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Θέμα: Αναφορά 156/2005, της Szilvia Deminger, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
τέλος ταξινόμησης που καταβάλλεται στην Ουγγαρία για την εισαγωγή 
αυτοκινήτων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επιθυμεί να μάθει εάν τα τέλη ταξινόμησης που καταβάλλονται στην 
Ουγγαρία για τα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβατά με 
την κοινοτική νομοθεσία, και θεωρεί ότι το γεγονός αυτό συνιστά παραβίαση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου 2006.

Με τον νόμο CX 2003, ο οποίος εν συνεχεία τροποποιήθηκε με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2005, η Ουγγαρία θέσπισε τέλος ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα οχήματα. 
Το τέλος αυτό επιβάλλεται στην πρώτη κυκλοφορία του οχήματος στους ουγγρικούς 
δρόμους έπειτα από πώληση του οχήματος βάσει του νόμου περί ΦΠΑ, ενδοκοινοτική 
αγοραπωλησία, εισαγωγή και μετατροπή. Συγκεκριμένα, ο φόρος επιβάλλεται και στην 
περίπτωση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που τίθενται σε κυκλοφορία στους ουγγρικούς 
δρόμους μετά την εισαγωγή τους από άλλο κράτος μέλος. Το ουγγρικό τέλος 
ταξινόμησης, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, ορίζεται ως ένα σταθερό ποσό, 
που εξαρτάται από την ισχύ του κινητήρα, το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιεί το 
όχημα και τα επίπεδα εκπομπών. Ωστόσο, το ύψος του τέλους δεν μεταβάλλεται 
ανάλογα με το εάν το προς ταξινόμηση όχημα είναι καινούριο ή μεταχειρισμένο.
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Η αναφέρουσα επιθυμεί να πληροφορηθεί «εάν τα τέλη ταξινόμησης που καταβάλλονται 
στην Ουγγαρία για τα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ είναι 
συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία, και θεωρεί ότι το γεγονός αυτό συνιστά 
παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ».

Απουσία εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
επιβάλλουν τέλη ταξινόμησης υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με το 
πρωτογενές και το δευτερογενές κοινοτικό δίκαιο1. Όσον αφορά το πρωτογενές δίκαιο, 
τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ 
σύμφωνα με το οποίο κανένα κράτος µέλος δεν επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα στα 
προϊόντα άλλων κρατών µελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως, ανώτερους 
από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα. Η 
θεμελιώδης αυτή αρχή του κοινοτικού δικαίου έχει μεγάλη σημασία στον τομέα της 
φορολογίας των αυτοκινήτων επειδή συχνά βάσει αυτής αξιολογείται η συμβατότητα 
ενός τέλους ταξινόμησης με το κοινοτικό δίκαιο.

Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει έρευνα σχετικά με το ουγγρικό τέλος ταξινόμησης από 
διάφορες απόψεις. Τα βασικά σημεία που θέτουν ζήτημα συμβατότητας είναι αυτά που 
αφορούν την παραβίαση του άρθρου 90, στον βαθμό που το ουγγρικό τέλος φαίνεται να 
είναι ένας εσωτερικός φόρος που εισάγει διακρίσεις μεταξύ των εισαγόμενων 
αυτοκινήτων τα οποία πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία στους ουγγρικούς δρόμους, 
και των εγχώριων αυτοκινήτων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, η έλλειψη εγχώριας 
παραγωγής αυτοκινήτων δεν εμποδίζει την εφαρμογή του άρθρου 90 σε ένα κράτος 
μέλος, καθώς ο όρος «ομοειδές εθνικό προϊόν» είναι δυνατό να αφορά ένα προϊόν το 
οποίο έγινε εγχώριο με την εισαγωγή του και την κυκλοφορία του στην εγχώρια αγορά 
(Επιτροπή κατά Δανίας, C-47/88).

Επιπλέον, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ένα κράτος μέλος, κατά 
την επιβολή τέλους ταξινόμησης οχημάτων, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πραγματική 
αξία του οχήματος κατά τον χρόνο της ταξινόμησης προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς το άρθρο 90. Έτσι, το Δικαστήριο έκρινε ότι «η εκ μέρους κράτους μέλους 
είσπραξη φόρου επί των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προελεύσεως άλλου κράτους 
μέλους αντιβαίνει προς το άρθρο 95 της Συνθήκης EOK (νυν άρθρο 90) όταν το ποσό 
του φόρου, υπολογιζόμενο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική απόσβεση της 
αξίας του οχήματος, υπερβαίνει το ποσό του καταλοίπου του φόρου που παραμένει 
ενσωματωμένο στην αξία των ομοειδών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων που 
είναι ήδη εγγεγραμμένα στα μητρώα του πρώτου κράτους» (Nunes Tadeu, C-345/93, 
παράγραφος 20, Επιτροπή κατά Δανίας, C-47/88, παράγραφος 22, και Επιτροπή κατά 
Ελληνικής Δημοκρατίας, C-375/95).

                                               
1 Βλέπε οδηγία 83/182/ΕΟΚ (ΕΕ L 105 της 23.4.1983) για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο 

εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων και οδηγία 
83/183/ΕΟΚ (ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σελ. 64-65) σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται 
στις οριστικές εισαγωγές, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες.
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Στην πραγματικότητα, το τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται σε ένα καινούριο 
αυτοκίνητο αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της αξίας του, το οποίο, με την πάροδο του 
χρόνου, μειώνεται αναλογικά με τη μείωση της αξίας του αυτοκινήτου. Κατά συνέπεια, 
τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ενσωματώνουν ήδη στην αξία τους το ποσό του τέλους 
ταξινόμησης που έχει μειωθεί λόγω της φυσιολογικής φθοράς του οχήματος. Από αυτό 
προκύπτει ότι, εάν δεν λαμβάνεται υπόψη η πραγματική μείωση της αξίας ενός 
μεταχειρισμένου οχήματος, το τέλος που επιβάλλεται σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο 
από το εξωτερικό –το οποίο εισάγεται για να χρησιμοποιηθεί στην Ουγγαρία– θα
υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το ποσό του καταλοίπου του φόρου που παραμένει 
ενσωματωμένο στην αξία ενός ίδιου τύπου και μοντέλου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, 
με την ίδια ισχύ κινητήρα, ίδιο τύπο καυσίμων και τα ίδια επίπεδα εκπομπών, που 
υπάρχει ήδη στην ουγγρική αγορά και το οποίο ταξινομήθηκε στην Ουγγαρία ως 
καινούριο.

Επομένως, όταν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο προερχόμενο από άλλο κράτος μέλος 
υπόκειται σε τέλος ταξινόμησης, το γεγονός ότι η πραγματική μείωση της αξίας του δεν 
λαμβάνεται υπόψη και ότι το τέλος ταξινόμησης δεν μειώνεται αναλογικά, οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το επιβαλλόμενο κατά τον τρόπο αυτόν τέλος ταξινόμησης ισοδυναμεί 
με εσωτερικό φόρο που μπορεί να δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ αλλοδαπών και 
εγχώριων ομοειδών προϊόντων. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η ουγγρική νομοθεσία, 
επιβάλλοντας στα καινούρια αυτοκίνητα τέλος ταξινόμησης ίδιου ύψους με αυτό που 
εφαρμόζεται σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, παραβιάζει το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ.

Η Επιτροπή αποφάσισε στις 12 Οκτωβρίου 2005 να απευθύνει στην Ουγγαρία 
προειδοποιητική επιστολή. Επιθυμεί, ωστόσο, να υπογραμμίσει ότι οποιοδήποτε 
σχετικό μέτρο της Επιτροπής δεν εγγυάται τη νομική προστασία μεμονωμένων ατόμων. 
Συνιστάται, επομένως, στην αναφέρουσα να προσφύγει ενώπιον των εθνικών αρχών 
προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων της.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Πρώτα από όλα, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των τελών ταξινόμησης των αυτοκινήτων.1 Αυτό 
συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τα εν λόγω τέλη και να 
αποφασίζουν μονομερώς για τα επίπεδά τους και τις μεθόδους υπολογισμού. Η 
Ουγγαρία μπορεί, συνεπώς, να διατηρήσει επίσης ένα τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων 
και να καθορίσει το επίπεδό του στο ύψος που θεωρεί κατάλληλο (στη Δανία, επί 
παραδείγματι, ένα παρόμοιο τέλος ανέρχεται στο 180% της αξίας του οχήματος. Άλλως 
ειπείν, δεν υπάρχει κοινοτικός κανόνας ο οποίος να απαιτεί από την Ουγγαρία να 
καταργήσει το τέλος ταξινόμησης που επιβάλλεται σε νέα ή μεταχειρισμένα οχήματα με 
κινητήρα. Δεν υπάρχει επίσης κοινοτική διάταξη η οποία να ρυθμίζει το ύψος του εν 

                                               
1 Η Επιτροπή παρουσίασε στις 5 Ιουλίου 2005 πρόταση οδηγίας (COM/2005/261/τελικό) η οποία, μεταξύ 

άλλων, περιλαμβάνει την κατάργηση των τελών ταξινόμησης των αυτοκινήτων για μια μεταβατική περίοδο 
πέντε έως δέκα ετών. Καθώς η έγκριση της πρότασης προϋποθέτει ομοφωνία από τα κράτη μέλη δεν έχει 
ακόμη εγκριθεί.
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λόγω τέλους.1 Η Ουγγαρία είναι, συνεπώς, ελεύθερη να επιβάλλει τέλος ταξινόμησης 
στα αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στο έδαφός της, ακόμη και αν το 
τέλος ταξινόμησης σε αυτά τα αυτοκίνητα έχει ήδη καταβληθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Η Ουγγαρία πρέπει, ωστόσο, να μεριμνήσει ώστε η εθνική νομοθεσία να συνάδει με το 
άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ. Οι εθνικοί κανόνες παραβιάζουν το άρθρο 90 της 
Συνθήκης ΕΚ εάν, επί παραδείγματι, υποβάλλουν ομοειδή εισαγόμενα και εγχώριας 
παραγωγής οχήματα με κινητήρα σε διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές ή εάν 
υπολογίζουν το ποσό του φόρου για τα εγχώρια και τα εισαγόμενα προϊόντα 
χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους, που οδηγούν στην επιβολή μεγαλύτερης 
φορολογίας στα προϊόντα από άλλα κράτη μέλη. Επί του παρόντος αυτό δεν φαίνεται να 
ισχύει στην περίπτωση της Ουγγαρίας σε σχέση με τα νέα οχήματα με κινητήρα.

Όσον αφορά τα μεταχειρισμένα οχήματα με κινητήρα, το άρθρο 90 ΕΚ, όπως 
ερμηνεύεται από το ΔΕΚ, παραβιάζεται εάν το τέλος ταξινόμησης βαρύνει περισσότερο 
τα μεταχειρισμένα οχήματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη από ό,τι τα ομοειδή 
μεταχειρισμένα οχήματα που είναι ήδη ταξινομημένα στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

Η Επιτροπή θεώρησε ότι η ουγγρική νομοθεσία περί τελών ταξινόμησης παραβίαζε το 
άρθρο 90 και συνεπώς κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας στο 
πλαίσιο της οποίας απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία στις 18 
Δεκεμβρίου 2005.

Κατόπιν της παραλαβής αυτής της επιστολής, η Ουγγαρία κατήργησε την προσαύξηση 
του 25% που εφαρμοζόταν στα εισαγόμενα οχήματα εκείνη την περίοδο, εισήγαγε μια 
σταθερή κλίμακα απόσβεσης για τα μεταχειρισμένα οχήματα και προέβλεψε μια 
διαδικασία προσφυγής βάσει της οποίας ένας φορολογούμενος θα μπορούσε να 
αμφισβητήσει το ποσό του φόρου που καθορίζεται βάσει της σταθερής κλίμακας. 
Κατόπιν της ανάλυσης των τροποποιήσεων, που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 
2006, η Επιτροπή απηύθυνε στις 4 Ιουλίου 2006 μια συμπληρωματική προειδοποιητική 
επιστολή στις ουγγρικές αρχές, η οποία αμφισβητούσε τη σταθερή κλίμακα απόσβεσης 
που εξακολουθούσε να θεωρείται ασύμβατη με το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς 
φαινόταν ότι ήταν πολύ χαμηλή ώστε να επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη, στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων, η πραγματική απώλεια αξίας των μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων τη στιγμή της ταξινόμησης, όπως απαιτείται από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο.

Στις 5 Οκτωβρίου 2006, το ΔΕΚ εξέδωσε απόφαση2 σχετικά με τη φορολόγηση των 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ουγγαρία σε υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στο 
Δικαστήριο κατά της νομοθεσίας ως είχε πριν από τις τροποποιήσεις του 2006. Η 
απόφαση που εκδόθηκε από το Δικαστήριο ήταν σύμφωνη με τη θέση της Επιτροπής. 

                                               
1 Το ΔΕΚ έκρινε ότι το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ δεν χρησιμεύει για τον περιορισμό του υπερβολικού ύψους των 

επιπέδων φορολογίας και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν τους φορολογικούς συντελεστές στα επίπεδα που 
θεωρούν κατάλληλα. Βλέπε απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Δεκεμβρίου 1990 στην υπόθεση C-47/88 Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Δανίας, Συλλογή 1990, σελ. I-04509, σημείο 10.

2 Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις Ilona Németh κατά Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális 
Parancsnoksága (αριθμός υπόθεσης C-333/05) και Ákos Nádasdi κατά Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi 
Regionális Parancsnoksága (C-290/05).
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Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο αρνήθηκε να παράσχει περιορισμό του προσωρινού 
αποτελέσματος της απόφασης, καθώς δεν διαπίστωσε ότι η Ουγγαρία θα διακινδύνευε 
να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες για την επιστροφή του μέρους του φόρου, που 
επιβαλλόταν κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, η Ουγγαρία 
υποχρεώθηκε να επιστρέψει στους αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων το μέρος του 
τέλους ταξινόμησης που υπερέβαινε το κατάλοιπο φόρου που ήταν ενσωματωμένο στην 
αξία ομοειδών οχημάτων που ήταν ήδη ταξινομημένα στο πρώτο κράτος. 

Μετά την έκδοση της προαναφερθείσας απόφασης, η Ουγγαρία μετέβαλε εκ νέου τη 
σχετική νομοθεσία της. Οι τροποποιήσεις τέθηκαν σε ισχύ στις 5 Φεβρουαρίου 2007. Η 
τροποποιηθείσα νομοθεσία παρέχει πλέον μια τροποποιημένη κλίμακα απόσβεσης η 
οποία αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική απόσβεση της αξίας των αυτοκινήτων 
σε σύγκριση με την προηγούμενη κλίμακα. 

Προκειμένου να συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα απόφαση σε σχέση με την 
επιστροφή, η Ουγγαρία ενέκρινε επίσης έναν νόμο περί επιστροφής φόρου, που τέθηκε 
σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου και βάσει του οποίου τα τέλη επιστράφηκαν σε όλους 
σχεδόν τους φορολογούμενους που υπέβαλαν σχετική αίτηση.

Συμπέρασμα

Παρόλο που η ουγγρική νομοθεσία περί φορολογίας ταξινόμησης έχει υποστεί 
σημαντικές βελτιώσεις, προς το παρόν η Επιτροπή δεν έχει ακόμη περατώσει τη 
διαδικασία επί παραβάσει, καθώς συνεχίζονται οι επαφές με τις ουγγρικές αρχές για την 
περαιτέρω αποσαφήνιση ορισμένων δευτερευουσών πτυχών σε σχέση με την κλίμακα 
απόσβεσης.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Σε συνέχεια της απάντησης τής 19ης Οκτωβρίου 2007, η Επιτροπή θα ήθελε να παραθέσει τις 
ακόλουθες συμπληρωματικές παρατηρήσεις. 

Κοινοτικό δίκαιο

Τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων δεν είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν αυτά τα τέλη και να αποφασίζουν 
μονομερώς για τα επίπεδά τους και τις μεθόδους υπολογισμού. Επομένως, τα κράτη μέλη 
δύνανται να διατηρούν ένα τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων και να ορίζουν το επίπεδό του 
όσο υψηλότερα θεωρούν ότι πρέπει (στη Δανία, φερ’ ειπείν, ένα παρόμοιο τέλος ανέρχεται 
στο 180% της αξίας ενός οχήματος).

Ωστόσο, αυτά τα τέλη πρέπει να συμμορφώνονται προς τη Συνθήκη ΕΚ και ειδικότερα προς
το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ.

Η Ουγγαρία είναι, ως εκ τούτου, ελεύθερη να επιβάλλει τέλος ταξινόμησης στα αυτοκίνητα 
που ταξινομούνται για πρώτη φορά στο έδαφός της, ακόμη και αν το τέλος ταξινόμησης σε 
αυτά τα αυτοκίνητα έχει ήδη καταβληθεί προηγουμένως σε άλλο κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο τέλος είναι συμβατό με το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ.
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Ιστορικό της επιβολής τέλους ταξινόμησης στην Ουγγαρία

Με τον νόμο CX του 2003 (εφεξής «ο νόμος»), η Ουγγαρία εισήγαγε ένα τέλος ταξινόμησης.

Η Επιτροπή θεώρησε ότι ο νόμος παραβίαζε το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ και κίνησε 
διαδικασία επί παραβάσει (2005/4256) κατά της Ουγγαρίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή 
απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία στις 18 Οκτωβρίου 2005.

Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2006, η Ουγγαρία τροποποίησε τη νομοθεσία της για το τέλος 
ταξινόμησης. Η τροποποίηση εισήγαγε έναν σταθερό πίνακα απόσβεσης με βάση την ηλικία 
του οχήματος.

Στις 4 Ιουλίου 2006 η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην 
Ουγγαρία η οποία αμφισβητούσε τη συμβατότητα του σταθερού πίνακα απόσβεσης με το 
άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι η σταθερή απόσβεση φαινόταν 
υπερβολικά αργή ώστε να επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη, στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, η πραγματική απώλεια αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τη στιγμή της
ταξινόμησης, όπως απαιτείται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Στις 5 Οκτωβρίου 2006, στο πλαίσιο δύο αιτήσεων για έκδοση προδικαστικής απόφασης, το 
Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σχετικά με το ουγγρικό τέλος ταξινόμησης σε υποθέσεις που 
εξετάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά της νομοθεσίας ως είχε πριν από τις 
τροποποιήσεις του 2006.

Ως αποτέλεσμα της απόφασης Nádasdi, το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο CXXX
του 2007 για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης.

Πρόσφατες εξελίξεις στην ουγγρική νομοθεσία και τρέχουσα κατάσταση

Τροποποιήσεις από 5ης Φεβρουαρίου 2007
Η Ουγγαρία τροποποίησε τη νομοθεσία της για το τέλος ταξινόμησης εγκρίνοντας τον νόμο 
CXXXI του 2006 που τέθηκε σε ισχύ στις 5 Φεβρουαρίου 2007.
Η ισχύουσα έκδοση του πίνακα απόσβεσης κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης 
είναι αυτή που ορίζεται από την εν λόγω τροποποίηση.

Απόφαση του Δικαστηρίου (Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, 20 Σεπτεμβρίου 2007)

Κατόπιν προσφυγής για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων, το Δικαστήριο εξέδωσε, στις 20 
Σεπτεμβρίου 2007, απόφαση για το ελληνικό τέλος ταξινόμησης.
Μεταξύ των αντικειμενικών κριτηρίων στα οποία μπορεί να βασιστεί μια σταθερή κλίμακα 
απόσβεσης, το Δικαστήριο έχει αναφέρει την ηλικία του οχήματος, αλλά και τα διανυθέντα 
χιλιόμετρα, τη γενική του κατάσταση, το σύστημα προώθησης, τη μάρκα ή το μοντέλο του.

Διαδικασία ενστάσεων από 1ης Απριλίου 2008

Με ισχύ από 1ης Απριλίου 2008, το Υπουργείο Οικονομίας και Μεταφορών και το 
Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσαν από κοινού το διάταγμα 13/2008 για τον επιμέρους 
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υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και άλλους διαδικαστικούς κανόνες (εφεξής «το 
διάταγμα»). Η διαδικασία ενστάσεων ενσωματώθηκε στον νόμο σε νέο τμήμα υπό τον τίτλο 
υπολογισμός τέλους σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες.

Σύμφωνα με το διάταγμα, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δύναται, προκαταβάλλοντας ένα 
ποσό 45 φιορινιών Ουγγαρίας (περίπου 180 ευρώ), να αμφισβητήσει τον επιμέρους 
υπολογισμό του τέλους από τις τελωνειακές αρχές και να ζητήσει σε βάθος εξέταση από 
ειδικούς εμπειρογνώμονες της αξίας του μεταχειρισμένου εισαγόμενου αυτοκινήτου με βάση 
κριτήρια (διανυθέντα χιλιόμετρα, τεχνική και γενική κατάσταση του οχήματος, σύγκριση της 
αξίας του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος με αυτήν παρόμοιου οχήματος αναφοράς) 
που δεν αναφέρονται στον νόμο.

Η Ουγγαρία έχει αναθέσει σε μία μόνο αρχή την αποκλειστική αρμοδιότητα να χειρίζεται τις 
επιμέρους απαιτήσεις που αφορούν τον υπολογισμό τελών στη Békéscsaba, μια 
απομακρυσμένη πόλη κοντά στα ρουμανικά σύνορα, 200 χιλιόμετρα από τη Βουδαπέστη.

Σε επιστολή της 22ας Απριλίου 2008, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από την Ουγγαρία για 
αυτά τα δύο θέματα (τα κριτήρια απόσβεσης και τις ενστάσεις).

Συμπέρασμα
Μετά την εξέταση της ουγγρικής απάντησης της 3ης Ιουλίου 2008, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η τρέχουσα διαδικασία επί παραβάσει δεν μπορεί να περατωθεί.
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