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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1661/2012, adresată de Rumen Todorov, de cetățenie bulgară, 
privind impozitul pentru autovehicule din Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă politica de impozitare pentru autovehiculele noi și vechi din Bulgaria. 
Acesta susține că guvernul nu încurajează cetățenii să achiziționeze autovehicule mai 
ecologice și mai sigure.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționarul contestă politica de impozitare pentru autovehiculele noi și vechi din Bulgaria. 
Acesta susține că impozitele pentru autovehiculele noi sunt mai mari decât pentru cele vechi. 
Prin urmare, petiționarul consideră că guvernul bulgar nu încurajează cetățenii să 
achiziționeze autovehicule mai ecologice și mai sigure.

Se pare că exemplul prezentat de petiționar se referă la danak varhu prevoznite sredstva
(impozit pe autovehicule)1, un impozit anual de circulație a cărui valoare depinde de puterea 
motorului și de anul de fabricație al mașinii.

Observațiile Comisiei

                                               
1 Articolul 52 și urm. din Zakon za mestnite danatsi i taxi (Actul privind impozitele și taxele locale). 
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Cu excepția directivei care are un domeniu de aplicare foarte restrâns1, nu există o armonizare 
în domeniul impozitului pentru autovehicule. Statele membre au libertatea de a decide în 
legătură cu impozitele pentru autovehicule, valoarea și modul de calcul al acestora, cu 
condiția totuși a respectării principiilor de nediscriminare și de liberă circulație prevăzute de 
tratate2.

În 2005, Comisia Europeană a prezentat o propunere de directivă3 prin care se solicită statelor 
membre să își restructureze sistemele de impozitare pentru autovehicule. Aceasta promovează 
durabilitatea prin includerea în baza de impozitare atât a taxelor de înmatriculare, cât și a 
elementelor taxelor anuale de circulație, care sunt legate direct de emisiile de dioxid de carbon 
care provin de la autoturisme. Cu toate acestea, propunerea nu a primit încă sprijinul unanim 
solicitat din partea statelor membre.

Prin urmare, în conformitate cu legislația actuală a UE, statele membre nu sunt obligate să 
țină cont de performanțele ecologice sau de siguranță ale autovehiculelor în vederea calculării 
impozitelor impuse.

Simplul fapt că legislația bulgară prevede un impozit de circulație pentru autovehiculele noi 
mai mare decât pentru cele vechi (cu aceeași putere a motorului) nu reprezintă o încălcare a 
dreptului Uniunii Europene.

Concluzie

Comisia consideră că faptele prezentate de petiționar nu indică o încălcare a dreptului Uniunii 
Europene.

                                               
1 Directiva 83/182/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxă în interiorul Comunității pentru anumite 

mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în altul (JO L 105, 23.4.83, pp. 59-63).
2 O imagine de ansamblu a principalelor aspecte juridice din domeniul impozitării autovehiculelor este prezentată în 

documentul de lucru al Comisiei intitulat „Principii de impozitare a autovehiculelor în conformitate cu dreptul Uniunii în 
lumina interpretării Curții de Justiție” anexat Comunicării din 14 decembrie 2012 intitulată „Consolidarea pieței unice 
prin eliminarea obstacolelor fiscale transfrontaliere pentru autoturisme”, COM(2012) 756 final.

3 COM(2005)261; Comunicatul de presă IP/2005/839.


