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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI 

Petiţia 0637/2005, prezentată de Sylvie Sobral, de naţionalitate franceză, privind 
limitarea liberei circulaţii în cadrul Uniunii Europene din cauza birocraţiei greoaie 
implicate în obţinerea scutirii de taxa de înmatriculare portugheză pentru un vehicul 
importat

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionara, rezidentă în Portugalia de mai bine de un an, obiectează împotriva obstacolelor 
birocratice excesive ridicate de către autorităţile vamale portugheze (care cer un număr 
excesiv de documente, unele dificil de obţinut, de exemplu un certificat din partea autorităţilor
municipale franceze privind locul de domiciliu al familiei acesteia înainte de emigrare în 
Portugalia, seria de motor a vehiculului, etc.) cu ocazia aplicării acesteia pentru scutirea de 
taxa de înmatriculare a vehiculului, considerată disproporţionat de mare (imposto automovel), 
ajungând la o sumă de două ori mai mare decât costul vehiculului importat din Franţa.
Aceasta solicită asistenţa Uniunii Europene pentru obţinerea scutirii de la taxă fără a fi nevoie 
să suporte cheltuielile de călătorie în ţara sa de origine.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 8 noiembrie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 mai 2006. 

Faptele

Petiţionara, rezidentă în Portugalia de mai bine de un an, obiectează împotriva obstacolelor 
birocratice excesive ridicate de către autorităţile vamale portugheze (care cer un număr 
excesiv de documente, unele dificil de obţinut, de exemplu un certificat din partea autorităţilor 
municipale franceze privind locul de domiciliu al familiei acesteia înainte de emigrare în 
Portugalia, seria de motor a vehiculului şi etc.) cu ocazia aplicării acesteia pentru scutirea de 
taxa de înmatriculare a vehiculului, considerată disproporţionat de mare (imposto automovel), 
ajungând la o sumă de două ori mai mare decât costul vehiculului importat din Franţa.
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Aceasta solicită asistenţa Uniunii Europene pentru obţinerea scutirii de la taxă fără a fi nevoie 
să suporte cheltuielile de călătorie în ţara sa de origine.

Observaţii legale

Încă de la început trebuie notat că, spre deosebire de cazul TVA-ului, în domeniul taxelor de 
înmatriculare a maşinii nu există nici o armonizare la nivelul Uniunii Europene. Prin urmare, 
rămâne la latitudinea statelor membre să perceapă astfel de taxe, cu condiţia să respecte 
obligaţiile asumate prin Tratatul CE, în special în baza articolelor 23, 25 şi 90, care interzic 
taxele vamale, inclusiv taxele cu efect echivalent şi taxarea internă discriminatorie între 
produsele importate şi cele autohtone. Conform Curţii Europene de Justiţie, nici măcar taxele 
foarte mari nu contravin legislaţiei comunitare, cu condiţia ca sistemul naţional de impozitare 
să asigure ca suma taxei datorate la înmatricularea unui vehicul provenind dintr-un alt stat 
membru să nu depăşească, nici măcar în câteva cazuri, taxa reziduală inclusă în valoarea 
vehiculului deja înmatriculat pe teritoriul naţional.

Pronunţarea Curţii privind ratele de impozitare extrem de mari din Danemarca a declarat că, 
în absenţa unui efect discriminatoriu sau de protecţie cu privire la produsele importate, statele 
membre pot stabili nivelul de impozitare după cum consideră potrivit, iar articolul 90 al 
Tratatului CE nu constituie baza pentru astfel de sancţiuni disciplinare.2 În consecinţă, 
valoarea taxei aplicabile la înmatricularea vehiculului în Portugalia, echivalentă cu preţul 
vehiculului nu constituie o încălcare a articolului 90 al Tratatului CE deoarece sistemul de 
impozitare nu pare să discrimineze maşinile importate în ceea ce priveşte baza impozabilă şi 
valorile de impozitare.3 Mai mult, sistemele naţionale de impozitare conform cărora valorile 
de impozitare variază pe baza criteriilor obiective, precum capacitatea nominală sunt, de 
asemenea, în conformitate cu articolul 90 al Tratatului CE, cu condiţia să fie evitate efectele 
discriminatorii sau de protecţie.

Într-o serie de cazuri, ca de exemplu Comisia c. Grecia5 şi Jacquire6, Curtea a specificat că 
sistemul de impozitare progresiv pe baza criteriilor obiective, precum capacitatea cilindrică, 
este în conformitate cu legislaţia comunitară dacă impozitarea mai mare a produselor în 
majoritate importate nu descurajează consumatorii să beneficieze de acestea din urmă în 
detrimentul produselor de fabricaţie autohtonă. Dat fiind că maşinile pentru pasageri de 
producţie străină importate în Portugalia includ ambele prevederi evidenţiate în legislaţia 
portugheză, nu se poate identifica nici o favorizare a producţiei autohtone în cazul de faţă. În 
plus, merită menţionat faptul conform căruia Comisia a susţinut în mod constant impozitarea 
diferenţială a maşinilor eficiente din punct de vedere al combustibilului în comparaţie cu 
maşinile mai puţin eficiente din punct de vedere al combustibilului – aspectul de mediu al 

  
1 Hotărârea din 22 februarie 2001 în Cauza C- 393/98 Ministero Publico şi Gomes Valente c. Fayenda 
Publica, punctul 37.
2 Hotărârea Curţii din 11 decembrie 1990 în Cauza C-47/8 Comisia Comunităţilor Europene c. Regatul 
Danemarcei, ECR 1990, p. I-04509, punctul 10.
3 În realitate, taxele de înmatriculare a maşinilor în Portugalia sunt printre cele mai mari din Uniunea 
Europeană.
4 Hotărârea Curţii din 9 mai 1985 în Cauza Michel Humblot c. Directeur des services fiscaux, ECR 1985, 
p. 01367, punctele 12 şi 13.
5 Hotărârea Curţii din 5 aprilie 1990 în Cauza C-132/88 Comisia Comunităţilor Europene c. Republica 
Elenă, ECR 1990, p. I-01567.
6 Hotărârea din 30 noiembrie 1995 în Cauza C-113/88 Elisabeth Jacquier, née Casarin c. Directeur 
Général des Impôts, ECR [1995], p. I-04203.
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politicii de impozitare a maşinilor, reflectat în propunerea Comisiei pentru o directivă a 
Consiliului privind taxele de maşini pentru pasageri.12 În orice caz, conform celor subliniate 
în mod corect de către petiţionară, vehiculul acesteia poate fi scutit de taxa de înmatriculare a 
vehiculului, în cazul în care aceasta prezintă autorităţilor portugheze documentaţia solicitată, 
deşi, în baza legislaţiei comunitare, asemenea obligaţie de scutire nu există.

Conform jurisprudenţei bine-stabilite a Curţii, în temeiul Directivei 83/183/CEE3, vehiculele 
importate în statul membru în care proprietarul şi-a transferat rezidenţa permanentă nu sunt 
scutite de taxele de înmatriculare a maşinii. În nenumărate ocazii, inclusiv recent, Comisia a 
apărat interpretarea conform căreia taxele de înmatriculare a maşinii intră sub incidenţa 
articolului 1.1 al Directivei 83/183 şi, prin urmare, acestea nu trebuie aplicate în cazul 
vehiculelor aduse de către persoanele care obţin rezidenţa permanentă într-un alt stat 
membru4. Totuşi, Curtea a avut un punct de vedere diferit, hotărând că taxele de înmatriculare 
a maşinii nu au legătură cu importul vehiculului, ci mai degrabă cu folosirea acestuia pe 
teritoriul respectivului stat membru, prin urmare acestea nefiind interzise conform articolului 
1.1 al Directivei 83/183/CEE.5 Rezultă că, dacă Portugalia practică totuşi scutirea persoanelor 
care îşi mută rezidenţa în Portugalia, de la taxele de înmatriculare, acţionează astfel în afara 
obligaţiilor legislaţiei comunitare.

Articolul 13 din Decreto-Lei nr. 264/93 acordă scutire pentru maşina de pasageri importată cu 
condiţia ca aceasta să fi fost în proprietatea importatorului cel puţin şase luni, neacordându-se 
nicio scutire de la taxe în ceea ce priveşte TVA-ul sau impozitul pe consum.6 Este evident că 
trebuie aduse în faţa autorităţilor naţionale anumite documente justificative care să ateste 
faptul că persoana respectivă este îndreptăţită la scutirea mai sus menţionată.

Referitor la revendicările petiţionarei privind cerinţa conform căreia proprietarii trebuie să-şi 
conducă singuri maşinile în statul membru de import temporar al vehiculului, trebuie observat 
că regula derivă din Directiva 83/182/CEE. Conform directivei, statele membre trebuie să 
scutească vehiculele importate temporar pe teritoriul acestora, cu condiţia să fie respectate 
anumite condiţii. Una dintre acestea se regăseşte în articolul 4 al directivei, care prevede că în 
vederea scutirii de impozitare a mijloacelor de transport importate temporar într-un alt stat 
membru, persoanele nu au voie să împrumute, să închirieze sau să comercializeze vehiculul în 
respectivul stat membru. În sensul strict, această regulă înseamnă că numai persoana pe 
numele căreia este înmatriculată maşina are dreptul să o conducă într-un alt stat membru şi să 
beneficieze de scutirea respectivă. Aceasta presupune ca, atâta timp cât vehiculul este 
importat temporar pe teritoriul Portugaliei, proprietarul, în cazul de faţă petiţionara, trebuie să 
conducă singur sau singură maşina, în ciuda multiplelor inconveniente ce ar putea lua naştere.

  
1 COM (2005) 261 final.
2 Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European – Impozitarea maşinilor de pasageri în 
Uniunea Europeană – opţiuni de acţiune la nivel naţional şi comunitar, COM (2002) 0431 final. Disponibilă la: 
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=6941!CTXT=17!UNIQ=19!APPLIC=celexext!FILE=VISU_visom
_17_10_10!DGP=0!VI_txt10. Vizitat ultima dată: 21 decembrie, 2005.
3 Directiva 83/183/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxe aplicabile importurilor 
permanente de proprietăţi ale persoanelor fizice dintr-un stat membru, JO 1983 L 105, p.64.
4 Vezi hotărârile Curţii din 29 aprilie 2004 în Cauza C-387/01 Harald Weigel şi Ingrid Weigel c. 
Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg, ECR [2004], p. I-04981; din 15 iulie 2004 în Cauza C-365/02 Marie 
Lindfors, ECR [2004], p. I-07183; L'arrêt de la Cour de 16 juin 2005 dans l'affaire C-138/04 Commission des 
Communautés européennes c. Royaume de Danemark, [pas encore publié], punctul 13.
5 Ibid., Comisia c. Danemarca, punctul 13.
6 Decreto-Lei nr. 264/93 articolul 13.
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În ceea ce priveşte documentele necesare pentru înmatricularea acestui autovehicul în 
Portugalia, Comisia observă că pot fi solicitate anumite documente în vederea acordării 
scutirii de la taxă, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) al Directivei 83/183/CEE.
Obligaţia de înaintare a documentelor suplimentare solicitate de către autorităţile portugheze 
pare a fi compatibilă cu legislaţia comunitară actuală. Conform jurisprudenţei Curţii de 
Justiţie1, o procedură de aprobare stipulată într-un stat membru privind vehiculele importate 
dintr-un alt stat membru şi deja aprobate în vederea folosirii în statul respectiv este conformă 
cu articolele 28 şi 30 ale Tratatului CE dacă procedura de testare nu duce la costuri 
inexplicabile sau întârzieri, iar autorităţile publice se asigură că respectivele condiţii sunt pe 
deplin respectate acolo unde producătorul sau agentul autorizat al acestuia au sarcina de a 
efectua verificările necesare. Ca o alternativă la procedura de verificare oficială, importatorul 
poate aduce documentele eliberate de către statul membru exportator, cu condiţia ca acele 
documente să furnizeze informaţiile necesare bazate pe testele efectuate anterior.

Mai mult, articolul 3 al Directivei 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind 
documentele de înmatriculare pentru vehicule obligă statele membre să elibereze un certificat 
de înmatriculare pentru vehiculele supuse înmatriculării în temeiul legislaţiei naţionale, în 
conformitate cu modelul stabilit în anexa I a directivei. Acest model conţine caracteristicile 
tehnice ale autovehiculului. Trebuie observat faptul conform căruia considerentul 5 al 
Directivei confirmă că în toate statele membre este necesar un document care să ateste 
respectiva înmatriculare şi caracteristicile tehnice ale respectivului vehicul, ca o condiţie 
preliminară pentru înmatricularea unui autovehicul înmatriculat anterior într-un alt stat 
membru.

Începând cu data de 1 ianuarie 1998, toate maşinile de pasageri ce urmează a fi înmatriculate 
în CE trebuie să îndeplinească prevederile Directivei 70/156/CEE din 6 februarie 1970 
privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a 
autovehiculelor şi a remorcilor acestora, acestea necesitând înmatricularea pe baza 
certificatului de conformitate CE.

În consecinţă, statele membre pot solicita eliberarea unui certificat de conformitate CE de 
către producător, care să descrie caracteristicile tehnice ale autovehiculului. Articolul 6 
alineatul (1) al Directivei 70/156/CEE obligă producătorul să elibereze un certificat de 
conformitate ce trebuie să însoţească fiecare vehicul produs în conformitate cu tipul de 
vehicule aprobate.

Dat fiind că vehiculul a fost înmatriculat în Franţa în 2004, se presupune că vehiculul are 
inclus un certificat de conformitate valabil şi că nu este necesară nicio procedură suplimentară 
de aprobare.

În baza considerentelor mai sus menţionate, petiţia nu pare să dezvăluie o încălcare a 
articolului 90 al Tratatului CE, dar dacă se confirmă faptul că Portugalia solicită date tehnice 
suplimentare, dincolo de certificatul de conformitate, aceasta constituie o încălcare a 
articolului 6 al Directivei 70/156/CEE.

  
1 A se vedea de exemplu Hotărârea Curţii din 11 iunie 1987 în Cauza 406/85, Procureur de la 
République c. Daniel Gofette şi Alfred Gilliard, ECR 1987, p. 2525.
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Concluzie.

Petiţionara este rugată să ia legătura cu Dl. Reinhard Schulte-Braucks (Reinhard.Schulte-
Braucks@cec.eu.int), şeful Unităţii Industriei Auto din cadrul Direcţiei Generale Întreprinderi 
şi Industrie a Comisiei Europene pentru a furniza date suplimentare şi mai amănunţite.

4. Răspunsul ulterior al Comisiei, primit la 23 martie 2007.

Aşa cum este indicat de către petiţionară în mod corect, maşina acesteia poate fi scutită de 
taxa de înmatriculare dacă aceasta furnizează autorităţilor portugheze documentaţia solicitată, 
deşi, conform legislaţiei comunitare, o astfel de obligaţie de scutire nu există.

Cu toate acestea, atât timp cât datele necesare autorităţilor competente nu se regăsesc în 
certificatele furnizate, statul membru de destinaţie poate solicita supunerea autovehiculului la 
teste tehnice suplimentare. Cerinţele suplimentare trebuie justificate în conformitate cu oricare 
dintre principiile enumerate în articolul 30 CE sau cu oricare dintre cerinţele primordiale 
elaborate de către Curtea Europeană de Justiţie, precum siguranţa drumurilor.

Dat fiind că prezentul caz se referă la un vehicul folosit cu certificat CE de omologare de tip, 
înmatriculat anterior într-un alt stat membru, comunicarea interpretativă 96/C 143/041 a 
Comisiei prevede că „efectuarea verificărilor de către autorităţile statelor membre de 
destinaţie la înmatricularea vehiculelor nu mai este justificată deoarece vehiculul este 
înmatriculat în baza certificatului CE de omologare de tip valabil în toate statele membre.”
Totuşi, inspecţiile tehnice auto privind condiţia fizică a vehiculului sunt permise, cu condiţia 
ca acestea să nu fie discriminatorii.

În baza considerentelor mai sus menţionate, petiţia nu pare să dezvăluie o încălcare a 
articolului 90 al Tratatului CE. Dacă s-ar constata că Portugalia face înmatricularea unui 
vehicul înmatriculat anterior în Franţa cu certificat CE de omologare de tip, în condiţiile 
supunerii la o inspecţie tehnică auto care nu se aplică în cazul vehiculelor folosite 
înmatriculate în aceeaşi situaţie în Portugalia, acest fapt ar constitui o încălcare a legislaţiei 
comunitare. În momentul de faţă, Comisia nu deţine astfel de informaţii.

În concluzie, Comisia ar dori să reitereze faptul că scutirea preferenţială solicitată de către 
petiţionară merge dincolo de cerinţele legislaţiei comunitare. Conform informaţiilor deţinute 
de către Comisie, condiţiile impuse de către autorităţile portugheze, deşi incomode, nu 
constituie probă suficientă de discriminare.

  
1 Comunicarea interpretativă a Comisiei privind procedurile de omologare de tip şi înmatriculare a 
vehiculelor înmatriculate anterior în alt stat membru (96/C 143/04), OJ C of 15.5.1996, p. 4.
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