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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1237/2007, внесена от Elena Caraba, с румънско гражданство, 
относно данъци върху използвани автомобили, внесени в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява становището, че румънската регистрационна такса 
за внесени използвани превозни средства е абсолютно непропорционална. В тази 
връзка тя посочва затрудненията и разходите, свързани с регистрирането на нейното 
Renault Kangoo от 1999 г., което е закупила в Германия. Съответно тя очаква реакция от 
страна на Европейския парламент, за да се гарантира изравняване на румънските 
регистрационни правила със съответните разпоредби на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г.

Вносителката на петицията изразява становището, че румънската регистрационна такса 
за внесени използвани превозни средства е непропорционална. Тя също така отбелязва, 
че автомобилът Renault Kangoo от 1999 г., който е закупила в Германия, в Германия е 
класифициран като автомобил от категория D3, докато според румънското 
законодателство той попада в нормите за замърсяване EURO2 или EURO3. Съответно 
тя очаква реакция от страна на Европейския парламент, за да се гарантира изравняване 
на румънските регистрационни правила със съответните разпоредби на ЕС.

Правни забележки
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На първо място следва да се отбележи, че на равнище Европейски съюз няма 
хармонизация в областта на данъците за регистрация на автомобили. Това означава, че 
държавите-членки могат да налагат такива данъци и да определят едностранно техния 
размер и начин на изчисляване. Всъщност по делото Комисията срещу Дания Съдът на 
Европейските общности постанови, че член 90 от Договора за създаване на ЕО не 
служи за осъждане на прекомерно високото равнище на данъчно облагане и че 
държавите-членки могат да определят данъчните ставки на равнищата, които според 
тях са подходящи1. Според съда дори много високите данъчни ставки не могат да се 
считат за противоречащи на правото на Общността, при условие че се налагат по един 
и същи начин върху местните продукти и продуктите, донесени от други държави-
членки.

По-конкретно за данъчното облагане на използвани моторни превозни средства съдът 
има установена практика, че член 90 от Договора за създаване на ЕО не е спазен, ако 
данъкът, наложен върху използвано моторно превозно средство, идващо от друга 
държава-членка, надвишава остатъка от таксата, включена в стойността на сходно 
моторно превозно средство, което вече е регистрирано като ново на местния пазар2. 
Според съда дискриминацията, забранена от член от 90 от Договора за ЕО, може да 
бъде избегната, ако реалното обезценяване на внесеното превозно средство бъде взето 
предвид, като се намали съответно размера на таксата3.

Комисията разгледа внимателно румънските правила за данъците при регистрация на 
автомобили в контекста на член 90 от Договора за създаване на ЕО и достигна до 
заключението, че в тези правила не е спазен принципът на равно третиране. Затова на 
23 март 2007 г., с официално уведомително писмо, Комисията известява Република 
Румъния за убеждението си, че нейните национални правила за данъците при 
регистрация на автомобили са несъвместими с правото на Общността. На 28 ноември 
2007 г. Комисията премина към следващата стъпка от тази процедура на нарушение,
като издаде мотивирано становище и официално прикани Румъния да промени 
оспорваните разпоредби. В резултат на това на 21 април 2008 г. Румъния спешно прие 
наредба в опит да хармонизира своите правила с правото на ЕС.

Първоначалните впечатления са, че приетото законодателство изглежда не противоречи 
на член 90 от Договора за създаване на ЕО. Комисията обаче ще приключи процедурата 
за нарушение едва когато се убеди, че законодателството и неговото последващо 
прилагане са в съответствие с Договора за създаване на ЕО.

Що се отнася до класифицирането на моторното превозно средство на вносителката на 
петицията по отношение на нормите за замърсяване EURO, тази информация трябва да 
се намира в сертификата за съответствие на ЕО на това моторно превозно средство. 
Въпреки че Комисията не разполага със съответната информация, за да потвърди този 
факт, при всички случаи, като се съди по годината на производство, може би 

                                               
1      Решение на Съда от 11 декември 1990 г. по дело C-47/88 Комисия на Европейските общности/ 

Кралство Дания, ECR 1990, стр. I-04509, т. 10.
2 Решение на Съда от 22 февруари 2001 г. по дело C- 393/98 Ministero Publico and Gomes Valente v 

Fazenda Publica, ECR 2001, стр. I-01327.
3 Решение от 9 март 1995 г. по дело C-345/93 Fazenda Pública and Ministério Público v Américo João

Nunes Tadeu, ECR 1995, стр. I-00479, т. 17.
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въпросното моторно превозно средство отговаря на нормите за замърсяване EURO 2 
или EURO 3 и следователно съгласно приложимите румънски правила за него трябва да 
се заплати значителна сума като данък за регистрация на автомобила. Все пак, както бе 
споменато по-горе, размерът на данъка е от компетентността на държавите-членки.

Заключение

Петицията не разкрива никакво нарушение на законодателството на Общността.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Законодателството, което е в основата на гореспоменатата петиция, е приведено в 
съответствие с общностното право. Поради това, образуваната от Комисията процедура 
за нарушение във връзка с този въпрос е закрита.

В момента се разглеждат последните изменения на новите румънски правила относно 
данъчното облагане на автомобилите. Когато приключи с разглеждането им, Комисията 
ще информира всички заинтересовани лица за становището си. Следва да се отбележи 
също, че новото правителство на Румъния е обявило намерението си да намали 
данъците до размера, който се е плащал преди значителното увеличение и да 
реимбурсира разликата.
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