
CM\667827RO.doc PE 390.345
Traducere externă

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisia pentru petiţii

5.05.2007

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0722/2006, adresată de Anja Neumann, de naţionalitate germană, privind 
confiscarea în Grecia a autoturismelor înmatriculate în străinătate

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă confiscarea arbitrară de către autorităţile elene a autoturismelor 
înmatriculate în străinătate. Aceasta afirmă că, deşi legislaţia UE din acest domeniu permite 
intrarea în Grecia pentru maximum 6 luni cu un autoturism înmatriculat în străinătate, 
autorităţile competente impun măsuri arbitrare precum confiscarea, aplicarea de amenzi 
astronomice sau vânzarea obligatorie. Aceasta invită Parlamentul European să asigure 
încetarea acestor încălcări repetate ale drepturilor cetăţenilor UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2007.

I. Plângerea
Petiţionara, de naţionalitate germană, s-a deplasat în Grecia cu autoturismul său înmatriculat 
în Germania. În primul rând, aceasta informează Parlamentul European că autorităţile elene 
au o practică de confiscare în anumite situaţii a autoturismelor înmatriculate în străinătate şi 
de amendare a proprietarilor acestora cu sume ridicate. În al doilea rând, aceasta menţionează 
că Grecia aplică pentru reînmatricularea autoturismelor străine o taxă de înmatriculare 
deosebit de ridicată. Ea consideră ilegale aceste practici din Grecia şi solicită intervenţia 
Parlamentului stoparea încălcărilor legislaţiei comunitare.

II. Observaţiile Comisiei

Taxa de înmatriculare
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În absenţa armonizării la nivelul Comunităţii, statele membre au dreptul să aplice taxe de 
înmatriculare privind autoturismele, cu condiţia respectării legislaţiei primare şi secundare a 
Comunităţii. Cu privire la legislaţia primară, acestea sunt obligate să respecte articolul 90 din 
Tratatul CE, care interzice statelor membre să impună, în mod direct sau indirect, privind 
produsele altor state membre, orice impozite interne care le depăşesc pe cele impuse pentru 
produse interne similare, în mod direct sau indirect. Acest principiu fundamental al legislaţiei 
comunitare prezintă o importanţă de bază în domeniul impozitării auto deoarece deseori în 
legătură cu acest aspect este evaluată compatibilitatea unei taxe de înmatriculare cu legislaţia 
Comunităţii. Aceasta înseamnă că, în principiu, Greciei nu i se interzice să aplice taxa pentru 
prima înmatriculare a autoturismelor în teritoriul său, cu condiţia respectării legislaţiei 
comunitare.
Deoarece Comisia a considerat că Grecia aplică niveluri de amortizare, utilizate pentru 
calcularea taxei de înmatriculare a vehiculelor de ocazie, încălcând într-o anumită măsură 
articolul 90 din Tratatul CE, a decis deferirea Greciei la Curtea Europeană de Justiţie. Acest 
caz C-74/06 a cărui audiere a avut loc în 18 aprilie 2007 se află în prezent pe rolul Curţii.
Directiva 83/182/CEE
Directiva 83/182/CEE privind scutirile de taxă în interiorul Comunităţii pentru anumite 
mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în altul (JO L 105, 23.4.1983) 
este destinată eliminării obstacolelor din calea liberei circulaţii a persoanelor şi înfiinţării unei 
pieţe europene interne. În conformitate cu directiva, în cazul importului temporar al unui 
mijloc de transport, scutirea de la taxa de înmatriculare a vehiculului şi de la taxele rutiere 
normale se acordă pentru o anumită perioadă, continuă sau nu, de maximum şase luni pe 
parcursul oricărui termen de douăsprezece luni, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

- mijlocul de transport a fost achiziţionat în conformitate cu condiţiile generale de 
impozitare, în vigoare pe piaţa naţională a unui stat membru;

- persoana fizică ce importă mijlocul de transport are domiciliul stabil1 într-un stat 
membru, altul decât statul membru de import temporar şi utilizează mijlocul de 
transport în discuţie în folosul propriu;

- mijlocul de transport nu este înstrăinat sau închiriat în statul membru de import 
temporar sau închiriat unui rezident al acelui stat.

În cazul concret se pare că autoturismul este folosit de petiţionară în Grecia pe o perioadă 
care depăşeşte 6 luni pe parcursul oricărui termen de douăsprezece luni, pe durata şederii 
normale a acesteia în Grecia. Aceasta înseamnă că situaţia petiţionarei nu cade sub incidenţa 
excepţiilor prevăzute de Directiva 83/182/CEE şi în consecinţă Grecia nu are obligaţia de a 
scuti autoturismul înmatriculat în Germania de la taxa de înmatriculare în Grecia.

Directiva 83/183/CEE

  
1 Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 83/182 prevede că „În sensul prezentei directive, „domiciliu stabil” 

înseamnă locul unde o persoană locuieşte de obicei, cel puţin 185 de zile în fiecare an calendaristic, din 
cauza relaţiilor sale personale sau profesionale sau, în cazul persoanelor care nu au relaţii profesionale, 
ci doar personale, în cazul cărora se pot demonstra legături strânse între respectiva persoană şi locul în 
care locuieşte.” 
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Directiva 83/183/CEE privind scutirile de taxă în interiorul Comunităţii pentru anumite 
mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în altul (JO L 105, 23.4.1983, 
p. 64-65) a fost aplicată în vederea reducerii obstacolelor fiscale legate de libera circulaţie a 
persoanelor în cadrul Comunităţii. Directiva introduce o scutire de la taxele de consum 
aplicabile autoturismelor importate într-un stat membru, limitând astfel considerabil dreptul 
statelor membre de a aplica impozite în acest domeniu.

În conformitate cu directivei, fiecare stat membru va scuti de la orice taxe de consum
autoturismele importate din alt stat membru de persoane fizice cu ocazia schimbării 
domiciliului stabil, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

- vehiculul trebuie să fi fost achiziţionat în condiţiile generale de impozitare în vigoare 
pe piaţa naţională a unui stat membru, şi să nu fi făcut obiectul, în temeiul exportului, 
nici unor scutiri sau rambursări a unei taxe de consum;

- persoana care importă vehiculul trebuie să fi exercitat folosinţa acestuia, în statul 
membru de unde se exportă, termen de minimum şase luni anterior schimbării 
domiciliului;

- vehiculul trebuie transferat de persoana importatoare în noul stat de reşedinţă în 
termen de douăsprezece luni de la schimbarea domiciliului;

- vehiculul importat nu a fost înstrăinat sau închiriat pe parcursul celor douăsprezece 
luni ulterioare importului, cu excepţia cazurilor valabil justificate şi acceptate de 
autorităţile competente ale statului membru de import.

În acest moment, trebuie subliniată decizia Curţii, opusă poziţiei Comisiei, conform căreia 
taxele de înmatriculare a vehiculelor, încasate în diverse state membre, nu pot fi considerate 
taxe de consum care cad sub incidenţa acestei directive. În consecinţă, nici situaţia petiţionarei 
nu cade sub incidenţa Directivei 83/183/CEE.

Penalităţi
Cu privire la penalităţile semnificative impuse de Grecia în cazurile în care taxa de 
înmatriculare nu a fost achitată, Curtea a declarat în Cazul 262/99 (Louloudakis)1, care se 
referea, de asemenea, la penalităţile din Grecia privind neachitarea taxei de înmatriculare, că 
legislaţia naţională care prevede o serie de penalităţi este compatibilă cu principiul 
proporţionalităţii în măsura în care este necesară în temeiul unor cerinţe derogatorii de 
aplicare şi prevenire, atunci când este examinată gravitatea încălcării. Comisia consideră că 
sistemul elen de penalităţi este nerezonabil, iar nivelurile sunt disproporţionate. Acest aspect a 
făcut obiectul unor numeroase plângeri aflate pe rol în baza procedurii de încălcare nr. 
1997/4258. Ulterior iniţierii procedurii de încălcare împotriva Greciei, Comisia a decis 
reclamarea Greciei la Curtea Europeană de Justiţie (ECJ). În cazul instanţei, în prezent pe 
rolul Curţii, sub numărul C-156/04, audierea publică a avut loc în 26 iunie 2006, iar opinia 
procurorului general, care coincide cu poziţia Comisiei, a fost emisă în 14 septembrie 2006.
Parlamentul European a abordat, de asemenea, acest subiect în Raportul din proprie iniţiativă 
Cashman (A6-0394/2005), aprobat de Parlament în 14 februarie 2006.

  
1 Cazul C-262/99 Praskevas Louloudakis versus Republica Elenă, par. 71.
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III. Concluzie
Serviciile DG TAXUD vor înregistra scrisoarea petiţionarei ca plângere şi o vor informa pe 
aceasta privind posibilele acţiuni viitoare ale Comisiei referitoare la probleme, în funcţie de 
rezultatul cazurilor C-156/04 şi C-74/06. 


