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Ο φόρος λόγω ρυπάνσεως που επιβάλλεται βάσει ρουµανικής κανονιστικής
ρυθµίσεως σε οχήµατα κατά την πρώτη ταξινόµησή τους στο εν λόγω κράτος µέλος
αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης
Ειδικότερα, η ρύθµιση αυτή έχει ως αποτέλεσµα να αποθαρρύνεται η εισαγωγή και η θέση σε
κυκλοφορία µεταχειρισµένων οχηµάτων που αγοράσθηκαν σε άλλα κράτη µέλη
Με τη ρουµανική κανονιστική ρύθµιση θεσπίστηκε, από την 1η Ιουλίου 2008, φόρος λόγω
ρυπάνσεως, καταβλητέος κατά την πρώτη ταξινόµηση αυτοκινήτου οχήµατος στη Ρουµανία. Η
ρύθµιση αυτή δεν διακρίνει µεταξύ οχηµάτων που κατασκευάζονται στο εν λόγω κράτος µέλος και
εκείνων που κατασκευάζονται στην αλλοδαπή. Οµοίως, δεν διακρίνει µεταξύ καινούργιων και
µεταχειρισµένων οχηµάτων.
Ο I. Tatu, Ρουµάνος υπήκοος και κάτοικος Ρουµανίας, αγόρασε ένα µεταχειρισµένο αυτοκίνητο στη
Γερµανία, τον Ιούλιο του 2008, έναντι τιµήµατος 6 600 ευρώ. Το όχηµα αυτό είχε κυβισµό 2 155
cm3 και πληρούσε το πρότυπο εκποµπής ρύπων Euro 2. Κατασκευάστηκε το 1997 και
ταξινοµήθηκε στη Γερµανία το ίδιο έτος.
Για να µπορέσει να ταξινοµήσει το όχηµα αυτό στη Ρουµανία, ο I. Tatu κλήθηκε να καταβάλει το
ποσό των 7 595 ρουµανικών λέι (RON) (περίπου 2 200 ευρώ), ως φόρο λόγω ρυπάνσεως.
Εκτιµώντας ότι ο φόρος αντίκειται στο δίκαιο της Ένωσης, ζήτησε να του επιστραφεί το καταβληθέν
ποσό. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι ο φόρος δεν συνάδει προς το δίκαιο της Ένωσης διότι
επιβάλλεται σε όλα τα µεταχειρισµένα οχήµατα τα οποία εισάγονται στη Ρουµανία από άλλο
κράτος µέλος και ταξινοµούνται για πρώτη φορά στη Ρουµανία, ενώ για τα οµοειδή οχήµατα που
έχουν ήδη ταξινοµηθεί στη Ρουµανία δεν επιβάλλεται ο εν λόγω φόρος όταν αυτά µεταπωλούνται
ως µεταχειρισµένα.
Το Tribunal Sibiu (Πρωτοδικείο Sibiu, Ρουµανία), το οποίο επιλήφθηκε της διαφοράς, ζητεί από το
∆ικαστήριο να διευκρινίσει αν η εν λόγω ρύθµιση συνάδει προς το δίκαιο της Ένωσης.
Με την σηµερινή απόφασή του, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύει
την εκ µέρους κράτους µέλους επιβολή στα προϊόντα άλλων κρατών µελών υψηλότερων
εσωτερικών φόρων από εκείνους που βαρύνουν τα οµοειδή εγχώρια προϊόντα. Η απαγόρευση
αυτή έχει ως σκοπό να διασφαλίσει την απόλυτη ουδετερότητα των εσωτερικών φόρων υπό το
πρίσµα του ανταγωνισµού µεταξύ εγχωρίων και εισαγοµένων προϊόντων.
Ακολούθως, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι το φορολογικό σύστηµα που θεσπίζει η ρουµανική
κανονιστική ρύθµιση δεν διακρίνει τα οχήµατα ούτε βάσει της προελεύσεώς τους ούτε βάσει της
ιθαγενείας των ιδιοκτητών τους. Ειδικότερα, ο φόρος οφείλεται ανεξαρτήτως της ιθαγενείας του
ιδιοκτήτη του οχήµατος και του κράτους µέλους κατασκευής του και ανεξαρτήτως του αν πρόκειται
για όχηµα που αγοράσθηκε στην εγχώρια αγορά ή για εισαγόµενο όχηµα.
Εντούτοις, ακόµη και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις άµεσης δυσµενούς διακρίσεως, ένας
εσωτερικός φόρος µπορεί να συνιστά έµµεση δυσµενή διάκριση λόγω των αποτελεσµάτων του.
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν ο φόρος αυτός εισάγει έµµεση δυσµενή διάκριση µεταξύ των
εισαγοµένων µεταχειρισµένων αυτοκινήτων οχηµάτων και των ήδη ευρισκοµένων στο οικείο
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κράτος µέλος οµοειδών µεταχειρισµένων αυτοκινήτων οχηµάτων, το ∆ικαστήριο εξετάζει πρώτον
αν ο φόρος αυτός είναι ουδέτερος υπό το πρίσµα του ανταγωνισµού µεταξύ των εισαγοµένων
µεταχειρισµένων οχηµάτων και των οµοειδών µεταχειρισµένων οχηµάτων τα οποία ταξινοµήθηκαν
προγενεστέρως στο οικείο κράτος µέλος και επιβαρύνθηκαν, κατά την εν λόγω ταξινόµησή τους, µε
τον φόρο αυτό. ∆εύτερον, εξετάζει την ουδετερότητα του εν λόγω φόρου έναντι των εισαγοµένων
µεταχειρισµένων οχηµάτων σε σχέση µε τα οµοειδή µεταχειρισµένα οχήµατα τα οποία
ταξινοµήθηκαν στο οικείο κράτος µέλος πριν από την έναρξη ισχύος του φόρου, ήτοι πριν από την
1η Ιουλίου 2008.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ουδετερότητας του φόρου, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι
συντρέχει παράβαση του δικαίου της Ένωσης όταν το ποσό του φόρου που βαρύνει ένα
εισαγόµενο µεταχειρισµένο όχηµα υπερβαίνει το εναποµένον ποσό του φόρου το οποίο παραµένει
ενσωµατωµένο στην αξία των οµοειδών µεταχειρισµένων αυτοκινήτων οχηµάτων που έχουν ήδη
ταξινοµηθεί στο οικείο κράτος.
Συναφώς, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η ρουµανική ρύθµιση συνάδει προς το δίκαιο της Ένωσης
διότι λαµβάνει υπόψη, κατά τον υπολογισµό του φόρου ταξινοµήσεως, την αποµείωση της αξίας
του οχήµατος και εξασφαλίζει ότι ο φόρος αυτός δεν υπερβαίνει το εναποµένον ποσό του φόρου
που παραµένει ενσωµατωµένο στην αξία των οµοειδών µεταχειρισµένων οχηµάτων τα οποία
ταξινοµήθηκαν προγενεστέρως στο οικείο κράτος και επιβαρύνθηκαν, κατά την ταξινόµησή τους,
µε τον φόρο αυτό.
Αντιθέτως, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ουδετερότητας του φόρου, το ∆ικαστήριο
διαπιστώνει ότι η ρουµανική ρύθµιση έχει ως αποτέλεσµα ότι τα εισαγόµενα µεταχειρισµένα
οχήµατα που εµφανίζουν σηµαντική παλαιότητα και φθορά βαρύνονται µε φόρο δυνάµενο να
ανέλθει στο 30 % της αγοραίας αξίας τους, παρά την ισχύουσα σηµαντική µείωση του ποσού του
φόρου η οποία λαµβάνει υπόψη την αποµείωση της αξίας τους. Αντιθέτως, τα οµοειδή οχήµατα
που διατίθενται προς πώληση στην εγχώρια αγορά µεταχειρισµένων οχηµάτων δεν υφίστανται
καµία τέτοια φορολογική επιβάρυνση.
Υπό τις συνθήκες αυτές, η ρουµανική ρύθµιση έχει ως αποτέλεσµα να αποθαρρύνεται η εισαγωγή
και η θέση σε κυκλοφορία στη Ρουµανία µεταχειρισµένων οχηµάτων που αγοράσθηκαν σε άλλα
κράτη µέλη.
Πάντως, καίτοι το δίκαιο της Ένωσης δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να επιβάλλουν νέους φόρους,
υποχρεώνει, εντούτοις, κάθε κράτος µέλος να επιλέγει και να ρυθµίζει τους φόρους που βαρύνουν
τα αυτοκίνητα οχήµατα κατά τρόπο που να µην ευνοεί την πώληση εγχωρίων µεταχειρισµένων
οχηµάτων και να µην αποθαρρύνει, συνεπώς, την εισαγωγή οµοειδών µεταχειρισµένων οχηµάτων.
Ως εκ τούτου, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύει την εκ µέρους
κράτους µέλους επιβολή φόρου λόγω ρυπάνσεως σε βάρος αυτοκινήτων οχηµάτων κατά την
πρώτη ταξινόµησή τους στο εν λόγω κράτος µέλος, αν το φορολογικό αυτό µέτρο λαµβάνεται κατά
τρόπο που να αποθαρρύνει την κυκλοφορία στο συγκεκριµένο κράτος µέλος µεταχειρισµένων
οχηµάτων τα οποία αγοράσθηκαν σε άλλα κράτη µέλη χωρίς, όµως, να αποθαρρύνει την κτήση
στην εγχώρια αγορά µεταχειρισµένων οχηµάτων της ιδίας παλαιότητας και φθοράς.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
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