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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1661/2012, внесена от Румен Тодоров, с българско гражданство, 
относно данъчното облагане на МПС в България

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя въпрос относно данъчната политика за нови и стари 
автомобили в България. Той твърди, че правителството не насърчава гражданите да 
купуват по-екологични и сигурни автомобили.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 01.07.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28.08.13

Вносителят на петицията отправя въпрос относно данъчната политика за нови и стари 
автомобили в България. Той твърди, че данъците за нови автомобили са по-високи в 
сравнение с тези за старите. Във връзка с това той счита, че българското правителство 
не насърчава гражданите да купуват по-екологични и безопасни автомобили.

Примерът, който вносителят посочва, се отнася до данъка върху превозните средства -
годишен данък върху автомобилите в движение1, чиято ставка зависи от мощността на 
двигателя и годината на производство на автомобила.

Констатации на Комисията

                                               
1 Член 52 и др. от Закон за местните данъци и такси. 
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С изключение на една директива, която има много ограничен обхват1, не съществува 
хармонизиране в областта на облагането с данък на леките пътнически автомобили. 
Държавите членки могат да решават кои данъци да бъдат налагани върху автомобили, 
тяхното равнище и метод на изчисление, при условие, обаче, че те са в съответствие с 
принципите на недискриминация и свободно движение, установени в Договорите2.

През 2005 г. Европейската комисия представи предложение за директива3, която би 
изисквала от държавите членки да реструктурират своите системи за данъчно облагане 
на леките автомобили. Предложението има за цел да насърчи устойчивостта като 
включи в данъчната основа както на регистрационните такси, така и на годишните 
данъци върху автомобилите в движение елементите, които са пряко свързани с 
емисиите на въглероден диоксид от леки пътнически автомобили.  Предложението 
обаче досега не е получило необходимата единодушна подкрепа на държавите членки.

Следователно, по силата на действащото законодателство на ЕС, държавите членки не 
са задължени да отчитат екологичните показатели на автомобилите или тяхната 
безопасност при изчисляване на данъците, които налагат.

Сам по себе си фактът, че българското законодателство предвижда по-висок данък за 
нови автомобили в движение, отколкото за старите такива (със същата мощност на 
двигателя), не носи информация за нарушение на правото на ЕС.

Заключение 

Комисията констатира, че фактите, представени от вносителя на петицията, не 
разкриват нарушение на правото на ЕС.

                                               
1 Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. за освобождаване от данъчно облагане в 

Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга (ОВ L 105, 
23.4.1983 г., стр. 59):

2 Преглед на основните правни въпроси, които възникват в областта на облагането с данъци на 
автомобили, е представен в работния документ на служителите на Комисията, озаглавен "Принципи 
на облагане с данъци на МПС съобразно правото на ЕС по начина, по който то се тълкува от Съда на 
ЕС", който съпътства съобщението от 14.12.2012 г., озаглавено "Укрепване на единния пазар чрез 
премахване на трансграничните данъчни пречки за леки автомобили",  COM(2012) 756 final.

3 COM(2005) 261 ; прессъобщение IP/2005/839.


