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Petycja 0722/2006 złożona przez Anję Neumann (Niemcy), w sprawie konfiskaty 
w Grecji pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się arbitralnej konfiskacie przez władze greckie pojazdów 
silnikowych zarejestrowanych w innym państwie. Składająca petycję twierdzi, że chociaż 
prawodawstwo UE w tej dziedzinie zezwala na wjazd na terytorium Grecji pojazdem 
zarejestrowanym w innym państwie na okres do 6 miesięcy, właściwe władze stosują 
dowolne środki np. w postaci konfiskaty, nakładania astronomicznych kar pieniężnych lub 
obowiązkowej sprzedaży. Składająca petycję wzywa Parlament Europejski do 
zagwarantowania, że tego rodzaju powtarzające się przypadki naruszenia obowiązujących 
praw obywateli UE zostaną ukrócone.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 1 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 5 maja 2007 r.

I. Skarga
Składająca petycję obywatelka Niemiec korzysta w Grecji z należącego do niej samochodu, 
który został zarejestrowany w Niemczech. Po pierwsze, informuje ona Parlament Europejski, 
że władze greckie konfiskują w pewnych sytuacjach samochody zarejestrowane w innym 
państwie, a na właścicieli nakładają wysokie kary pieniężne. Po drugie, twierdzi, że za 
ponowne zarejestrowanie samochodu z zagranicy Grecja pobiera bardzo wysoki podatek 
rejestracyjny. Jej zdaniem tego rodzaju praktyki są niezgodne z prawem, zatem zwraca się do 
Parlamentu o podjęcie działań, aby zapobiec przypadkom naruszania prawa wspólnotowego.
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II. Uwagi Komisji
Podatek rejestracyjny
W związku z brakiem harmonizacji na szczeblu Wspólnoty państwa członkowskie mają 
swobodę podejmowania decyzji dotyczących nakładania podatków rejestracyjnych na 
pojazdy silnikowe, z zastrzeżeniem poszanowania pierwotnego i wtórnego prawa 
wspólnotowego. W odniesieniu do prawa pierwotnego mają one obowiązek przestrzegać 
art. 90 traktatu WE, zgodnie z którym państwa członkowskie nie mogą nakładać bezpośrednio 
lub pośrednio na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych 
jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakładają bezpośrednio lub pośrednio na 
podobne produkty krajowe. Ta podstawowa zasada prawa wspólnotowego ma pierwszorzędne 
znaczenie w dziedzinie opodatkowania samochodów, ponieważ to ten aspekt jest brany pod 
uwagę podczas oceny zgodności podatku rejestracyjnego z prawem wspólnotowym. Oznacza 
to, że co do zasady Grecja może pobierać podatek rejestracyjny podczas pierwszej rejestracji 
pojazdu silnikowego na jej terytorium, pod warunkiem że przestrzegane jest prawo 
wspólnotowe.
Ponieważ Komisja uznała, że sposób, w jaki Grecja stosuje skale amortyzacyjne w celu 
obliczenia podatku rejestracyjnego od samochodów używanych, jest sprzeczny 
z postanowieniami art. 90 WE, podjęła decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko Grecji 
przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Mowa tu o toczącej się przed Trybunałem 
sprawie C-74/06, w związku z którą jawne przesłuchanie odbyło się w dniu 18 kwietnia 
2007 r.
Dyrektywa 83/182/EWG
Celem dyrektywy 83/182/EWG w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, 
dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego państwa 
członkowskiego z innego państwa członkowskiego (Dz.U. L 105 z 23.4.1983) jest zniesienie 
przeszkód utrudniających swobodny przepływ osób i ustanowienie europejskiego rynku 
wewnętrznego. Zgodnie z przedmiotową dyrektywą, jeśli środek transportu jest czasowo 
wwożony, zwolnienie z podatku od rejestracji pojazdów i normalnych podatków drogowych 
udzielane jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy łącznie w jednym roku, pod warunkiem 
że spełnione zostały następujące warunki:

- środek transportu został nabyty zgodnie z ogólnymi warunkami opodatkowania 
obowiązującymi na rynku krajowym państwa członkowskiego;

- osoba przywożąca taki środek transportu ma zwykłe miejsce zamieszkania1

w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie czasowego przywozu
oraz używa tego środka transportu do użytku prywatnego;

- środek transportu nie jest zbywany lub wynajmowany w państwie członkowskim 
czasowego przywozu ani pożyczany rezydentowi tego państwa.

  
1 Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 83/182 „dla celów niniejszej dyrektywy „zwykłe miejsce zamieszkania" 

oznacza miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w każdym roku 
kalendarzowym, ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe, a w przypadku osoby niezwiązanej z tym 
miejscem zawodowo, ze względu na osobiste powiązania, które wskazują na istnienie ścisłych więzi miedzy 
tą osobą a miejscem, w którym mieszka." 
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Wydaje się, że w przedstawionej sprawie składająca petycję używa swojego samochodu 
w Grecji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w jednym roku, a ponadto ma zwykłe miejsce 
zamieszkania w Grecji. Oznacza to, że w sytuacji, w jakiej znalazła się składająca petycję, 
nie mają zastosowania zwolnienia przewidziane w dyrektywie 83/182/EWG, a zatem Grecja 
nie ma obowiązku zwolnienia samochodu zarejestrowanego w Niemczech od obowiązującego 
w Grecji podatku rejestracyjnego.

Dyrektywa 83/183/EWG
Dyrektywa 83/183/EWG 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. 64-65) została przyjęta w celu zmniejszenia barier podatkowych utrudniających swobodny 
przepływ osób w obrębie Wspólnoty. Przedmiotowa dyrektywa wprowadza zwolnienie 
z podatków konsumpcyjnych nakładanych na pojazdy silnikowe przywożone do jednego 
z państw członkowskich, co znacznie ogranicza prawa państw członkowskich w zakresie tego 
rodzaju podatków.
Zgodnie z dyrektywą każde państwo członkowskie zwalnia z wszelkiego rodzaju podatków 
konsumpcyjnych pojazdy mechaniczne przywożone z innego państwa członkowskiego przez 
osobę fizyczną, która zmienia swoje miejsce stałego pobytu, pod warunkiem że spełnione 
zostały następujące warunki:

- pojazd został nabyty zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w obowiązującym 
prawie podatkowym na rynku wewnętrznym jednego z państw członkowskich i nie 
podlega, jeśli chodzi o wywóz, żadnemu zwolnieniu lub zwrotowi jakiegokolwiek 
podatku konsumpcyjnego;

- osoba przywożąca pojazd wykorzystywała go w państwie członkowskim wywozu 
przez okres co najmniej sześciu miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;

- pojazd należy przywieźć do nowego państwa pobytu nie później niż 12 miesięcy po 
przeniesieniu miejsca stałego pobytu przez osobę, która ten pojazd przywozi;

- przywożony pojazd nie może być zbywany, wynajmowany lub wypożyczany przez 
okres 12 miesięcy od daty przywozu, z wyjątkiem okoliczności należycie 
uzasadnionych przed właściwymi władzami państwa członkowskiego przywozu.

W tym kontekście należy podkreślić, że Trybunał, w przeciwieństwie do stanowiska Komisji, 
orzekł, iż podatki rejestracyjne od pojazdów, pobierane w różnych państwach członkowskich, 
nie mogą być uznawane za podatki konsumpcyjne, które są objęte zakresem stosowania 
przedmiotowej dyrektywy. Zatem w sprawie przedstawionej przez składającą petycję 
dyrektywa 83/183/EWG również nie ma zastosowania.
Kary
W odniesieniu do wysokich kar nakładanych przez Grecję w przypadku nieuiszczenia 
podatku rejestracyjnego Trybunał orzekł w sprawie 262/99 (Louloudakis)1, która również 
dotyczyła kar stosowanych przez Grecję za brak płatności podatku rejestracyjnego, że 
ustawodawstwo krajowe przewidujące zestaw kar jest zgodne z zasadą proporcjonalności 
jedynie w takim zakresie, w jakim jego stosowanie jest konieczne ze względu na nadrzędne 
wymogi dotyczące egzekwowania i prewencji, przy uwzględnieniu wagi naruszenia. Zdaniem 

  
1 Sprawa C-262/99 Praskevas Louloudakis przeciwko Republice Greckiej, pkt 71.
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Komisji stosowane w Grecji kary są wygórowane, a skale – nieproporcjonalne. Omawiana 
kwestia była przedmiotem wielu skarg rozpatrywanych obecnie w ramach postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego nr 1997/4258. Po 
przeprowadzeniu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Grecji Komisja postanowiła wnieść sprawę przeciwko temu 
państwu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). W związku z toczącą się 
obecnie przed Trybunałem sprawą C-156/04 w dniu 26 czerwca 2006 r. odbyło się jawne 
przesłuchanie, natomiast w dniu 14 września 2006 r. rzecznik generalny wydał opinię, która 
jest zbieżna ze stanowiskiem Komisji.
Parlament Europejski także zajął się tym zagadnieniem w sprawozdaniu z własnej inicjatywy 
autorstwa Michaela Cashmana (A6-0394/2005), które zostało zatwierdzone przez Parlament 
w dniu 14 lutego 2006 r.

III. Wnioski

Służby DG TAXUD zarejestrują pismo składającej petycję jako skargę i będą ją na bieżąco 
informować o ewentualnych przyszłych działaniach Komisji dotyczących kwestii, które 
zależą od wyniku spraw C-156/04 i C-74/06.


