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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1255/2011, των V.S. και Dan Scripcariu, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Εδώ και 10 χρόνια, οι αναφέροντες διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Αγόρασαν και 
ταξινόμησαν τα αυτοκίνητά τους στη Ρουμανία και επιθυμούν να τα οδηγήσουν στην 
Ελλάδα. Ενημερώθηκαν ότι μπορούν να τα οδηγήσουν στην Ελλάδα αλλά μόνο για διάστημα 
έξι μηνών και ότι στη συνέχεια θα πρέπει να πληρώσουν τέλη της τάξεως των 8 000 ευρώ. Σε 
περίπτωση που δεν πληρώσουν, το αυτοκίνητό τους θα κατασχεθεί και οι αναφέροντες θα 
πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 5 000 ευρώ. Καθώς είναι σε απόγνωση, οι 
αναφέροντες ζητούν τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.

Η φορολόγηση των οχημάτων δεν εναρμονίζεται σε επίπεδο ΕΕ και, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη παραμένουν ελεύθερα να επιβάλλουν φόρους στα οχήματα που εισάγονται και 
χρησιμοποιούνται στην επικράτειά τους.
 Η επιβολή φόρου παρόμοιου με εκείνον που περιγράφουν οι αναφέροντες είναι σύνηθες 
φαινόμενο στα κράτη μέλη όπου το επίπεδο φορολογίας μπορεί να διαφέρει σημαντικά 
ανάλογα με την πολιτική που επιλέγουν να εφαρμόσουν. Συνήθως, τέτοιου είδους φόροι 
επιβάλλονται για την ταξινόμηση οχήματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους. Επιπλέον, δεδομένου του ισχύοντος καθεστώτος 
εναρμόνισης, η επιβολή των εν λόγω φόρων είναι νόμιμη, ανεξάρτητα από το αν έχει ήδη 
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επιβληθεί αντίστοιχος φόρος σε άλλο κράτος μέλος για το ίδιο όχημα. Αυτό επιβεβαιώνεται 
και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει αποφανθεί ότι το δίκαιο της 
ΕΕ δεν διασφαλίζει ότι η αλλαγή του τόπου διαμονής από ένα κράτος μέλος σε άλλο δεν 
συνεπάγεται φορολογικές συνέπειες όσον αφορά την ταξινόμηση οχήματος1. Η περίοδος 
διάρκειας έξι μηνών για την οποία κάνουν λόγο οι αναφέροντες απορρέει από την εφαρμογή 
της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ2 βάσει της οποίας τα κράτη μέλη υποχρεούνται να απαλλάσσουν τα 
εισαγόμενα οχήματα, μεταξύ άλλων, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για διάστημα 
έξι μηνών, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Στόχος της εν λόγω απαλλαγής είναι να διευκολύνει την 
προσωρινή μεταφορά κατοικίας σε άλλο κράτος μέλος υποχρεώνοντας το κράτος μέλος 
υποδοχής να μην επιβάλει φόρους στο όχημα που έχει εισαχθεί προσωρινά στην επικράτειά 
του από ιδιώτη. Ωστόσο, μετά το πέρας της περιόδου διάρκειας έξι μηνών, η οδηγία δεν 
εμποδίζει το κράτος μέλος να επιβάλλει φόρους για την ταξινόμηση οχήματος στην 
επικράτειά του.

Ως εκ τούτου, αυτό καθαυτό το γεγονός ότι η Ελλάδα επιβάλλει τον εν λόγω φόρο δεν 
αντιβαίνει στο δίκαιο ούτε στη νομολογία της ΕΕ. 

Συμπέρασμα

Βάσει της αναφοράς, δεν διαπιστώνεται παραβίαση του δικαίου της ΕΕ ούτε από την 
ελληνική νομοθεσία ούτε από τη γενική πρακτική.
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