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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1661/2012, ktorú predkladá Rumen Todorov, bulharský štátny 
občan, o zdanení áut v Bulharsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície spochybňuje daňovú politiku pre nové a staré autá v Bulharsku. Tvrdí, že 
bulharská vláda nepodporuje občanov, aby si kupovali ekologickejšie a bezpečnejšie autá.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 1. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Predkladateľ petície spochybňuje daňovú politiku pre nové a staré autá v Bulharsku. Tvrdí, že 
dane z nových aut sú vyššie ako zo starých. Myslí si preto, že bulharská vláda nepodporuje 
občanov, aby si kupovali ekologickejšie a bezpečnejšie autá.

Príklad, ktorý uviedol predkladateľ petície, zjavne odkazuje na danak varhu prevoznite 
sredstva (daň z motorových vozidiel)1, ročnú cestnú daň, ktorej výška závisí od výkonu 
motora a roku výroby vozidla.

Poznámky Komisie

                                               
1 Články 52 a nasl., Zakon za mestnite danatsi i taxi (zákon o miestnych daniach 
a poplatkoch). 
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Okrem jednej smernice, ktorá má veľmi obmedzený rozsah1, neexistuje harmonizácia 
v oblasti zdanenia osobných vozidiel. Členské štáty môžu voľne rozhodnúť o daniach 
z vozidiel, o ich výške a metóde výpočtu, ale za predpokladu, že zodpovedajú zásadám 
nediskriminácie a voľného pohybu, ktoré sú stanovené zmluvami2.

V roku 2005 predložila Komisia návrh smernice3, ktorá by od členských štátov žiadala, aby 
reštrukturalizovali svoje systémy zdaňovania osobných motorových vozidiel. Cieľom tohto 
návrhu je podporovať trvalú udržateľnosť tak, že do daňového základu registračnej dane 
a ročnej cestnej dane zahrnie prvky priamo súvisiace s emisiami oxidu uhličitého v prípade 
osobných vozidiel. Návrh však zatiaľ nezískal požadovanú jednohlasnú podporu členských 
štátov.

Podľa súčasných právnych predpisov EÚ teda členské štáty nie sú pri uložených daní povinné 
brať do úvahy vplyv vozidiel na životné prostredie alebo ich bezpečnosť.

Samotný fakt, že bulharské právne predpisy ukladajú vyššiu cestnú daň pre nové autá ako pre 
staré (pri rovnakom výkone motora), nie je porušením práva EÚ.

Záver 

Komisia konštatuje, že fakty predložené predkladateľom petície nepredstavujú porušenie 
práva EÚ.

                                               
1 Smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci Spoločenstva pre 

dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov (Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 59).
2 Prehľad hlavných právnych otázok, ktoré vznikajú v oblasti zdanenia motorových vozidiel, je uvedený 

v pracovnom dokumente útvarov Komisie s názvom Princípy zdaňovania motorových vozidiel podľa práva 
EÚ, ako ho vykladá Súdny dvor priloženom k oznámeniu zo 14. decembra 2012 s názvom Posilniť jednotný 
trh odstránením cezhraničných daňových prekážok pre osobné automobily, COM(2012) 756 final.

3 COM(2005) 261 final; tlačová správa IP/2005/839.


