
CM\777459RO.doc PE392.231 REV

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

20.03.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiția nr. 1001/2006, adresată de Alexandru Ciobotar, de naționalitate română, însoțită de 
peste 23 de semnături, privind incompatibilitatea dintre taxa românească de înmatriculare a 
automobilelor uzate și principiul CE privind libera circulație a bunurilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că taxa de înmatriculare pentru mașinile uzate percepută de guvernul 
român contravine principiului CE privind libera circulație a bunurilor. Petiționarul susține că 
taxa de înmatriculare, care se aplică tuturor vehiculelor uzate importate în România, indiferent 
dacă provin sau nu din țările UE, este exagerat de ridicată (de două ori mai mare decât 
valoarea mașinii), împiedicându-i pe românii de condiție medie să cumpere mașini la mâna a 
doua. Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pe lângă Comisia Europeană 
pentru cercetarea posibilei incompatibilități a acestei taxe de înmatriculare cu legislația 
europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisă pe 14 mai 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 iulie 2007

În primul rând, trebuie observat faptul că obiectul petiției este reprezentat de o măsură fiscală 
internă. Curtea de Justiție a hotărât în mod consecvent că o taxă pecuniară care face parte 
dintr-un sistem general de taxe interne și care este aplicată sistematic categoriilor de produse 
conform unor criterii obiective indiferent de originea produselor se încadrează în sfera 
articolului 90 din Tratatul CE. O taxă de înmatriculare a automobilelor, precum cea percepută 
în România, este de natură fiscală și este percepută nu ca urmare a faptului că un automobil 
trece granița unui stat membru care aplică o asemenea taxă, ci ca urmare a altor activități 
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operative, care includ taxa de primă înmatriculare a automobilului în statul respectiv.1 În 
consecință, taxa trebuie considerată ca făcând parte dintr-un sistem general de taxe interne 
privind bunurile și examinată așadar prin prisma articolului 90 din Tratatul CE. 

Articolul 90 din Tratatul CE prevede faptul că statele membre nu pot menține taxe 
discriminatorii, care au drept consecințe o încărcare fiscală mai mare impusă produselor 
importate comparativ cu produsele naționale similare. Cu privire la taxa de înmatriculare a 
automobilelor uzate, acest lucru înseamnă că, spre exemplu, statele membre nu pot să aplice o 
rată fiscală mai mare pentru automobilele importate comparativ cu automobilele similare care 
au fost deja înmatriculate pe piața internă sau să mențină astfel de modalități de calcul fiscal 
care ar conduce la o impozitare suplimentară a automobilelor provenind din alte state 
membre. Referitor la ratele fiscale, trebuie observat că, atâta timp cât nivelul acestora este 
stabilit nediscriminatoriu în ceea ce privește produsele importate și cele naționale, chiar și 
nivelurile fiscale foarte mari sunt compatibile cu legislația comunitară. Curtea de Justiție a 
hotărât în cauza Comisia c. Danemarca că articolul 90 din Tratatul CE nu servește la 
cenzurarea excesului nivelului fiscal și că statele membre pot stabili rate fiscale la nivelurile 
pe care acestea le consideră adecvate.2 În consecință, nu există o bază juridică în conformitate 
cu care Comisia să poată contesta nivelurile fiscale ale taxei de înmatriculare a automobilelor 
percepute în România. Cu toate acestea, Comisia a identificat alte elemente ale taxei 
românești de înmatriculare a automobilelor care par a nu fi compatibile cu articolul 90 din 
Tratatul CE. 

Conform jurisprudenței constante a Curții de Justiție, în cazul în care valoarea taxelor 
percepute pentru un automobil uzat provenit dintr-un alt stat membru depășește valoarea taxei 
reziduale incluse în valoarea unui automobil similar care a fost deja înregistrat pe piața 
internă, este evident că articolul 90 din Tratatul CE nu a fost respectat.3 Conform Curții de 
Justiție, discriminarea interzisă prin articolul 90 din Tratatul CE poate fi evitată dacă 
deprecierea reală a automobilelor importate este luată în considerare prin reducerea valorii 
taxei în funcție de deprecierea automobilului.4

Comisia a analizat normele românești referitoare la taxele de înmatriculare a automobilelor și 
a concluzionat că aceste norme nu respectă principiul tratamentului egal stabilit în articolul 90 
din Tratatul CE. În consecință, a fost inițiată o procedură privind încălcarea dreptului 
comunitar prin trimiterea unei scrisori de comunicare formală României prin care aceasta era 
îndemnată să pună în conformitate legislația națională cu cea comunitară.

România a luat la cunoștință de procedura privind încălcarea dreptului comunitar și lucrează 
în prezent, în consultanță cu Comisia, la amendamentele care vor fi aduse legislației naționale 
pentru ca normele contestate să fie în conformitate cu Tratatul CE. 

                                               
1 Hotărârea Curții de Justiție din 17 iunie 2003 în cauza C-383/01 De Danske Bilimportører v. Skatteministeriet, 

Told- og Skattestyrelsen. ECR 2003, p. I-06065, punctul 34.
2 Hotărârea Curții de Justiție din 11 decembrie 1990 în cauza C-47/88 Comisia Comunităților Europene v. 

Regatul Danemarcei, ECR 1990, p. I-04509, punctul 10.
3 Hotărârea Curții de Justiție din 22 februarie 2001 în cauza C- 393/98 Ministero Publico and Gomes Valente 

v Fazenda Publica, ECR 2001, p. I-01327.
4 Hotărârea din 9 martie 1995 în cauza C-345/93 Fazenda Pública and Ministério Público v Américo João 

Nunes Tadeu, ECR 1995 p. I-00479, punctul 17.
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Concluzie

Comisia a luat măsurile necesare pentru ca România să schimbe legislația în cauză, subliniind 
încălcarea articolului 90 din Tratatul CE.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Legislația, care a stat la baza petițiilor menționate mai sus, a fost armonizată cu dreptul 
comunitar. Prin urmare, procedura privind încălcarea dreptului comunitar deschisă de 
Comisie cu privire la această problemă a fost închisă.

Cele mai recente modificări aduse noilor norme românești cu privire la impozitarea 
autovehiculelor sunt în curs de examinare; la sfârșitul acestei examinări, Comisia va informa 
pe toți cei vizați cu privire la constatările sale. Trebuie remarcat, de asemenea, că noul guvern 
din România și-a anunțat intenția de a reduce impozitarea la nivelul aplicabil înainte de 
creșterea semnificativă și de a rambursa diferența. 
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