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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0265/2008, którą złożył Horaţiu Margoi (Rumunia), w imieniu 
rumuńskiego automobilklubu, z 120 000 podpisów, w sprawie podatku 
opłacanego w Rumunii przy pierwszej rejestracji samochodu zakupionego 
w innym państwie członkowskim UE 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się wysokiemu podatkowi opłacanemu przy pierwszej 
rejestracji samochodów zakupionych w innych państwach członkowskich UE, przekonując, 
że narusza to zasadę swobodnego przepływu towarów Nie zgadza się on z argumentami 
wysuwanymi przez rząd rumuński, który twierdzi, że podatek ten opiera się na potencjalnym 
poziomie zanieczyszczenia powodowanego przez pojazdy, i zaznacza, że wpisanie tego 
podatku do działu budżetowego „Pozostałe opłaty akcyzowe” czyni jasnym rzeczywisty 
charakter tych opłat. Składający petycję domaga się od Parlamentu Europejskiego podjęcia 
działań niezbędnych dla zapewnienia, by władze rumuńskie dostosowały przepisy podatkowe 
do właściwego prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję sprzeciwia się wysokiemu podatkowi opłacanemu przy pierwszej 
rejestracji samochodów zakupionych w innych państwach członkowskich UE, przekonując, 
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że narusza to zasadę swobodnego przepływu towarów. Nie zgadza się on z argumentami 
wysuwanymi przez rząd rumuński, który twierdzi, że podatek ten opiera się na potencjalnym 
poziomie zanieczyszczenia powodowanego przez pojazdy, i zaznacza, że wpisanie tego 
podatku do działu budżetowego „Pozostałe opłaty akcyzowe” czyni jasnym rzeczywisty 
charakter tych opłat. Składający petycję domaga się od Parlamentu Europejskiego podjęcia 
działań niezbędnych dla zapewnienia, by władze rumuńskie dostosowały przepisy podatkowe 
do właściwego prawodawstwa UE.

II. Uwagi prawne

Po pierwsze należy zauważyć, że na szczeblu Unii Europejskiej nie doszło do harmonizacji 
w dziedzinie opłat rejestracyjnych za samochody. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą 
nakładać takie podatki i jednostronnie decydować o ich wysokości i metodach obliczania. W 
sprawie Komisja przeciwko Danii Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że art. 90 traktatu WE 
nie ma na celu cenzurowania zbyt wysokich stawek podatkowych, a państwa członkowskie 
mogą ustalać je na takim poziomie, jaki uznają za odpowiedni1. Według Trybunału nawet 
bardzo wysokich stawek podatkowych nie można uznać za sprzeczne z prawem 
wspólnotowym przy założeniu, że w ten sam sposób nakłada się je na produkty krajowe 
i produkty przywożone z innych państw członkowskich. 

Szczególnie w dziedzinie opodatkowania używanych pojazdów silnikowych istnieje 
utrwalone przez Trybunał orzecznictwo, które mówi, że art. 90 traktatu WE nie jest 
przestrzegany, jeżeli kwota podatku nałożonego na używany pojazd silnikowy pochodzący 
z innego państwa członkowskiego przekracza podatek rezydualny zawarty w wartości 
podobnego pojazdu silnikowego, który został już zarejestrowany na rynku krajowym jako 
pojazd nowy2. Według Trybunału można uniknąć dyskryminacji zakazywanej w art. 90 
traktatu WE, jeżeli uwzględnia się rzeczywisty spadek wartości importowanego pojazdu 
poprzez odpowiednie obniżenie kwoty podatku3.

Komisja dokładnie przeanalizowała rumuńskie przepisy dotyczące podatków rejestracyjnych 
od samochodów w świetle art. 90 traktatu WE i stwierdziła, że nie przestrzegają one zasady 
równego traktowania. Dlatego Komisja, wystosowując w dniu 23 marca 2007 r. wezwanie do 
usunięcia uchybienia, zasygnalizowała Republice Rumunii przekonanie, iż jej przepisy 
krajowe dotyczące podatków rejestracyjnych od samochodów są niezgodne z prawem 
wspólnotowym. W dniu 28 listopada 2007 r. Komisja przeszła do następnego etapu procedury 
w sprawie naruszenia, wydając uzasadnioną opinię i formalnie domagając się od Rumunii 
zmiany kwestionowanych przepisów.

W dniu 21 kwietnia 2008 r. Rumunia przyjęła rozporządzenie nadzwyczajne, nr 50/2008 

                                               
1      Wyrok Trybunału z dnia 11 grudnia 1990 r. w sprawie C-47/88 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Królestwu Danii, Zb. Orz. 1990, str. I-04509, punkt 10.

2 Wyrok Trybunału z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-393/98 Ministero Publico i Gomes Valente 
przeciwko Fazenda Publica, Zb. Orz. 2001, str. I-01327.

3 Wyrok z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie C-345/93 Fazenda Pública and Ministério Público przeciwko 
Américo João Nunes Tadeu, Zb. Orz. 1995, str. I-00479, punkt 17.
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próbując dostosować swoje przepisy do wspólnotowego dorobku prawnego. W dniu 
2 czerwca 2008 r. Komisja otrzymała przepisy krajowe wprowadzające w życie wspomniane 
rozporządzenie nadzwyczajne.

Istnieją wstępne przesłanki, iż przyjęte ustawodawstwo nie wydaje się być sprzeczne z art. 90 
traktatu WE. Jednak Komisja zakończy procedurę w sprawie naruszenia tylko wówczas, gdy 
upewni się, że przedmiotowe ustawodawstwo i ostateczny sposób jego stosowania są zgodne 
z traktatem WE.

III. Wnioski

Komisja podejmuje wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia wprowadzenia zgodności 
rumuńskiego ustawodawstwa w dziedzinie opodatkowania samochodów z prawem 
wspólnotowym.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Prawodawstwo, w sprawie którego złożone zostały wspomniane petycje, dostosowane zostało 
do prawa wspólnotowego. Dlatego też zainicjowane przez Komisję postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące tej kwestii zostało zamknięte.

Najnowsze zmiany w rumuńskich przepisach dotyczących opodatkowania samochodów 
podlegają obecnie analizie, której wyniki zostaną przedstawione zainteresowanym stronom 
przez Komisję. Warto też zauważyć, że nowy rząd Rumunii ogłosił zamiar obniżenia podatku 
do poziomów obowiązujących przed znaczącą podwyżką oraz do zwrotu różnicy.
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