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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 737/1999, złożona przez Petera Macheinera (Austria), w sprawie naruszenia 
zasad wolnej konkurencji oraz swobodnego przepływu towarów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się nakładaniu na osoby, które na stałe mieszkają lub 
posiadają drugi adres zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, obowiązku 
płacenia podatku akcyzowego (Normverbrauchsabgabe - NoVA) w Austrii. Austriaccy 
obywatele nie mogą również wynajmować samochodów na okres dłuższy niż jeden 
miesiąc do użytku w Austrii. Podatek akcyzowy nakładany jest też na pojazdy wzięte w 
leasing.

Składający petycję jest zdania, że austriacka ustawa o akcyzie narusza zasady dotyczące 
wolnej konkurencji i swobodnego przepływu towarów w obrębie Unii Europejskiej, 
ponieważ uniemożliwia austriackim obywatelom przyjmowanie korzystniejszych ofert z 
innych państw członkowskich w oparciu o sytuację rynkową.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 16 lutego 2000 r. Komisja Europejska zwróciła się z 
prośbą o dostarczenie informacji zgodnie z art. 175 ust. 3 Regulaminu.

3. Wstępna odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 czerwca 2000 r.

Fakty

Składający petycję utrzymuje, że osoby, które na stałe mieszkają lub posiadają siedzibę lub 
drugi adres zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, mają obowiązek opłacania w 
Austrii podatku akcyzowego nakładanego na nowe pojazdy; zgodnie z dostępnymi Komisji 
informacjami wysokość tej opłaty sięga maksymalnie 16% wartości pojazdu.

Podatek akcyzowy mają obowiązek opłacać również przedsiębiorstwa z oddziałami w innym 
państwie członkowskim, które zapewniają swoim austriackim pracownikom pojazdy 
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mechaniczne do użytku na terenie Austrii. Podatek akcyzowy nakładany jest również na 
pojazdy brane w leasing w Austrii przez austriackich obywateli.

Austriaccy obywatele nie mogą również wynająć samochodu w innym państwie 
członkowskim na okres dłuższy niż jeden miesiąc do użytku na terenie Austrii bez opłacania 
całego podatku akcyzowego.

Zdaniem składającego petycję austriackim obywatelom uniemożliwia się w związku z tym 
przyjmowanie korzystniejszych ofert z innych państw członkowskich UE wynikających z
sytuacji rynkowej. Uważa on, że praktyka ta jest najwyraźniej sprzeczna z zasadami wolnej 
konkurencji i swobodnego przepływu towarów w obrębie Unii Europejskiej.

Odpowiedź Komisji

Zgodnie z harmonizacją wspólnotową prawa, obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, by Austria 
nakładała takie opłaty, jak podatek akcyzowy. W istocie, chociaż austriaccy ustawodawcy 
mają obowiązek przestrzegać zasad prawa określonych w traktacie oraz przepisów prawa 
wtórnego, mają również prawo zarządzać swoim systemem opodatkowania pośredniego w 
sposób uznany przez nich za najbardziej odpowiedni.

Należy również zauważyć, że zgodnie z dyrektywą Rady 83/182/EWG w sprawie zwolnień 
podatkowych we Wspólnocie dotyczących niektórych środków transportu czasowo 
wwożonych do jednego państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego, Austria 
może wymagać, by austriaccy obywatele prowadzili na terytorium Austrii tylko takie pojazdy, 
które zostały w Austrii zarejestrowane.

Niemniej Komisja uważa również, że zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, na rynku wewnętrznym musi panować sprawiedliwa 
równowaga pomiędzy, z jednej strony, zasadą swobodnego przepływu usług określoną w art. 
49 Traktatu, która obejmuje leasing, oraz, z drugiej strony, zasadą suwerenności fiskalnej w 
państwach członkowskich.

Komisja dochodzi więc do wniosku, że podatek akcyzowy powinien być naliczany jedynie 
proporcjonalnie za okres, przez który – jak się uważa – pojazd pozostawał na terenie Austrii. 
A dokładnie, opierając się na średniej długości cyklu życia gospodarczego współczesnych 
samochodów, która wynosi 10 lat, jeśli pojazd wzięty w leasing pozostaje na terenie Austrii 
przez okres trzech lat na podstawie warunków określonych w umowie leasingu, podatek 
akcyzowy, który – jak zauważono powyżej – może sięgać 16% wartości pojazdu, powinien 
być płatny w wysokości 3/10 tej wartości procentowej. Innymi słowy, w przypadku wartości 
procentowej wynoszącej 16%, podatek akcyzowy nie powinien przekraczać 4,8% wartości 
pojazdu.

Taki argument został niedawno przedstawiony przez Komisję w sprawie C-451/99, Cura 
Anlagengesellschaft c/ Partei ASL, Auto Service Leasing GmbH.

Czas pokaże, czy Trybunał Sprawiedliwości podziela stanowisko Komisji w tej sprawie.

Komisja wszczęła już także postępowanie w sprawie naruszenia przepisów Wspólnoty na 
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mocy art. 226 (dawniej art. 169) Traktatu WE, kwestionując przyjęte zgodnie z austriackimi 
przepisami prawa metody obliczania podstawy wymiaru podatku akcyzowego i jego 
nakładania, odwołując się do art. 90 Traktatu WE i art. 3 ust. 3 dyrektywy 92/12/EWG.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 13 grudnia 2001 r.

Fakty

Ostatecznie, w dniu 6 grudnia 2000 r., składający petycję przekazał dalsze informacje, 
zwracając uwagę na pewne rozbieżności w opodatkowaniu użytkowania takiego środka 
transportu.

Ocena Komisji

Obszerny komunikat dotyczący tej petycji został przekazany Komisji Petycji w dniu 
23 czerwca 2000 r.

W komunikacie Komisja zasadniczo wyraziła opinię, że zgodnie z harmonizacją wspólnotową 
prawa, obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, by Austria nakładała takie opłaty, jak podatek 
akcyzowy. W istocie, dopóki austriaccy ustawodawcy przestrzegają zasad prawa określonych 
w traktacie oraz przepisów prawa wtórnego, mają prawo zarządzać swoim systemem 
opodatkowania pośredniego w sposób uznany przez nich za najbardziej odpowiedni.

Komisja zauważyła również, że w myśl dyrektywy Rady 83/182/EWG w sprawie zwolnień 
podatkowych we Wspólnocie dotyczących niektórych środków transportu czasowo 
wwożonych do jednego państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego, Austria 
może wymagać, by austriaccy obywatele prowadzili na jej terytorium tylko takie pojazdy, 
które zostały zarejestrowane w tymże państwie członkowskim.

Był to argument przedstawiony przez Komisję w sprawie C-451/99 (Cura 
Anlagengesellschaft c/ Partei ASL, Auto Service Leasing GmbH).

Przy tej okazji Komisja wyraziła opinię, że zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, na rynku wewnętrznym musi panować sprawiedliwa 
równowaga pomiędzy, z jednej strony, zasadą swobodnego przepływu usług określoną w art. 
49 Traktatu, która obejmuje leasing, oraz, z drugiej strony, zasadą suwerenności fiskalnej w 
państwach członkowskich.

Komisja doszła więc do wniosku, że podatek akcyzowy powinien być naliczany jedynie 
proporcjonalnie za okres, przez który – jak się uważa – pojazd pozostawał na terenie Austrii.

Wreszcie Komisja poinformowała, iż wszczęła już postępowanie w sprawie naruszenia 
przepisów Wspólnoty na mocy art. 226 (169) Traktatu WE, kwestionując przyjęte zgodnie z 
austriackimi przepisami prawa metody obliczania podstawy wymiaru podatku akcyzowego i 
jego nakładania, odwołując się do art. 90 Traktatu WE i art. 3 ust. 3 dyrektywy 92/12/EWG.

W dniu 9 października 2000 r. petycja była omawiana na forum Komisji Petycji, na którym 
uzgodniono, by poczekać na wydanie orzeczenia w sprawie C-451/99, w związku z którą 
21 czerwca 2001 r. miało odbyć się przesłuchanie stron. W dniu 25 września 2001 r. Francis 
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JACOBS, rzecznik generalny, przedstawił swoje wnioski, które w dużej mierze pokrywały się 
ze stanowiskiem Komisji w kwestii pośredniego opodatkowania.

Jeśli chodzi o dalsze informacje, o które wnioskowano dnia 6 grudnia 2000 r., Komisja 
przyjęła stanowisko, że rozróżnienia dokonane przez austriackich ustawodawców nie 
naruszają prawa wspólnotowego, gdyż nie dyskryminują w żaden sposób ani samochodów 
produkowanych w Austrii, ani samochodów z innych państw członkowskich.

Wniosek

Zaleca się zamknięcie petycji.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 października 2006 r.

Kontekst/streszczenie faktów/przebieg wydarzeń

1. Streszczenie faktów

Składający petycję jest rezydentem austriackim. Ma obowiązek płacić tzw. 
Normverbrauchsabgabe (NoVA) austriackiemu fiskusowi za pierwsze zarejestrowanie 
w Austrii pojazdu, który bierze w najem/leasing od przedsiębiorstw w innym państwie 
członkowskim.

2. Kontekst

Komisja odpowiedziała już Komisji Petycji przekazując jej komunikat w dniach 
23 czerwca 2000 r. i 13 grudnia 2001 r. oraz nawiązuje do tych komunikatów.

Skarga
Składający petycję skarży się, że podatek NoVA uniemożliwia mu korzystanie z 
tańszych ofert wynajmu/leasingu w innym państwie członkowskim UE.

Uwagi Komisji do argumentów składającego petycję
Do wyjaśnień przedstawionych w komunikatach z dnia 23.06.2000 i 13.12.2001 
Komisja pragnie dodać następujące informacje:

1. Wynik postępowania sądowego w sprawie „Cura Anlagen GmbH”

W dniu 31 marca 2002 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał 
następujące orzeczenie w sprawie 451/99 („Cura Anlagen GmbH”):

„Postanowienia Traktatu WE dotyczące swobody świadczenia usług (art. 49-55 
TWE) wykluczają zastosowanie prawodawstwa państwa członkowskiego, takiego
jak prawodawstwo będące przedmiotem sporu w głównym postępowaniu, 
nakładające na przedsiębiorstwo, które posiada siedzibę w tymże państwie 
członkowskim i które bierze w leasing pojazd zarejestrowany w innym państwie 
członkowskim, obowiązek zarejestrowania tego pojazdu w pierwszym z 
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wymienionych państw członkowskich, aby móc korzystać z niego w tym państwie 
dłużej niż przez okres tak krótki, w tym przypadku trzech dni, że uniemożliwia to 
lub nadmiernie utrudnia stosowanie się do nałożonych wymogów. Te same 
postanowienia Traktatu wykluczają zastosowanie prawodawstwa państwa 
członkowskiego, takiego jak prawodawstwo będące przedmiotem sporu w 
głównym postępowaniu, nakładającego na przedsiębiorstwo, które posiada 
siedzibę w tymże państwie członkowskim i które bierze w leasing pojazd 
zarejestrowany w innym państwie członkowskim, obowiązek zarejestrowania tego 
pojazdu w pierwszym z wymienionych państw członkowskich oraz spełnienia 
jednego lub kilku z następujących warunków: (…)

- zapłata, w państwie członkowskim użytkowania, podatku konsumpcyjnego 
w wysokości, która nie jest proporcjonalna do okresu zarejestrowania 
pojazdu w tym państwie”.

Trybunał postanowił zatem, że podatek NoVA może zostać nałożony tylko na taką 
podstawę opodatkowania, która jest proporcjonalna do okresu używania 
leasingowanego pojazdu w Austrii.

W odniesieniu do tego orzeczenia Austria zmieniła swoje prawodawstwo. Na mocy 2. 
Abgabenänderungsgesetz 2002 z dnia 13.08.2002 (opublikowanego w BGBl. Teil I nr 
132/2002) Austria zmieniła § 12 Abs. 2 oraz dodała § 12a w ustawie 
Normverbrauchsabgabegesetz. Zgodnie z nowym prawodawstwem nadal istnieje 
obowiązek zapłaty podatku NoVA w przypadku transgranicznego leasingu, ale jest on 
zwracany, jeśli pojazd opuści teren Austrii. Kwota podlegająca zwrotowi jest 
proporcjonalna do długości okresu, w jakim pojazd był zarejestrowany w Austrii.

Dzięki tym zmianom Austria dostosowała swoje prawodawstwo do wymogów
wspomnianego wyżej orzeczenia.

2. Wynik postępowania sądowego w sprawie „Weigel”

W dniu 29 kwietnia 2004 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał drugie 
orzeczenie dotyczące podatku NoVA (C-387/01, „Weigel”). Orzekł w nim, co 
następuje:

„1. Art. 39 i 12 TWE nie wykluczają nałożenia podatku konsumpcyjnego, jakim 
jest podatek podstawowy Normverbrauchsabgabe będący przedmiotem sporu w 
głównym postępowaniu, na osobę prywatną pochodzącą z jednego państwa 
członkowskiego, która po zamieszkaniu w innym państwie członkowskim z powodu 
zmiany miejsca pracy przywozi własny samochód do drugiego ze wspomnianych 
państw członkowskich.

2.Podatek konsumpcyjny, którym jest podatek podstawowy 
Normverbrauchsabgabe będący przedmiotem sporu w głównym postępowaniu, jest 
przykładem wewnętrznego opodatkowania, którego zgodność z prawem 
wspólnotowym należy analizować nie w świetle art. 23 i 25 TWE, ale w świetle art. 
90 TWE.
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3. Art. 90 TWE należy interpretować jako oznaczający, że nie wyklucza on 
nałożenia podatku konsumpcyjnego, jakim jest podatek podstawowy 
Normverbrauchsabgabe będący przedmiotem sporu w głównym postępowaniu, w 
zakresie, w jakim obciążenia tego podatku dokładnie odzwierciedlają rzeczywistą 
amortyzację używanych pojazdów przywożonych przez osoby prywatne oraz 
prowadzą do uzyskania pożądanego wyniku, że podatek nakładany na przywożone 
pojazdy używane w żadnym przypadku nie przekracza kwoty rezydualnego podatku 
wliczonego w wartość podobnych używanych pojazdów, zarejestrowanych już w 
tym państwie.

4. Art. 90 TWE należy interpretować jako oznaczający, że wyklucza on nałożenie 
20% dopłaty, w przypadku przywiezienia przez osobę prywatną używanego 
samochodu z innego państwa członkowskiego, do podatku mającego cechy 
podatku podstawowego Normverbrauchsabgabe będącego przedmiotem sporu w 
głównym postępowaniu.”

W związku z tym nałożenie podatku NoVA jako takiego nie stanowi naruszenia 
przepisów prawa UE. Niemniej Komisja skierowała do austriackiego rządu pismo z 
zapytaniem, jak zamierza wprowadzić w życie decyzję Trybunału w odniesieniu do 
wniosków nr 3 i 4.

W piśmie z dnia 17 czerwca 2005 r. austriacki rząd poinformował Komisję, że:

(a) podstawa wymiaru podatku NoVA dokładnie odzwierciedla rzeczywistą 
amortyzację używanych pojazdów, przywożonych przez osoby prywatne, bowiem 
zgodnie z § 5 sek. 2 Normverbrauchsabgabegesetz cena płacona w jego kraju 
pochodzenia jest traktowana jako godziwa wartość rynkowa. Godziwa wartość 
rynkowa jest – jak wyjaśnił Trybunał w ust. 79 wspomnianego wyżej orzeczenia –
ustaloną wartością, która odpowiada, ogólnie mówiąc, cenie jaką przywożony
pojazd osiągnąłby na rynku krajowym.

W konsekwencji, podatek podstawowy NoVA nakładany na przywożone
samochody używane odpowiada rezydualnemu podatkowi NoVA 
uwzględnionemu w wartości samochodów używanych zarejestrowanych już w 
tym państwie.

(b) zmienił stosowanie podatku NoVA w odniesieniu do 20% dopłaty w czerwcu 
2004 roku. W przypadku pojazdów (nowych i używanych), które są przywożone w 
ramach przeprowadzki jako część gospodarstwa domowego (Übersiedlungsgut), 
lub pojazdów używanych, które są przywożone przez przedsiębiorców do użytku 
przez ich przedsiębiorstwo (Eigenimport) z jednego państwa członkowskiego UE 
lub państw trzecich do Austrii, nie jest nakładana żadna dopłata.

W związku z tym austriacki rząd wypełnił zobowiązania wynikające z interpretacji 
przepisów prawa UE przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.


