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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0380/2008, του κ. Sean P. Andrews, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το ιρλανδικό τέλος ταξινόμησης οχημάτων για τα μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το ιρλανδικό τέλος ταξινόμησης οχημάτων 
(VRT) που επιβάλλεται κατά την είσοδο στη χώρα ενός μεταχειρισμένου οχήματος που 
εισάγεται από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το οφειλόμενο ποσό 
ορίζεται ως ποσοστό αυτού που ονομάζεται «αγοραστική αξία» του οχήματος, η οποία 
καθορίζεται σε σχέση με την τιμή του οχήματος στην Ιρλανδία και όχι στη χώρα προέλευσής 
του. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό το τέλος παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη 
κυκλοφορία εμπορευμάτων και περιορίζει τον ανταγωνισμό στις αγορές μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων, καθώς διατηρεί υψηλή την τιμή των αυτοκινήτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων επομένως θεωρεί ότι βρίσκεται σε δυσμενή θέση σε σχέση με τους άλλους
πολίτες της ΕΕ που ζουν σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, ο αναφέρων θεωρεί ότι το
συγκεκριμένο τέλος περιορίζει τον ανταγωνισμό στις αγορές των μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων αφού διατηρεί την τιμή των αυτοκινήτων σε υψηλά επίπεδα.

Τέλη όπως το VRT υφίστανται σε πολλά κράτη μέλη και επιτρέπονται όταν επιβάλλονται σε
αγαθά που προέρχονται από τα κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι τα τελευταία πληρούν τις 
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προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 90 της Συνθήκης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει
δηλώσει επανειλημμένως ότι τα τέλη μπορούν να εισπράττονται από τα κράτη μέλη κατά την
πρώτη ταξινόμηση στην εθνική τους επικράτεια των αυτοκινήτων που παράγονται ή 
αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα τέλη δεν θα
εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των αυτοκινήτων που προέρχονται από άλλα μέρη της 
Κοινότητας. 

Σε διάφορες αποφάσεις, το Δικαστήριο έχει επίσης αποφανθεί ότι η επιβολή ενός τέλους επί
των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλο κράτος μέλος αντιβαίνει στην πρώτη
παράγραφο του άρθρου 90 της Συνθήκης, όπου το ποσό του τέλους υπερβαίνει το ποσό του 
καταλοίπου του φόρου που περιλαμβάνεται στην αξία παρόμοιων οχημάτων τα οποία έχουν 
ήδη ταξινομηθεί στην εθνική επικράτεια. Επομένως, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η σχέση
ανάμεσα στο ποσό του τέλους και στην τιμή αγοράς σε άλλο κράτος μέλος –που είναι
επουσιώδης αφού δεν επηρεάζει την αξία του αυτοκινήτου στην Ιρλανδία– αλλά το ποσοστό 
του καταλοίπου του φόρου επί της αξίας ενός αντίστοιχου αυτοκινήτου στην ιρλανδική 
αγορά. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2005 παρουσίασε μια πρόταση οδηγίας
(COM/2005/261/τελικό) απαιτώντας από τα κράτη μέλη την αναδιάρθρωση των 
φορολογικών τους συστημάτων για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Στόχος της πρότασης ήταν η
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της άρσης των υφιστάμενων
φορολογικών φραγμών κατά τη μεταφορά επιβατικών αυτοκινήτων από ένα κράτος μέλος σε 
άλλο. Η πρόταση προωθούσε επίσης την αειφορία μέσω της αναδιάρθρωσης της φορολογικής
βάσης τόσο των τελών ταξινόμησης όσο και των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, έτσι ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα των επιβατικών αυτοκινήτων. Ο στόχος της οδηγίας ήταν να δημιουργηθεί μια 
διάρθρωση σε επίπεδο ΕΕ για τα τέλη των επιβατικών αυτοκινήτων και όχι να εναρμονιστούν 
οι φορολογικοί συντελεστές ή να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νέα τέλη. Μέχρι
σήμερα, δεν έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική πρόοδος στο Συμβούλιο σχετικά με την 
πρόταση.

Συμπέρασμα

Ορισμένα στοιχεία του VRT διερευνούνται από την Επιτροπή προκειμένου να εξακριβωθεί
αν το τέλος αυτό καθαυτό συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία. Τα ζητήματα που θίγει ο
αναφέρων δεν εμπίπτουν στο πεδίο αυτής της διερεύνησης δεδομένου ότι δεν εγείρουν
κάποιον προβληματισμό σχετικά με τη συμβατότητα με την κοινοτική νομοθεσία. 
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