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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1661/2012, którą złożył Rumen Todorov (Bułgaria), w sprawie 
opodatkowania samochodów w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje politykę obciążania podatkiem nowych i starych samochodów
w Bułgarii. Utrzymuje, że rząd nie zachęca obywateli do kupowania bardziej ekologicznych
i bezpieczniejszych samochodów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Składający petycję kwestionuje politykę obciążania podatkiem nowych i starych samochodów
w Bułgarii. Uważa, że podatki od nowych samochodów są wyższe niż od starych. Dlatego 
uważa, że rząd Bułgarii nie zachęca obywateli do kupowania bardziej ekologicznych
i bezpieczniejszych samochodów.

Przykład podany przez składającego petycję dotyczy danak varhu prevoznite sredstva
(podatku od pojazdów)1, rocznego podatku drogowego, którego stawka zależy od mocy 
silnika i roku produkcji pojazdu. 

Uwagi Komisji

                                               
1 Artykuł 52 i nast. bułgarskiej ustawy o podatkach i opłatach. 
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Poza dyrektywą, która ma bardzo ograniczony zakres1, nie ma harmonizacji w obszarze 
opodatkowania samochodów osobowych. Państwa członkowskie mogą dowolnie decydować, 
jakie podatki pobierać od samochodów, a także o ich stawkach i sposobach obliczania, pod 
warunkiem jednak, że są one zgodne z zasadami niedyskryminacji i swobodnego przepływu 
ustanowionymi w traktatach2.

W 2005 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy3, która wymagać 
będzie od państw członkowskich restrukturyzacji ich systemów opodatkowania samochodów 
osobowych. Ma on propagować zrównoważony rozwój poprzez uwzględnianie w podstawie 
opodatkowania w odniesieniu zarówno do podatków rejestracyjnych, jak i rocznego podatku 
drogowego elementów bezpośrednio związanych z emisją dwutlenku węgla z samochodów 
osobowych. Jednak wniosek nie otrzymał jeszcze wymaganego jednomyślnego poparcia 
państw członkowskich.

W związku z tym na podstawie obecnie obowiązującego prawa UE państwa członkowskie nie 
są zobowiązane do uwzględniania aspektów środowiskowych ani bezpieczeństwa 
samochodów przy obliczaniu nakładanych podatków. 

Sam fakt, że prawodawstwo Bułgarii przewiduje wyższy podatek od nowych samochodów 
niż od starych (mających tę samą moc silnika) nie stanowi naruszenia prawa UE. 

Wniosek 

Komisja uznaje, że fakty przedstawione przez składającego petycję nie uzasadniają 
stwierdzenia, że doszło do naruszenia prawa UE. 

                                               
1 Dyrektywa Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, 

dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego państwa członkowskiego 
z innego państwa członkowskiego (Dz.U. L 105 z 23.4.1983, s. 59-63).

2 Przegląd głównych zagadnień prawnych pojawiających się w obszarze opodatkowania pojazdów znajduje się 
w dokumencie roboczym służb Komisji „Zasady opodatkowania pojazdów mechanicznych na podstawie 
prawa UE według wykładni Trybunału Sprawiedliwości” towarzyszącym komunikatowi Komisji z dnia 14 
grudnia 2012 r. „Wzmocnienie jednolitego rynku poprzez eliminowanie transgranicznych przeszkód 
podatkowych w odniesieniu do samochodów osobowych”, COM(2012) 756 final.

3 COM(2005)261 final; informacja prasowa IP/2005/839.


