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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1345/2010, του Paul McColgan, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της εκστρατείας «Abolish VRT», σχετικά με προβλήματα αναφορικά με την 
ταξινόμηση οχήματος σε διασυνοριακό πλαίσιο μεταξύ του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Ιρλανδίας

Αναφορά 1357/2010 του Ryan Stewart, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Abolish VRT Campaign» (εκστρατεία για την κατάργηση του τέλους 
ταξινόμησης οχημάτων), σχετικά με τον γρίφο που καλούνται να λύσουν 
ιρλανδοί φοιτητές που σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά το 
τέλος ταξινόμησης οχημάτων

1. Περίληψη της αναφοράς 1345/2010

Ο αναφέρων, ιρλανδός υπήκοος, διαμένει στην Ιρλανδία, αλλά εργάζεται για λογαριασμό 
βρετανού εργοδότη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακριβώς μετά τα σύνορα. Ο εργοδότης του 
επιμένει να χρησιμοποιεί ο αναφέρων το προσωπικό του όχημα για την εργασία του, αλλά η 
ασφαλιστική εταιρεία του εργοδότη ασφαλίζει μόνον οχήματα που είναι ταξινομημένα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ιρλανδικές αρχές αρνούνται να του χορηγήσουν εξαίρεση από την 
καταβολή τέλους ταξινόμησης οχήματος. Βρίσκεται λοιπόν εγκλωβισμένος σε μια παράλογη 
κατάσταση η οποία, κατά τη γνώμη του, συνιστά παραβίαση του δικαιώματός του να 
μετακινείται και να εργάζεται ελεύθερα στην ΕΕ. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
τοποθετηθεί επί του θέματος.

Περίληψη της αναφοράς 1357/2010

Ο ιρλανδικός φορολογικός νόμος του 2010 προβλέπει ότι οι αλλοδαποί φοιτητές εξαιρούνται 
από το τέλος ταξινόμησης οχημάτων, καθώς ως «συνήθης τόπος διαμονής» τους θεωρείται η 
χώρα καταγωγής τους. Κατ’ αναλογία, για τους ιρλανδούς φοιτητές που σπουδάζουν στο 
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Ηνωμένο Βασίλειο συνήθης τόπος διαμονής τους πρέπει να θεωρείται η Ιρλανδία και αυτοί 
θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να οδηγούν τα αυτοκίνητά τους στη χώρα 
αυτή, στην οποία έχουν ταξινομηθεί και στην οποία φορολογούνται. Ωστόσο, για τις 
ιρλανδικές ασφαλιστικές εταιρείες, η διαμονή ενός προσώπου πάνω από 185 ημέρες ετησίως 
εκτός Ιρλανδίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματός του να δηλώνει την Ιρλανδία ως 
«συνήθη τόπο διαμονής» του. Κατά συνέπεια, οι ιρλανδοί φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο 
είναι υποχρεωμένοι να ταξινομήσουν τα οχήματά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου 
να αποκτήσουν κατάλληλη ασφάλιση, με κίνδυνο ωστόσο να κατασχεθεί το όχημά τους από 
τις ιρλανδικές φορολογικές αρχές όταν επιστρέψουν με αυτό για διακοπές στην Ιρλανδία 
επειδή οδηγούν αυτοκίνητο στη χώρα καταγωγής τους το οποίο έχει ταξινομηθεί στο 
εξωτερικό.

2. Παραδεκτό

Αναφορά 1345/2010: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Φεβρουαρίου 2011. 
Αναφορά 1357/2010: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2011. 

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

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

Το δίκαιο της ΕΕ για τη φορολόγηση των οχημάτων είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και δεν 
συνάδει με τις ανάγκες μιας εσωτερικής αγοράς. Έχοντας αυτό υπόψη, καταρχήν, τα κράτη 
μέλη παραμένουν ελεύθερα να επιβάλλουν εσωτερικούς φόρους στα μηχανοκίνητα οχήματα 
με την ευκαιρία της πρώτης ταξινόμησής τους στην επικράτειά τους, και πράγματι ένας 
μεγάλος αριθμός κρατών μελών επιβάλλει τέτοιους φόρους. Ωστόσο, όταν προβαίνουν σε μια 
τέτοια ενέργεια, οφείλουν να τηρούν το άρθρο 110 ΣΛΕΕ, το οποίο απαγορεύει την 
εσωτερική διακριτική φορολόγηση, η οποία επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα άλλων 
κρατών μελών εσωτερικούς φόρους ανώτερους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή 
έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα.

Όσον αφορά την αναφορά 1345/2010, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι στην 
περίπτωση των εταιρικών αυτοκινήτων, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι το άρθρο 45 ΣΛΕΕ 
απαγορεύει στην εθνική νομοθεσία ενός κράτους μέλους να επιβάλλει σε εργαζόμενο που 
κατοικεί στο κράτος αυτό την υποχρέωση ταξινόμησης και φορολόγησης στο εν λόγω κράτος 
εταιρικού οχήματος που τίθεται στη διάθεσή του από την εδρεύουσα σε άλλο κράτος μέλος 
εταιρεία που τον απασχολεί, όταν το εταιρικό αυτό όχημα δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
κατά τρόπο μόνιμο κυρίως εντός του πρώτου κράτους μέλους ούτε χρησιμοποιείται πράγματι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

Ωστόσο, στην περίπτωση των ιδιωτικών οχημάτων το κράτος μέλος διαμονής είναι ελεύθερο 
βάσει του ισχύοντος δικαίου της ΕΕ να επιβάλλει τέλος ταξινόμησης υπό τον όρο ότι τηρείται 
το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ. Πράγματι, σε μια ανακοίνωση1 της 15ης Μαΐου 1996, η Επιτροπή 
παρατήρησε ότι ένας ιδιώτης δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει ελεύθερα σε ποιο κράτος 
θα εγγράψει το όχημά του, καθότι έτσι θα υπήρχε κίνδυνος να εγγραφούν όλα τα οχήματα 

                                               
1 EE C 143/4 της 15ης Μαΐου 1996.
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στο κράτος μέλος με το χαμηλότερο επίπεδο φορολόγησης. Το Δικαστήριο υπερασπίστηκε 
αυτήν τη θέση στην απόφασή του στην υπόθεση C-451/99, Cura Anlagen.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφάλισης των οχημάτων, είναι πράγματι σωστό ότι ένας 
κάτοχος ασφαλιστήριου συμβολαίου έχει το δικαίωμα να έχει το όχημά του ασφαλισμένο από 
μια ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει σε διαφορετικό κράτος μέλος από το δικό του κράτος 
διαμονής, αν η οικεία ασφαλιστική εταιρεία σέβεται ορισμένες διατυπώσεις που απορρέουν 
από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν επίσης την 
ελευθερία των συμβάσεων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δικαιούνται να συνάπτουν 
ασφαλιστήρια συμβόλαια με όποιον κρίνουν σκόπιμο. Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει 
στη θεμελιώδη αρχή της συμβατικής ελευθερίας. 

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ιρλανδία παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ ως προς το 
σημείο που επικαλείται ο αναφέρων.

Όσον αφορά την αναφορά 1357/2010, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι στην 
περίπτωση που ένας σπουδαστής χρησιμοποιεί ένα ιδιωτικό όχημα, το οποίο έχει ταξινομηθεί 
στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του, στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους 
στο οποίο ο σπουδαστής διαμένει μόνο για τον σκοπό της πραγματοποίησης των σπουδών 
του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 83/182/ΕΟΚ 1 το όχημα απαλλάσσεται από την 
ταξινόμηση του οχήματος στο κράτος πραγματοποίησης των σπουδών.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλιση του οχήματος, οι εθνικοί κανόνες περί ταξινόμησης πρέπει να 
τηρούνται ακόμα και αν το υποχρεωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει, με βάση ένα 
ενιαίο ασφάλιστρο και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου ισχύος του συμβολαίου, 
ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης κάθε περιόδου κατά 
την οποία το όχημα παραμένει σε άλλα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του 
συμβολαίου. Επίσης, τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για την καταπολέμηση της 
ανασφάλιστης οδήγησης στην επικράτειά τους, στην οποία η Επιτροπή δεν μπορεί να 
παρέμβει. Πρέπει επίσης να επαναληφθεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την ελευθερία 
των συμβάσεων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δικαιούνται να συνάπτουν ασφαλιστήρια 
συμβόλαια με όποιον κρίνουν σκόπιμο. Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει στη θεμελιώδη 
αρχή της συμβατικής ελευθερίας. 

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ιρλανδία παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ ως προς το 
σημείο που επικαλείται ο αναφέρων.

Συμπεράσματα

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ιρλανδία παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ ως προς το σημείο που 
επικαλούνται οι αναφέροντες.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Ιουνίου 
2013.

Αναφορά 1357/2010

                                               
1 Οδηγία 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται 
στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων.
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πιστεύουν ότι οι τελευταίες συμπληρωματικές πληροφορίες που 
απέστειλε ο αναφέρων δεν σχετίζονται με την αρχική αναφορά και θα ήταν καλύτερο να 
εξετασθούν ξεχωριστά. Ωστόσο, για λόγους πληρότητας, η κατάσταση σχετικά με το 
πρόσφατο ζήτημα που έθεσε ο αναφέρων έχει ως εξής:

Στις κοινές υποθέσεις C-578/10--580/10, van Putten, Mook και Frank, ζητήθηκε από το 
Δικαστήριο να εξετάσει περιπτώσεις όπου ένα όχημα που έχει ταξινομηθεί στο εξωτερικό 
δανείζεται σε ιδιώτες από μέλη της οικογένειας ή φίλους και στο οποίο όχημα έχει επιβληθεί 
πλήρης φορολογική επιβάρυνση ταξινόμησης από ένα κράτος μέλος κατά την πρώτη χρήση 
του οδικού δικτύου του κράτους μέλους.

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο δανεισμός ενός οχήματος εντάσσεται στην ελεύθερη 
κίνηση κεφαλαίων. Στη συνέχεια, το Δικαστήριο έκρινε ότι αν ένα όχημα, το οποίο δεν είναι 
ταξινομημένο σε ένα κράτος μέλος, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κυρίως σε αυτό το 
κράτος μέλος επί μόνιμης βάσης, ή αν πράγματι χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο, η 
επιβολή φόρου επί του οχήματος κατά την πρώτη χρήση στο οδικό δίκτυο αυτού του κράτους 
μέλους από οχήματα τα οποία είναι ταξινομημένα στο εξωτερικό είναι δικαιολογημένη.

Αντιστρόφως, αν ένα όχημα δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κυρίως σε ένα κράτος μέλος 
επί μόνιμης βάσης, ή αν δεν χρησιμοποιείται πράγματι με αυτόν τον τρόπο, η επιβολή φόρου 
ταξινόμησης δεν είναι δικαιολογημένη και η χρήση του οχήματος θα πρέπει να εξαιρείται από 
την αντίστοιχη φορολόγηση.

Κατά συνέπεια, πρέπει να προσδιοριστεί για κάθε ξεχωριστή υπόθεση αν το όχημα το οποίο 
είναι ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην Ιρλανδία επί 
μόνιμης βάσης ή αν πράγματι χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Αν το παραπάνω δεν 
ισχύει, η χρήση του οχήματος εξαιρείται από τον φόρο ταξινόμησης.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιθυμούν να υπενθυμίσουν ότι παρακολουθούν διαρκώς την 
κατάσταση στα κράτη μέλη ώστε να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται στη νομοθεσία της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που διαμορφώνει η νομολογία του Δικαστηρίου.


