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Θέμα: Αναφορά 0958/2007, του Graham Unsworth, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τέλη ταξινόμησης που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων στη Μάλτα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα τέλη ταξινόμησης που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Μάλτα. Παραπέμπει στο εξωφρενικό ποσό το οποίο του 
ζήτησαν οι μαλτεζικές αρχές για την εισαγωγή ενός οχήματος Saab 9000 CSE ηλικίας 11 
ετών, με αποτέλεσμα να το αφήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα τέλη 
ταξινόμησης που επιβάλλουν οι μαλτεζικές αρχές σε εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 
αντιβαίνουν στις αρχές της ΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και, για τον 
λόγο αυτόν, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

I Η αναφορά

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα τέλη ταξινόμησης, και συγκεκριμένα για το ελάχιστο
τέλος ταξινόμησης, που επιβάλλεται όταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μεταφέρονται στη
Μάλτα. Κάνει λόγο για το εξωφρενικό ποσό που απαίτησαν οι μαλτεζικές αρχές για την
ταξινόμηση του ηλικίας 11 ετών Saab 9000 CSE αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να το 
αφήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν μετακόμισε στη Μάλτα το 2004. Ο αναφέρων θεωρεί ότι
το ύψος των τελών ταξινόμησης που επιβάλλουν οι μαλτεζικές αρχές σε μεταχειρισμένα
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αυτοκίνητα που μεταφέρονται στη Μάλτα αντιβαίνει στις αρχές της ΕΕ για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

II. Παρατηρήσεις επί της νομοθεσίας

Πρέπει καταρχάς να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον τομέα των τελών ταξινόμησης αυτοκινήτων. Παρότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα 
προσπαθήσει να απομακρύνει τα φορολογικά εμπόδια που προκαλούν στρεβλώσεις στην
ελεύθερη κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων στην εσωτερική αγορά, μέχρι στιγμής οι 
προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα αυτόν δεν έχουν εγκριθεί λόγω ανεπαρκούς στήριξης 
από τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τέτοιους
φόρους και να καθορίζουν μονομερώς το επίπεδό τους και τη μέθοδο υπολογισμού. Επιπλέον, 
η κοινοτική νομοθεσία δεν απαιτεί η φορολογητέα αξία του προς ταξινόμηση οχήματος να
βασίζεται στην τιμή αγοράς που καταβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος.
Τα κράτη μέλη πρέπει, ωστόσο, να συμμορφώνονται με το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ, που
απαγορεύει τη διακριτική εσωτερική φορολόγηση, άμεσα ή έμμεσα, προϊόντων άλλων 
κρατών μελών, πέραν της φορολογίας που επιβάλλεται άμεσα ή έμμεσα σε ομοειδή εγχώρια 
προϊόντα.
Σε αρκετές αποφάσεις του, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η επιβολή από ένα κράτος μέλος
φόρου σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος αντιβαίνει 
στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 90 της Συνθήκης, όταν το ποσό του φόρου υπερβαίνει το 
ποσό του καταλοίπου του φόρου που παραμένει ενσωματωμένο στην αξία των ομοειδών 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων που είναι ήδη ταξινομημένα στα μητρώα του 
κράτους. Έτσι, το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι η σχέση μεταξύ του ποσού του φόρου και της 
τιμής αγοράς σε άλλο κράτος μέλος –η οποία είναι άνευ σημασίας καθώς δεν επηρεάζει την 
αξία του οχήματος στο κράτος όπου πρόκειται να ταξινομηθεί– αλλά το ποσοστό της αξίας 
ενός ομοειδούς οχήματος στην εγχώρια αγορά που αντιστοιχεί στο κατάλοιπο του φόρου.

Στην περίπτωση της Μάλτας, η Επιτροπή είναι ενήμερη για το γεγονός ότι η μαλτεζική 
νομοθεσία για τη φορολογία αυτοκινήτων παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία και έχει 
κινήσει σχετική διαδικασία επί παραβάσει. Σύμφωνα με το πρώτο παράρτημα του μαλτεζικού 
νόμου για τη φορολογία των οχημάτων1, για τις περισσότερες κατηγορίες μεταχειρισμένων 
οχημάτων καταβάλλεται ένα ελάχιστο ποσό. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται ελάχιστος φόρος
μόνον στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ενώ δεν προβλέπεται ελάχιστο όριο για τα νέα 
οχήματα. Ακόμη και αν το ποσό του φόρου που καθορίζεται κατά τον τεχνικό έλεγχο είναι 
μικρότερο, οφείλεται το μεγαλύτερο ελάχιστο ποσό. Η κατάσταση αυτή, η οποία συνεπάγεται
ότι το τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται υπερβαίνει το κατάλοιπο φόρου που παραμένει 
ενσωματωμένο στην αξία των ομοειδών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων που είναι 
ήδη ταξινομημένα στη Μάλτα, παραβιάζει το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα για το ζήτημα αυτό στις 23 
Μαρτίου 2007 και, κατόπιν της μη ικανοποιητικής απάντησης των μαλτεζικών αρχών, στις 4 
Απριλίου 2008 εστάλη στη Μάλτα αιτιολογημένη γνώμη  (δελτίο Τύπου της Επιτροπής
IP/08/511).

                                               
1 Κεφάλαιο 368, νόμος για τη φορολογία των οχημάτων, Νόμος X του 1994 όπως τροποποιήθηκε.
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III. Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αναμένει την απάντηση της Μάλτας στην αιτιολογημένη γνώμη προκειμένου να
διαπιστώσει εάν το κράτος μέλος θα τροποποιήσει τη νομοθεσία του ή εάν θα χρειαστεί
προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
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