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Αθήνα, 4η Μαρτίου 2010 
 

Θέµα: Περεταίρω αύξηση της φορολογίας στο αυτοκίνητο. 
 
Η ανάγκη λήψης έκτακτων φορολογικών µέτρων για την ενίσχυση της εθνικής 
οικονοµίας είναι αναµφισβήτητη και όλοι οι φορείς πρέπει να συνταχθούν στην 
κατεύθυνση αυτή µε το πιο αποτελεσµατικό τρόπο.  
 
Η χθεσινή επιβολή φορολογίας στα µεσαία και µεγαλύτερα αυτοκίνητα δυστυχώς 
έρχεται σε αντίθεση µε την επιδίωξη για αύξηση των φορολογικών εσόδων, αφού 
είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αναλογικά µεγαλύτερη µείωση των πωλήσεων και 
άρα τελικά σε απώλεια δηµοσιονοµικών εσόδων. 
 
Υπενθυµίζεται ότι η φορολογία στην αγορά και στη χρήση του αυτοκινήτου έχει 
δεχθεί συνεχείς αυξήσεις τους τελευταίους µήνες, ενώ πλέον το αυτοκίνητο καλείται 
να συνεισφέρει σχεδόν 9 % των τακτικών εσόδων του προϋπολογισµού, ίσως το 
υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. 
 
Έναντι όλων αυτών και επίσης προς αποφυγή περεταίρω συρρίκνωσης µιας αγοράς 
που απασχολεί πανελλαδικά περισσότερους από 30.000 εργαζοµένους προτείνεται η 
επείγουσα επαναξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του µέτρου και σε κάθε 
περίπτωση η πολύ προσεκτική επιλογή των ορίων /κλιµακίων επιβολής του φόρου 
πολυτελείας. 
 
Σηµειώνεται για παράδειγµα, ότι ο «πήχης» των € 17.000 χονδρικής αξίας για την 
επιβολή του φόρου σε καµιά περίπτωση δεν διαχωρίζει τα «πολυτελή» αυτοκίνητα, 
αφού υφίστανται πολλές περιπτώσεις τέτοιων αυτοκινήτων, λιανικής αξίας περίπου € 
30.000, που καλύπτουν συνήθεις ιδιωτικές ανάγκες (πχ. αυξηµένοι χώροι για τη 
µετακίνηση οικογενειών, αυτοκίνητα ικανά για υπεραστική µετακίνηση κα.). 

 
∆εν πρέπει επίσης να υποτιµάται το γεγονός ότι η επιβολή φορολογίας 30% στα 
αυτοκίνητα µεγάλης αξίας δεν είναι η πρώτη που εφαρµόζεται σε αυτή την κατηγορία 
οχηµάτων, αλλά έρχεται να προστεθεί στη φορολογία 50% του Τέλους Ταξινόµησης 
και στη φορολογία 21% ΦΠΑ, άρα οδηγεί σε συνολική φορολογία 101% επί της 
εισαγωγικής αξίας. 
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Τέλος, πρέπει επειγόντως να τεθούν µεταβατικές διατάξεις για τη µη εφαρµογή του 
φόρου πολυτελείας στα αδιάθετα αποθέµατα και στα αυτοκίνητα που τελούν υπό 
παραγγελία από πελάτες, ενώ άµεση διόρθωση χρειάζεται η εκ παραδροµής υπαγωγή 
στο νέο φόρο των αγροτικών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων των πολυτέκνων.  
 


