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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0265/2008, adresată de Horaţiu Margoi, de naţionalitate română, în 
numele Automobil Club Român, însoţită de 120 000 de semnături, privind taxa de 
primă înmatriculare în România a autovehiculelor achiziţionate din alte state 
membre

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul obiectează împotriva nivelului ridicat al taxei de primă înmatriculare a 
autovehiculelor achiziţionate din alte state membre UE. Potrivit petiţionarului, taxa reprezintă 
o încălcare a principiului liberei circulaţii a mărfurilor. Petiţionarul contestă argumentele 
guvernului român potrivit cărora taxa este calculată în funcţie de potenţialul poluator al 
autovehiculului, arătând că natura acesteia este clară prin referinţa la capitolul bugetar sub 
care este încasată, respectiv „alte accize”. Petiţionarul solicită Parlamentului European să ia 
măsurile necesare pentru a determina autorităţile române să modifice această taxă şi să 
respecte legislaţia comunitară în vigoare.

2. Admisibilitate

Se declară admisibilă la 18 iulie 2008. Se solicită informaţii Comisiei în [articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

I. Petiţia

Petiţionarul obiectează împotriva nivelului ridicat al taxei de primă înmatriculare a 
autovehiculelor achiziţionate din alte state membre UE. Potrivit petiţionarului, taxa reprezintă 
o încălcare a principiului liberei circulaţii a mărfurilor. Petiţionarul contestă argumentele 
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guvernului român potrivit cărora taxa este calculată în funcţie de potenţialul poluator al 
autovehiculului, arătând că natura acesteia este clară prin referinţa la capitolul bugetar sub 
care este încasată, respectiv „alte accize”. Petiţionarul solicită Parlamentului European să ia 
măsurile necesare pentru a determina autorităţile române să modifice această taxă şi să 
respecte legislaţia comunitară în vigoare.

II. Observaţii juridice

În primul rând, trebuie să se observe că nu există o armonizare la nivelul Uniunii Europene în 
domeniul taxelor de înmatriculare a autovehiculelor. Aceasta înseamnă că statele membre pot 
percepe astfel de taxe şi decide unilateral cu privire la nivelul şi metodele de calculare a 
acestora. De fapt, Curtea de Justiţie a hotărât în cauza Comisia/Danemarca că articolul 90 din 
Tratatul CE nu serveşte la cenzurarea excesului nivelului fiscal şi că statele membre pot 
stabili rate fiscale la nivelurile pe care le consideră adecvate1. Conform Curţii, nici măcar 
taxele foarte ridicate nu pot fi considerate contrare reglementărilor comunitare, dacă sunt 
percepute în mod identic atât pentru produsele interne, cât şi pentru cele aduse din alte state 
membre. 

Având în vedere în special taxele percepute pentru autovehiculele uzate, jurisprudenţa 
constantă a Curţii arată că se consideră că articolul 90 din Tratatul CE nu este respectat dacă 
valoarea unei taxe percepute pentru autovehiculele uzate provenite dintr-un alt stat membru 
depăşeşte valoarea taxei reziduale incluse în valoarea unui autovehicul similar care a fost deja 
înregistrat ca nou pe piaţa internă2. Conform Curţii, discriminarea interzisă de articolul 90 din 
Tratatul CE poate fi evitată dacă deprecierea reală a autovehiculului este luată în considerare 
prin reducerea valorii taxei în consecinţă3.

Comisia a analizat normele româneşti referitoare la taxele de înmatriculare a autovehiculelor 
în lumina articolului 90 din Tratatul CE şi a concluzionat că normele nu respectă principiul 
egalităţii de tratament. În consecinţă, la 23 martie 2007, Comisia, prin intermediul unei 
scrisori de notificare formală, a semnalat Republicii România convingerea că reglementările 
sale naţionale privind taxele de înmatriculare a autovehiculelor nu sunt compatibile cu 
reglementările comunitare. La 28 noiembrie 2007, Comisia a trecut la următoarea etapă a 
procedurilor privind încălcarea dreptului comunitar emiţând un aviz motivat şi solicitând în 
mod formal României să modifice prevederile contestate.

La 21 aprilie 2008, România a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2008 pentru alinierea 
reglementărilor acesteia la acquis. La 2 iunie 2008, Comisia a primit reglementările naţionale 
de punere în aplicare a ordonanţei de urgenţă sus-menţionate.

                                               
1 Hotărârea Curţii din 11 decembrie 1990 în cauza C-47/88 Comisia Comunităţilor Europene/Regatul 

Danemarcei, Culegere 1990, p. I-04509, punctul 10.

2 Hotărârea Curţii din 22 februarie 2001 în cauza C-393/98 Ministero Publico şi Gomes Valente v. Fazenda 
Publica, ECR 2001, p. I-01327.

3 Hotărârea din 9 martie 1995 în cauza C-345/93 Fazenda Pública and Ministério Público/Américo João 
Nunes Tadeu, Culegere 1995 p. I-00479, punctul 17.
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Indicaţiile iniţiale arată că legislaţia adoptată nu pare să contravină articolului 90 din Tratatul 
CE. Totuşi, Comisia va închide procedura de încălcare doar când va fi sigură că legislaţia şi 
eventuala sa aplicare sunt în conformitate cu Tratatul CE. 

III. Concluzie

Comisia ia toate măsurile necesare pentru a asigura că legislaţia română privind impozitarea 
autovehiculelor este pusă în conformitate cu legislaţia comunitară.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 20 martie 2009

Legislaţia care a stat la baza petiţiilor susmenţionate a fost pusă în conformitate cu dreptul 
comunitar. Prin urmare, procedura privind încălcarea dreptului comunitar deschisă de 
Comisie cu privire la această chestiune a fost închisă. 

Cele mai recente modificări aduse noii legislaţii române referitoare la taxa pe autovehicule 
sunt în curs de examinare, iar la sfârşitul acestei examinări Comisia îi va informa pe cei în 
cauză cu privire la constatările acesteia. De asemenea, trebuie remarcat faptul că noul Guvern 
al României şi-a comunicat intenţia de a reduce nivelurile taxei la cele aplicabile înaintea 
impunerii majorărilor semnificative şi de a rambursa diferenţa.
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