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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0265/2008, внесена от Horaţiu Margoi, с румънско гражданство, от 
името на Румънския автомобилен клуб, подкрепена от 120 000 подписа, 
относно данъка, дължим в Румъния при първоначална регистрация на 
автомобили, закупени от други държави-членки на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу високия размер на данъка при 
първоначална регистрация на автомобили, закупени в други държави-членки на ЕС, 
като твърди, че той нарушава принципа за свободното движение на стоки. Той оспорва 
аргументите на румънското правителство, съгласно които данъкът се основава на 
потенциалните равнища на замърсяване, причинено от превозните средства, като 
подчертава, че вписването на данъка в бюджетна позиция „други акцизи“ ясно показва 
неговата истинска същност. Вносителят на петицията призовава за намесата на 
Европейския парламент, за да се гарантира привеждането на данъчните разпоредби на 
румънските органи в съответствие със законодателството на ЕС.

2. Допустимост

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

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

I. Петицията

Вносителят на петицията протестира срещу високия размер на данъка при 
първоначална регистрация на автомобили, закупени в други държави-членки на ЕС, 
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като твърди, че той нарушава принципа за свободното движение на стоки. Той оспорва 
аргументите на румънското правителство, съгласно които данъкът се основава на 
потенциалните равнища на замърсяване, причинено от превозните средства, като 
подчертава, че вписването на данъка в бюджетна позиция „други акцизи“ ясно показва 
неговата истинска същност. Вносителят на петицията призовава за намесата на 
Европейския парламент, за да се гарантира привеждането на данъчните разпоредби на 
румънските органи в съответствие със законодателството на ЕС.

II. Правни забележки

На първо място трябва 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, Съдът на Европейските общности постанови 
в делото Комисията срещу Дания, че член 90 от Договора за ЕО не служи за 
порицаване на прекомерно високото равнище на данъчно облагане и че държавите-
членки могат да установят данъчните ставки на равнищата, които те считат за 
подходящи1. Според Съда, дори и много високите данъчни ставки не могат да се считат 
за противоречащи на законодателството на Общността, при положение че те се налагат 
по един и същи начин спрямо местните продукти и продуктите, донесени от други 
държави-членки.

По отношение на данъчното облагане на използвани моторни превозни средства, 
утвърдената съдебна практика на Съда е, че член 90 от Договора за ЕС не е спазен, ако
размерът на данъка, наложен върху използвано моторно превозно средство, което идва
от друга държава-членка, надвишава остатъчния данък, включен в стойността на
подобно моторно превозно средство, което вече е регистрирано на вътрешния пазар 
като ново2. Според Съда, дискриминацията, забранена с член 90 от Договора за ЕО, 
може да се избегне, ако се вземе под внимание действителното обезценяване поради 
амортизация на внесеното превозно средство, като съответно се намали размерът на 
данъка.3

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 извести 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 

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

срещу Кралство Дания, Сборник 1990 г., стр. I-04509, точка 10.

2 Решение на Съда от 22 февруари 2001 г. по Дело C- 393/98 Ministero Publico и Gomes Valente 
срещуFazenda Publica, Сборник 2001 г., стр. I-01327.

3      Решение на Съда от 9 март 1995 г. по Дело C-345/93 Fazenda Publica и Ministerio Publico срещу
Americo Joao Nunes Tadeu, Сборник 1995 г., стр. I-00479, точка 17.
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като издаде мотивирано становище и официално прикани Румъния да промени 
оспорваните разпоредби.

На 21 април 2008 г. Румъния прие Извънредно постановление 50/2008 в опит да 
приравни своите разпоредби с достиженията на правото на ЕС. На 2 юни 2008 г. 
Комисията получи национални разпоредби, които въвеждат гореспоменатото 
извънредно постановление.

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

III. Заключение

Комисията предприема всички необходими стъпки, за да гарантира, че румънското 
законодателство в областта на данъчното облагане на автомобили съответства 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 констатациите си. Следва да се отбележи
също, че новото правителство на Румъния е обявило намеренията си да намали 
данъците до размера, който се е плащал преди значителното увеличение и да 
реимбурсира разликата.
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