλλουν φορολογία αυτού του είδους και, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρεία 
διακριτική ευχέρεια επί των εν λόγω ζητημάτων. Ωστόσο, η οδηγία 83/182/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου1 παρέχει στους κατοίκους ενός κράτους μέλους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
προσωρινά το αυτοκίνητό τους σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο διαμένουν. Αυτή 
η προσωρινή χρήση σε ένα κράτος μέλος δεν πρέπει να συνεπάγεται καμία φορολογική 
επίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης του αυτοκινήτου έχει «τη συνήθη κατοικία 
του» σε άλλο κράτος μέλος. Οι τρεις αναφέροντες εκτιμούν ότι, στην περίπτωσή τους, ισχύει 
η φορολογική απαλλαγή που χορηγείται βάσει της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ.

- Η έννοια της συνήθους κατοικίας

Για τους σκοπούς του καθορισμού του τόπου συνήθους κατοικίας, το άρθρο 7 της 
οδηγίας 83/182/ΕΟΚ ορίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι επαγγελματικοί όσο 
και οι προσωπικοί δεσμοί του ατόμου με έναν συγκεκριμένο τόπο, καθώς και η διάρκεια των 
εν λόγω δεσμών. Στην περίπτωση που οι δεσμοί αυτοί δεν είναι επικεντρωμένοι σε ένα μόνο 
κράτος μέλος, η οδηγία παρέχει προτεραιότητα στους προσωπικούς δεσμούς έναντι των 
επαγγελματικών, υπό τον όρο ότι ο ενδιαφερόμενος επιστρέφει τακτικά στον τόπο όπου 
διατηρεί τους προσωπικούς του δεσμούς. 

Καταρχάς, εναπόκειται στις αρμόδιες διοικητικές αρχές των κρατών μελών να προβαίνουν σε 
εκτίμηση και στάθμιση όλων των συναφών πραγματικών στοιχείων της εκάστοτε 
περίπτωσης, υπό το πρίσμα των κριτηρίων που απορρέουν από τη νομολογία της ΕΕ. 
Επιπλέον, τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να προβαίνουν σε συνολική εκτίμηση των 
σχετικών με τους προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς του ενδιαφερομένου, 

                                               
1 Οδηγία 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της 

Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων. ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 59.
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λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων που προσκομίζονται (βλ. υπόθεση C-262/99,
Λουλουδάκης, παράγραφος 57).

- Μόνιμο κέντρο συμφερόντων

Ως συνήθης κατοικία πρέπει να θεωρείται ο τόπος τον οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει 
καταστήσει μόνιμο κέντρο των συμφερόντων του (βλ. υπόθεση C-262/99, Λουλουδάκης, 
παράγραφος 51). Το κριτήριο της μονιμότητας αναφέρεται στον όρο της κατά κανόνα 
διαμονής του ενδιαφερομένου στον εν λόγω τόπο επί τουλάχιστον 185 ημέρες ανά 
ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της 
οδηγίας 83/182/ΕΟΚ.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαμένει σε άλλο κράτος μέλος επί μακρό χρονικό 
διάστημα (επί παραδείγματι, από το 2007 ως το 2010, περίοδος για την οποία γίνεται λόγος 
σε δύο από τις αναφορές, και από το 2008 ως το 2010, η οποία επισημαίνεται στην τρίτη 
αναφορά), πληρούται το χρονικό κριτήριο των 185 ημερών ανά ημερολογιακό έτος, και μόνο 
το ποιοτικό κριτήριο, δηλαδή το ζήτημα των προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών χρήζει 
διεξοδικότερης εξέτασης. Κατά συνέπεια, αμφότερα τα είδη δεσμών πρέπει να εξετασθούν 
σωρευτικά. Εν προκειμένω, ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται κατ’ ανάγκη να συγκεντρώνει 
όλους τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του δεσμούς σε έναν συγκεκριμένο τόπο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατοικεί στον εν λόγω 
τόπο μόνο «λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών», προϋπόθεση που δεν αποκλείει 
τη διατήρηση τέτοιων δεσμών και σε άλλα κράτη μέλη. 

Στην υπόθεση C-262/99, Λουλουδάκης, το Δικαστήριο παρέθεσε, ενδεικτικά, μια σειρά από 
παράγοντες που δύνανται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το μόνιμο κέντρο 
συμφερόντων ενός προσώπου. Μεταξύ αυτών των παραγόντων συγκαταλέγονται «η φυσική 
παρουσία του, καθώς και των μελών της οικογένειάς του, η ύπαρξη κατοικίας, ο πραγματικός 
τόπος φοιτήσεως σε σχολείο των τέκνων, ο τόπος ασκήσεως των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων, ο τόπος των περιουσιακών συμφερόντων, ο τόπος των διοικητικών δεσμών με 
τις δημόσιες αρχές και τους κοινωνικούς φορείς, καθόσον τα στοιχεία αυτά εκφράζουν τη 
βούληση του συγκεκριμένου ατόμου να προσδώσει μια ορισμένη μονιμότητα στον τόπο όπου 
αναπτύσσει τους δεσμούς αυτούς, λόγω της συνέχειας που προκύπτει από μια βιοτική συνήθεια 
και από την εξέλιξη των συνήθων κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων».

Αντιστοίχως, το σημείο εστίασης των επαγγελματικών δεσμών ενός προσώπου, κατά την 
περίοδο εργασίας του στο εξωτερικό, δεν βρίσκεται στη χώρα προέλευσης, αλλά στο κράτος 
υποδοχής του. Το γεγονός ότι η επαγγελματική δραστηριότητα ενός προσώπου σε ένα κράτος 
μέλος έχει ορισμένη διάρκεια δεν αποκλείει, αυτό καθαυτό, την πιθανότητα το εν λόγω 
πρόσωπο να έχει, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τη συνήθη κατοικία του στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος (βλ., κατ’ αναλογία, υπόθεση C-392/05, Γεώργιος Αλεβίζος, 
παράγραφος 56).

Όσον αφορά τους προσωπικούς δεσμούς ενός προσώπου, αποφασιστικής σημασίας είναι, 
πρωτίστως και κατεξοχήν, οι δεσμοί του με φυσικά πρόσωπα, ήτοι με συγκεκριμένα άτομα. 
Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου εργασίας του στο εξωτερικό, ο ενδιαφερόμενος ζει μαζί 
με τη σύζυγο και τα τέκνα του στο κράτος υποδοχής, αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι έχουν 
μεταφερθεί εκεί οι προσωπικοί του δεσμοί. Είναι αλήθεια ότι, επιπροσθέτως, δύναται να 
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διατηρεί προσωπικούς δεσμούς και στη γενέτειρά του, για παράδειγμα με άλλα μέλη της 
οικογένειάς του. Ωστόσο, το σημείο εστίασης των προσωπικών του δεσμών πρέπει κατά 
κανόνα να επικεντρώνεται στον τόπο όπου βρίσκονται τα πρόσωπα με τα οποία διαμένει 
μονίμως υπό κοινή στέγη (επομένως, εάν ο ενδιαφερόμενος κατοικεί, υπό συνθήκες όπως 
αυτές που ισχύουν στην περίπτωση των τριών αναφερόντων, στη Δανία υπό κοινή στέγη με 
τη σύζυγο και τα τέκνα του, τούτο συνιστά ισχυρή ένδειξη ότι έχουν μεταφερθεί εκεί οι 
προσωπικοί του δεσμοί).

Το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει επίσης «τον τόπο των περιουσιακών συμφερόντων» ως 
πιθανό κριτήριο καθορισμού του κέντρου συμφερόντων του ενδιαφερομένου. Ωστόσο, κατά 
κανόνα δεν ενδείκνυται, στο πλαίσιο του καθορισμού του σημείου εστίασης των προσωπικών 
δεσμών του ενδιαφερομένου, να αναγνωρίζεται υπεροχή αυτού του παράγοντα έναντι των 
δεσμών του με συγκεκριμένα άτομα, με τα οποία διαμένει υπό κοινή στέγη. 

- Μεταφορά του μόνιμου κέντρου συμφερόντων

Σε περίπτωση που το σημείο εστίασης του ενδιαφερομένου σε σχέση με αμφότερους τους 
επαγγελματικούς και προσωπικούς δεσμούς του, κατά την περίοδο εργασίας του στο 
εξωτερικό, δεν βρίσκεται πλέον στη γενέτειρά του, αλλά στο κράτος υποδοχής του, συνάγεται 
το συμπέρασμα ότι υφίσταται μεταφορά της συνήθους κατοικίας του υπό την έννοια της 
οδηγίας 83/182/ΕΟΚ, τόσο κατά την ανάληψη των καθηκόντων του στο εξωτερικό όσο και 
κατά την επιστροφή του εντέλει στη γενέτειρά του.

Δέον είναι να σημειωθεί ότι η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-144/08, Επιτροπή 
κατά Φινλανδίας (που αφορούσε τον καθορισμό του τόπου συνήθους κατοικίας σε περίπτωση 
που η επαγγελματική δραστηριότητα κάποιου προσώπου σε ένα κράτος μέλος έχει ορισμένη 
διάρκεια), δεν ισχύει εφόσον η συνολική εκτίμηση των επαγγελματικών και προσωπικών 
δεσμών καθορίζει το μόνιμο κέντρο συμφερόντων του ενδιαφερομένου μόνο σε ένα κράτος 
μέλος. Συναφώς, τα συμπεράσματα του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-144/08 δεν είναι 
εφαρμοστέα σε περιστάσεις, όπως στην περίπτωση των τριών αναφερόντων, όπου η συνήθης 
κατοικία έχει μεταφερθεί στο κράτος υποδοχής.

- Άρθρο 9, παράγραφος 3, της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ

Η Δανία εφαρμόζει την ειδική ρύθμιση που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος
3, της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ. Η εν λόγω ρύθμιση παρέχει στη Δανία το δικαίωμα να θεωρεί 
ότι ένα άτομο από άλλο κράτος μέλος έχει τη συνήθη κατοικία του στη Δανία, εάν διαμένει 
στη χώρα αυτή επί ένα έτος ή 365 ημέρες σε χρονική περίοδο 24 μηνών. Ωστόσο, στην 
περίπτωση που ένα άτομο θεωρείται ότι έχει δύο κατοικίες, η συνήθης κατοικία του ατόμου 
αυτού βρίσκεται στον τόπο στον οποίο διαμένουν ο/η σύζυγός του και τα τέκνα του. Σε 
παρόμοιες περιπτώσεις, η Δανία είναι υποχρεωμένη να συνεννοείται με το άλλο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, προκειμένου να καθοριστεί ποια από τις δύο κατοικίες πρέπει 
να ληφθεί υπόψη για την επιβολή του φόρου. 

Εντούτοις, εάν, σε περιστάσεις όπως εκείνες στην περίπτωση των τριών αναφερόντων, η 
συνήθης κατοικία ενός ατόμου έχει μεταφερθεί στη Δανία σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ, η Δανία δεν υποχρεούται να εφαρμόσει την ειδική 
ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 3.
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Η Επιτροπή θα ήθελε να προσθέσει ότι το 1998 υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την ενοποίηση 
και επικαιροποίηση των διατάξεων της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ, υπό το πρίσμα του 
φορολογικού καθεστώτος της εσωτερικής αγοράς1. Η εν λόγω πρόταση δεν προέβλεπε πλέον 
την ειδική ρύθμιση για τη Δανία. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να καταλήξει σε 
συμφωνία επί της πρότασης της Επιτροπής και, κατά συνέπεια, εξακολουθεί να ισχύει η 
ειδική ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 3. 

Νομολογία της ΕΕ σχετικά τη φορολογική ατέλεια για τα εταιρικά αυτοκίνητα 

Ένας από τους αναφέροντες (1349/2010) παραπέμπει στην απόφαση του Δικαστηρίου στις 
συνεκδικαθείσες υποθέσεις C-151/04, Claude Nadin, και C-152/04, Jean-Pascal Durré, 
σχετικά με τη φορολογική ατέλεια για τα εταιρικά αυτοκίνητα. Στις εν λόγω υποθέσεις, το 
Δικαστήριο απεφάνθη ότι οι μέτοχοι, οι διευθυντές και οι διαχειριστές μιας εταιρείας που 
εργάζονται για την εταιρεία σε ένα κράτος μέλος, αλλά κατοικούν σε κάποιο άλλο, δύνανται 
να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο που έχει ταξινομηθεί στο όνομα της εταιρείας τόσο για 
προσωπικούς όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς εντός της χώρας διαμονής τους, εφόσον 
τα αυτοκίνητά τους χρησιμοποιούνται κυρίως εκτός της χώρας διαμονής τους. 

Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπως αυτή της αναφοράς 1349/2010, η νομολογία της ΕΕ σχετικά με 
τη φορολογική ατέλεια για εταιρικά αυτοκίνητα ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος δεν 
ισχύει, κυρίως επειδή ο αναφέρων δεν χρησιμοποιεί εταιρικό αυτοκίνητο, δηλαδή αυτοκίνητο 
ταξινομημένο στο όνομα του εργοδότη του. Εφόσον ο αναφέρων χρησιμοποιεί ιδιωτικό 
όχημα ταξινομημένο στο όνομά του, η μοναδική οδηγία που μπορεί να είναι συναφής με την 
κατάστασή του είναι η οδηγία 83/182/ΕΟΚ.

Απαίτηση καταβολής τέλους ταξινόμησης οχήματος σε περίπτωση μεταφοράς του τόπου 
συνήθους κατοικίας

Το Δικαστήριο έχει κρίνει ως σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ το γεγονός ότι ένα κράτος 
μέλος απαιτεί, κατά τον καθορισμό της συνήθους κατοικίας του ενδιαφερομένου στο έδαφός 
του, την καταβολή τέλους ταξινόμησης του οχήματος, ανεξαρτήτως εάν ομοειδές τέλος 
ταξινομήσεως έχει καταβληθεί σε άλλο κράτος μέλος (βλ., εν προκειμένω, την απόφαση στην 
υπόθεση C-138/04, Επιτροπή κατά Δανίας, παράγραφος 13).

Πέραν τούτου, από τη νομολογία του Δικαστηρίου (υποθέσεις C-387/01, Weigel, παράγραφος 
55, και C-365/02, Lindfors, παράγραφος 34) απορρέει ότι, μολονότι το τέλος ταξινόμησης 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόφαση για την άσκηση του σχετικού με την ελεύθερη 
κυκλοφορία δικαιώματος, η Συνθήκη δεν εγγυάται ότι η μεταφορά της κατοικίας εντός της 
Ένωσης είναι ουδέτερη από φορολογικής απόψεως. Οιοδήποτε μειονέκτημα αντιμετωπίζει ο 
ενδιαφερόμενος συνεπεία ανάλογης μεταφοράς θεωρείται ότι αντιβαίνει στις διατάξεις της 
Συνθήκης, μόνον εάν το εν λόγω μειονέκτημα παρουσιάζεται σε σύγκριση με όσους 
υπόκεινται ήδη σε υποχρέωση καταβολής αυτού του τέλους· επί παραδείγματι, εάν το 

                                               
1 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των επιβατικών αυτοκινήτων 

οχημάτων που μεταφέρονται οριστικά σε άλλο κράτος μέλος σε συνδυασμό με τη μεταφορά της κατοικίας ή 
χρησιμοποιούνται προσωρινά σε κράτος μέλος εκτός εκείνου στο οποίο είναι ταξινομημένα, 
COM(1998)0030 τελικό. ΕΕ C 108 της 7.4.1998, σ. 75.



CM\866806EL.doc 7/8 PE464.865v01-00

EL

αντίτιμο του τέλους είναι υψηλότερο για έναν μεθοριακό εργαζόμενο από ό,τι για κάποιον 
που είναι ήδη εγκατεστημένος στο κράτος μέλος. 

Οι υψηλοί συντελεστές τέλους ταξινόμησης και ο καθορισμός της φορολογούμενης αξίας

Όσον αφορά το ζήτημα των υψηλών συντελεστών τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων που 
επιβάλλονται δυνάμει της δανικής νομοθεσίας, η Επιτροπή παραπέμπει στην απόφαση του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-383/01, De Danske Bilimportører, στην οποία το Δικαστήριο 
δήλωσε ότι οι συντελεστές αυτοί δεν παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ.

Όσον αφορά τη δανική νομοθεσία σχετικά με τον καθορισμό της φορολογούμενης αξίας, 
συνιστάται να ληφθεί υπόψη ότι η Δανία έχει προσαρμόσει συναφώς τη νομοθεσία της ώστε 
να συνάδει με τη νομολογία της ΕΕ, ειδικότερα δε με την απόφαση του Δικαστηρίου στην 
υπόθεση C-47/88, Επιτροπή κατά Δανίας. Πράγματι, σύμφωνα με τη δανική νομοθεσία, ο 
υπολογισμός του τέλους ταξινόμησης λαμβάνει υπόψη την πραγματική υποτίμηση της αξίας 
του αυτοκινήτου, ούτως ώστε να μην υπερβαίνει το ποσό του κατάλοιπου φόρου που 
ενσωματώνεται στην αξία παρόμοιων, εγχώρια ταξινομημένων αυτοκινήτων. 

Επομένως, δεν αντιβαίνει στη νομοθεσία της ΕΕ το γεγονός ότι το υψηλό τέλος ταξινόμησης 
για καινούρια αυτοκίνητα στη Δανία συνεπάγεται τη μείωση της αξίας τους με πολύ 
βραδύτερο ρυθμό στην αγορά της Δανίας από ό,τι σε χώρες όπου είναι χαμηλότερος ο φόρος 
αυτοκινήτων οχημάτων. Κατά συνέπεια, σε χώρες όπου τα αυτοκίνητα υπόκεινται μόνο σε 
φόρο προστιθέμενης αξίας, το κατάλοιπο του εν λόγω φόρου επί της αξίας ενός 
μεταχειρισμένου οχήματος θα είναι ουσιαστικά αμελητέο μετά την παρέλευση μερικών ετών, 
ενώ, αντιθέτως, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να ισχύσει στη Δανία.

Δανεισμός μεταξύ ιδιωτών

Οι περιστάσεις που ισχύουν στην περίπτωση της αναφοράς 1444/2010 διαφέρουν ως προς 
ένα ουσιαστικό στοιχείο από εκείνες που ισχύουν στην περίπτωση των δύο άλλων 
αναφερόντων, διότι ο εν λόγω αναφέρων δεν χρησιμοποιούσε δικό του αυτοκίνητο, αλλά 
αυτοκίνητο ταξινομημένο στην Πολωνία, το οποίο είχε δανειστεί από τη μητέρα του. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι στην υπόθεση C-580/10, G. Frank, που εκκρεμεί ενώπιον του 
Δικαστηρίου, το Hoge Raad der Nederlanden παρέπεμψε την υπόθεση για έκδοση 
προδικαστικής απόφασης σχετικά με κατάσταση παρόμοια με την υπόθεση του αναφέροντος. 
Επομένως, το Δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει κατά πόσον, υπό το πρίσμα του άρθρου 21 
της ΣΛΕΕ, η νομοθεσία της ΕΕ αποτρέπει κάποιο κράτος μέλος από το να υποβάλλει σε φόρο 
την έναρξη της χρήσεως του οδικού δικτύου της ημεδαπής με αυτοκίνητο, στην περίπτωση 
που το αυτοκίνητο αυτό είναι ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, το έχει δανείσει κάτοικος 
αυτού του άλλου κράτους μέλους και χρησιμοποιείται για ιδιωτικούς σκοπούς στο έδαφος 
του πρώτου κράτους μέλους από πρόσωπο που είναι κάτοικος αυτού του κράτους μέλους, 
αλλά έχει την ιθαγένεια του άλλου κράτους μέλους. 

Το Δικαστήριο δεν έχει εξετάσει κατά το παρελθόν αυτό το ζήτημα, και, ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή θα αναμένει την απόφαση του Δικαστηρίου επί της υπόθεσης, προτού λάβει θέση 
σχετικά με το εάν η ισχύουσα δανική φορολογική νομοθεσία για αυτοκίνητα δανειζόμενα 
μεταξύ ιδιωτών ενδέχεται να αντιβαίνει στη νομοθεσία της ΕΕ.
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Οι δανικές πρακτικές διαδικασίες σχετικά με την κατάσχεση αυτοκινήτων ταξινομημένων σε 
άλλο κράτος μέλος

Η Επιτροπή ζήτησε από τη Δανία να διευκρινίσει την ισχύουσα κατάσταση στη Δανία σε 
σχέση με την προσωρινή κατάσχεση αυτοκινήτων ταξινομημένων σε άλλα κράτη μέλη. 
Κατόπιν τούτου, η Δανία αναγνώρισε ότι όφειλε να τροποποιήσει τις ισχύουσες πρακτικές 
διαδικασίες της σχετικά με τέτοιου είδους κατασχέσεις, ενόψει της συμμόρφωσής της προς τη 
νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως δε προς την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-156/04, 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας. Ακολούθως, η Δανία 
ενέκρινε διατάξεις1 που καθιστούν σαφές ότι, σε πραγματικές καταστάσεις, και πριν από την 
εκτέλεση οιασδήποτε κατάσχεσης, οι φορολογικές αρχές πρέπει να εξετάζουν εάν ο σκοπός 
του μέτρου, που συνίσταται στην είσπραξη προστίμων και τελών, μπορεί να επιτευχθεί με τη 
χρήση ηπιότερων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για σύσταση εγγυήσεως. 

Συμπέρασμα

Εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να προβούν σε εκτίμηση και στάθμιση όλων των 
συναφών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τις τρεις υποθέσεις, υπό το πρίσμα των κριτηρίων 
που απορρέουν από τη νομολογία της ΕΕ, και να αποφασίσουν, συνεπώς, κατά πόσον τα 
αυτοκίνητά τους μπορούν να εξαιρεθούν από το τέλος ταξινόμησης στη Δανία, βάσει της 
οδηγίας 83/182/ΕΟΚ. 

Παρ’ όλα αυτά, έχοντας αναλύσει τις ισχύουσες συνθήκες στο πλαίσιο των τριών αναφορών, 
η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν διαπιστώνεται στις αντίστοιχες υποθέσεις καμία γενική διοικητική 
πρακτική ή εθνική νομοθεσία περί της επιβολής τέλους ταξινόμησης οχημάτων που να μην 
συμμορφώνεται προς την οδηγία 83/182/ΕΟΚ.

Στην υπόθεση C-580/10, G. Frank, το Δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει το ζήτημα κατά 
πόσον το άρθρο 21 της ΣΛΕΕ αποτρέπει τα κράτη μέλη από την επιβολή τέλους ταξινόμησης 
σε περιστάσεις παρόμοιες με εκείνες της υπόθεσης 1444/2010. Συναφώς, η Επιτροπή κρίνει 
σκόπιμο να μην λάβει θέση επί του θέματος πριν από την έκδοση της απόφασης του 
Δικαστηρίου σχετικά με την εν λόγω υπόθεση.

Όσον αφορά τις δανικές πρακτικές διαδικασίες σχετικά με την κατάσχεση αυτοκινήτων 
ταξινομημένων σε άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το 
γεγονός ότι η Δανία προέβη σε τροποποίηση των πρακτικών διαδικασιών της ώστε να 
εναρμονίσει τις εν λόγω διαδικασίες με τη νομοθεσία της ΕΕ. Εφόσον η νομοθεσία της 
Δανίας και οι πρακτικές διαδικασίες που αφορούν τις κατασχέσεις είναι πλέον συμβατές με 
τη νομοθεσία της ΕΕ, η Επιτροπή δεν θα δώσει περαιτέρω συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα.

                                               
1  Νομικός προσανατολισμός αριθ. 2011-1 της δανικής φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης (SKAT) που 

αφορά την κράτηση ή την κατάσχεση αγαθών σύμφωνα με τον δανικό νόμο για τα τελωνεία. Ο εν λόγω 
νομικός προσανατολισμός, ο οποίος δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2011, έχει χαρακτήρα εγκυκλίου, που 
σημαίνει ότι οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτόν είναι δεσμευτικές για το προσωπικό του Υπουργείου 
Φορολογίας.


