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Petycja 0637/2005 złożona przez Sylvie Sobral (Francja), w sprawie rzekomego 
utrudniania swobodnego przepływu wewnątrz Unii, wynikającego z nadmiernej 
biurokracji związanej z uzyskaniem zwolnienia z portugalskiego podatku 
rejestracyjnego za przywieziony pojazd

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która jest rezydentem Portugalii od ponad roku, wyraża sprzeciw wobec 
nadmiernych biurokratycznych przeszkód czynionych przez portugalskie władze celne 
(wymagające zbyt dużej ilości dokumentów, z których część jest trudna do uzyskania, na 
przykład zaświadczenie francuskich władz miejskich dotyczące miejsca zamieszkania jej 
rodziny przed emigracją do Portugalii, numeru silnika pojazdu itd.) w odpowiedzi na jej 
wniosek o zwolnienie z nieproporcjonalnie wysokiego podatku od rejestracji pojazdu 
(imposto automovel), stanowiącego ponad dwukrotną cenę zakupu pojazdu przywiezionego 
z Francji. Zwraca się ona o pomoc Unii Europejskiej w uzyskaniu zwolnienia podatkowego 
bez konieczności ponoszenia kosztów podróży w obie strony do jej kraju pochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 8 listopada 2005 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 24 maja 2006 r.

Fakty:
Składająca petycję, która jest rezydentem Portugalii od ponad roku, wyraża sprzeciw wobec 
nadmiernych biurokratycznych przeszkód czynionych przez portugalskie władze celne 
(wymagające zbyt dużej ilości dokumentów, z których część jest trudna do uzyskania, na 
przykład zaświadczenie francuskich władz miejskich dotyczące miejsca zamieszkania jej 
rodziny przed emigracją do Portugalii, numeru silnika pojazdu itd.). Zwraca się ona o pomoc 
Unii Europejskiej w uzyskaniu zwolnienia podatkowego bez konieczności ponoszenia 
kosztów podróży w obie strony do jej kraju pochodzenia. 
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Uwagi prawne

Na początku należy zauważyć, że w obszarze samochodowych podatków rejestracyjnych, w 
przeciwieństwie do podatku VAT, nie ma harmonizacji na szczeblu Unii Europejskiej. 
Państwa członkowskie mogą zatem swobodnie nakładać takie podatki, pod warunkiem, że 
przestrzegają zobowiązań przyjętych na mocy traktatu WE, w szczególności jego art. 23, 25 i 
90, które zakazują stosowania opłat celnych, w tym opłat o skutku równoważnym oraz 
dyskryminującego opodatkowania wewnętrznego, odmiennego dla produktów 
importowanych i krajowych. Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, pod 
warunkiem, że krajowy system podatkowy zapewnia, iż wysokość podatku pobieranego 
podczas rejestrowania pojazdu sprowadzonego z innego państwa członkowskiego nie 
przekracza, nawet w nielicznych przypadkach, rezydualnego podatku zawartego w wartości 
pojazdu już zarejestrowanego na terytorium państwa, nawet bardzo wysokie podatki nie są 
sprzeczne z prawodawstwem Wspólnoty.1

Trybunał, orzekając w sprawie skrajnie wysokich stawek samochodowych podatków 
rejestracyjnych w Danii orzekł, że wobec braku jakiegokolwiek dyskryminującego lub 
ochronnego efektu związanego z przywożonymi produktami, państwa członkowskie mogą 
ustalić taką stawkę opodatkowania, jaką uważają za słuszną i art. 90 traktatu WE nie stanowi 
podstawy dla potępienia takiego działania.2 W rezultacie stawki podatku stosowane podczas 
rejestracji pojazdów w Portugalii, które dorównują cenie pojazdu, nie stanowią naruszenia art. 
90 traktatu WE, zakładając, że system podatkowy nie wydaje się być dyskryminujący 
względem przywożonych pojazdów w zakresie podstawy opodatkowania i stawek 
podatkowych.3 Ponadto krajowe systemy podatkowe, zgodnie z którymi stawki podatku 
różnią się w oparciu o obiektywne kryteria, takie jak pomiar mocy silnika, również są zgodne 
z art. 90 traktatu WE, pod warunkiem, że unika się wszelkich efektów dyskryminujących i 
ochronnych.4

W kilku sprawach, na przykład Komisja Europejska przeciwko Grecji5 i Jacquire6, Trybunał 
wyraźnie stwierdził, że progresywny system opodatkowania oparty na tak obiektywnych 
kryteriach jak pojemność skokowa cylindra jest zgodny z prawem Wspólnoty, jeśli wyższe 
opodatkowanie obejmujące przeważnie produkty przywożone nie zniechęca konsumentów do 
ich nabywania, z korzyścią dla produktów pochodzenia krajowego. Ponieważ 
wyprodukowane za granicą samochody osobowe przywożone do Portugalii należą do obu 
grup wyróżnionych w portugalskim ustawodawstwie, nie można natychmiastowo stwierdzić 
czy ma miejsce faworyzowanie pojazdów produkcji krajowej. Ponadto warto zauważyć, że 

  
1 Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C- 393/98 Ministero Publico i Gomes Valente przeciwko Fazenda 

Publica, punkt 37.
2 Wyrok Trybunału z dnia 11 grudnia 1990 r. w sprawie C-47/88 Komisja Europejska przeciwko Królestwu 

Danii, Zb. Orz. 1990, str. I-04509, punkt 10.
3 W rzeczywistości samochodowe podatki rejestracyjne w Portugalii należą do najwyższych w Unii 

Europejskiej.
4 Wyrok Trybunału z dnia 9 maja 1985 r. w sprawie 112/84 Michel Humblot przeciwko Directeur des services 

fiscaux, Zb. Orz. 1985, str. 01367, punkty 12 i 13.
5 Wyrok Trybunału z dnia 5 kwietnia 1990 r. w sprawie C-132/88 Komisja Europejska przeciwko Republice 

Grecji, Zb. Orz. 1990 r., str. I-01567.
6 Wyrok z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie C-113/94 Elisabeth Jacquier, née Casarin przeciwko 

Directeur Général des Impôts, Zb. Orz. [1995 r.], str. I-04203.
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Komisja Europejska konsekwentnie wspiera odmienne opodatkowanie samochodów 
oszczędnych i mniej oszczędnych pod względem zużycia paliwa, co stanowi związany ze 
środowiskiem naturalnym aspekt polityki opodatkowania samochodów, odzwierciedlony w 
złożonym przez Komisję Europejską projekcie dyrektywy Rady w sprawie podatków 
związanych z samochodami osobowymi.12 W każdym przypadku, jak słusznie zauważyła 
składająca petycję, jej samochód może zostać zwolniony z samochodowego podatku 
rejestracyjnego, jeśli dostarczy ona portugalskim władzom wymaganą dokumentację, pomimo 
że obowiązek zwolnienia z podatku nie został przewidziany w prawodawstwie Wspólnoty. 

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem Trybunału, pojazdy przywożone do państwa 
członkowskiego nowego stałego miejsca zamieszkania ich właściciela nie są zwolnione od 
samochodowego podatku rejestracyjnego zgodnie z dyrektywą 83/183/EWG.3 Wielokrotnie, 
w tym również niedawno, Komisja Europejska broniła interpretacji, zgodnie z którą 
samochodowe podatki rejestracyjne podlegają art. 1 ust. 1 dyrektywy 83/183, a zatem nie 
mogą być nakładane na pojazdy przywożone przez osoby przenoszące się na stałe do innego 
państwa członkowskiego.4 Jednak Trybunał miał na ten temat inne zdanie, orzekając, że 
samochodowe podatki rejestracyjne nie są związane z przywozem pojazdu, lecz raczej z jego 
użytkowaniem na terytorium danego państwa członkowskiego, w związku z czym nie są 
zakazane na mocy art. 1 ust. 1 dyrektywy 83/183/EWG.5 Zatem Portugalia, która mimo to 
przewiduje zwolnienie z samochodowych podatków rejestracyjnych w przypadku osób 
przeprowadzających się do Portugalii, działa poza zobowiązaniami wynikającymi z prawa 
Wspólnoty. 

Art. 13 Decreto-Lei nr 264/93 zapewnia zwolnienie od podatku od przywozu samochodu 
osobowego, pod warunkiem, że został on nabyty i odpowiednio zarejestrowany w państwie 
członkowskim, z którego przenosi się właściciel, że przywożąca go osoba jest jego 
właścicielem od co najmniej pół roku oraz że nie udzielono żadnych zwolnień od podatków 
związanych z podatkiem VAT lub podatkami konsumpcyjnymi.6 Jest oczywiste, że władzom 
państwowym należy dostarczyć określone dokumenty dowodzące, że dana osoba jest 
uprawniona do skorzystania ze wspomnianego zwolnienia od podatku. 

Jeśli chodzi o skargę składającej petycję dotyczącą wymogu, zgodnie z którym właściciele 
muszą osobiście wjeżdżać swoimi samochodami do państwa członkowskiego tymczasowego 

  
1 COM (2005)261 końcowy.
2 Komunikat Komisji Europejskiej dla Rady i Parlamentu Europejskiego – Opodatkowanie samochodów 

osobowych w Unii Europejskiej – opcje działania na szczeblu krajowym i wspólnotowym, COM (2002) 
0431 końcowy. Dostępny na stronie:
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=6941!CTXT=17!UNIQ=19!APPLIC=celexext!FILE=VISU_v
isom_17_10_10!DGP=0!VI_txt10. Ostatnio oglądana: 21 grudnia 2005 r.

3 Dyrektywa Rady 83/183/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do 
przywozu na stałe z państw członkowskich majątku prywatnego osób fizycznych, Dz. U. L 105 z 23.4.1983, 
str. 64.

4 Zob. wyroki Trybunału z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-387/01 Harald Weigel i Ingrid Weigel 
przeciwko Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg, Zb. Orz. [2004], str. I-04981; z dnia 15 lipca 2004 r. w 
sprawie C-365/02 Marie Lindfors, Zb. Orz. [2004], str. I-07183; z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie C-
138/04 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Danii, [dotychczas nieopublikowane], 
punkt 13.

5 Ibid., Komisja Europejska  przeciwko Danii, punkt 13.
6 Decreto-Lei nr 264/93, art. 13.
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przywozu pojazdu, należy zauważyć, że zasada ta pochodzi z dyrektywy 83/182/EWG.  
Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie muszą zwolnić od podatku pojazdy przywożone 
na ich terytorium tymczasowo, pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów.  Jeden z nich 
został wymieniony w art. 4 dyrektywy, który stanowi, że aby uzyskać zwolnienie od podatku 
od środków transportu tymczasowo przywożonych do innego państwa członkowskiego, nie 
wolno pożyczać, wynajmować ani zbywać pojazdu w państwie członkowskim czasowego 
przywozu.  W ścisłym jego rozumieniu przepis ten oznacza, że jedynie osoba, na której 
nazwisko zarejestrowany jest samochód ma prawo wjechać nim do innego państwa 
członkowskiego i skorzystać ze wspomnianego zwolnienia od podatku. Oznacza to, że 
podczas czasowego przywozu samochodu na terytorium Portugalii właściciel – w tym 
przypadku składająca petycję – musi kierować nim osobiście, pomimo licznych niewygód, 
które mogą być z tym związane.

Jeśli chodzi o dokumenty wymagane podczas rejestracji tego pojazdu silnikowego w 
Portugalii, Komisja Europejska zauważa, że pewne dokumenty mogą być wymagane w celu 
udzielenia zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 2 ust. 3 dyrektywy 83/183/EWG. Obowiązek 
dostarczenia innych dokumentów wymaganych przez portugalskie władze wydaje się zgodny 
z obowiązującym prawem Wspólnoty. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości1, przewidziane w państwie członkowskim postępowanie zatwierdzające dla 
pojazdów przywożonych z innego państwa członkowskiego i posiadających już zezwolenie 
na użytkowanie w tym państwie, jest zgodne z art. 28 i 30 traktatu WE jedynie wtedy, gdy 
procedura testowa nie obejmuje zbyt wygórowanych kosztów lub opóźnień, a władze 
publiczne zapewniają, że warunki te są w pełni spełniane przez producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, który przeprowadza niezbędne kontrole.Osoba przywożąca 
ma również możliwość ominięcia oficjalnej procedury kontroli poprzez przedstawienie 
dokumentów sporządzonych w państwie członkowskim, z którego przywozi pojazd, jeśli 
dokumenty te dostarczają potrzebnych informacji opartych na przeprowadzonych już testach.

Ponadto art. 3 dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie 
dokumentów rejestracyjnych pojazdów zobowiązuje państwa członkowskie do wydania 
świadectwa rejestracji dla pojazdów, które podlegają rejestracji na mocy ich ustawodawstwa 
krajowego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I do dyrektywy. Wzór ten zawiera 
techniczne dane pojazdu silnikowego. Należy zauważyć, że punkt 5 preambuły dyrektywy 
potwierdza, że jako warunek wstępny zarejestrowania pojazdu, który był wcześniej 
zarejestrowany w innym państwie członkowskim, wszystkie państwa członkowskie wymagają 
dokumentu poświadczającego tę rejestrację oraz dane techniczne pojazdu.

Od 1 stycznia 1998 r. wszystkie samochody osobowe, które mają zostać zarejestrowane w 
WE muszą spełniać warunki dyrektywy 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów 
silnikowych i ich przyczep i muszą być rejestrowane na podstawie swojego świadectwa 
homologacji WE.

W rezultacie państwa członkowskie mogą zażądać okazania świadectwa homologacji WE 
wydawanego przez producenta, które opisuje techniczne dane pojazdu silnikowego.  Art. 6 

  
1 Zob. np. wyrok Trybunału z dnia 11 czerwca 1987 r. w sprawie 406/85, Procureur de la République przeciwko 
Danielowi Gofette i Alfredowi Gilliard, Zb. Orz. 1987, str. 2525.
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ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG zobowiązuje producenta do wydania świadectwa homologacji, 
które musi towarzyszyć każdemu pojazdowi wyprodukowanemu zgodnie z zatwierdzonym 
typem pojazdu. 
Ponieważ pojazd został zarejestrowany we Francji w roku 2004, zakłada się, że posiada on 
ważne świadectwo homologacji i nie można wymagać żadnego dodatkowego postępowania 
zatwierdzającego.

W związku z powyższymi uwagami nie wydaje się, aby petycja ujawniła naruszenie art. 90 
traktatu WE, ale jeśli potwierdzi się, że Portugalia wymaga dodatkowych informacji 
technicznych wykraczających poza świadectwo homologacji, będzie to stanowiło naruszenie 
art. 6 dyrektywy 70/156/EWG.

Wniosek

Uprasza się składającą petycję o skontaktowanie się z Reinhardem Schulte-Braucksem 
(Reinhard.Schulte-Braucks@cec.eu.int), szefem Sekcji Motoryzacyjnej Dyrekcji Generalnej 
ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej w celu przekazania dodatkowych i 
bardziej szczegółowych informacji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 23.03.07 r.

Jak słusznie zauważyła składająca petycję, jej samochód może zostać zwolniony z 
samochodowego podatku rejestracyjnego, jeśli dostarczy ona portugalskim władzom 
wymaganą dokumentację, pomimo że obowiązek zwolnienia z podatku nie został 
przewidziany w prawodawstwie Wspólnoty.

Jednakże, państwo członkowskie przeznaczenia może poddać pojazd silnikowy dodatkowym 
testom technicznym, jeśli informacje wymagane przez właściwe władze nie figurują na 
przedstawionych świadectwach. Podstawą dla tych dodatkowych wymagań musi być 
którykolwiek ze względów wymienionych w art. 30 traktatu WE lub też którykolwiek z 
nadrzędnych wymogów określonych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. 

Sprawa ta dotyczy pojazdu używanego z homologacją typu WE wcześniej zarejestrowanego 
w innym państwie członkowskim, a komunikat wyjaśniający Komisji 96/C 143/04 stanowi, iż 
"przeprowadzanie kontroli rejestracji pojazdu przez władze państwa członkowskiego 
przeznaczenia traci swoje uzasadnienie, ponieważ pojazd jest zarejestrowany na podstawie 
homologacji typu WE obowiązującej we wszystkich państwach członkowskich". Jednakże, 
badania zdatności pojazdu do ruchu drogowego dotyczące stanu pojazdu są dopuszczalne pod 
warunkiem, że przeprowadza się je w sposób niedyskryminujący. 

W związku z powyższymi uwagami nie wydaje się, aby petycja ujawniła naruszenie art. 90 
traktatu WE. Gdyby zostało wykazane, że Portugalia uzależnia zarejestrowanie pojazdu 
używanego z homologacją typu WE wcześniej zarejestrowanego we Francji od przejścia 
badań zdatności pojazdu do ruchu drogowego, które nie obowiązują w przypadku pojazdów 
tego samego typu zarejestrowanych w Portugalii, stanowiłoby to naruszenie prawa 
wspólnotowego. W chwili obecnej Komisja nie posiada na ten temat informacji. 

Podsumowując, Komisja przypomina, że przyznanie warunkowego zwolnienia, o które 
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zabiegała składająca petycję, wykracza poza wymagania prawa wspólnotowego. Zgodnie z 
informacjami Komisji, mimo swej uciążliwości, warunki nałożone przez portugalskie władze 
nie są przejawem dyskryminacji. 


