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29.11.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0054/2012, którą złożył P.G.R. (Rumunia) w sprawie podatku od 
zanieczyszczeń pobieranego od samochodów używanych nabytych za granicą

1. Streszczenie petycji

Składający petycję podjął działania w celu zarejestrowania w Rumunii pojazdu 
zarejestrowanego uprzednio w Wielkiej Brytanii, poinformowano go jednak, że przy 
rejestracji wymagana jest zapłata podatku od zanieczyszczeń. Składający petycję ubolewa nad 
tym, że pomimo stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach 
Tatu (C-402/09) i Nisipeanu (C-263/10), iż stosowanie podatku od zanieczyszczeń jest 
sprzeczne z przepisami europejskimi, niektóre organy sądowe i rządowe lekceważą decyzje 
Trybunału i w dalszym ciągu wymagają zapłaty tego podatku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Na wstępie należy zauważyć, że kwestia opodatkowania pojazdów nie jest ujednolicona na 
szczeblu Unii Europejskiej. Dlatego państwa członkowskie mają nadal swobodę nakładania 
takich podatków oraz jednostronnego decydowania o ich poziomie i metodzie naliczania.

Może się zatem zdarzyć, że wskutek zmiany miejsca zamieszkania właściciela ten sam 
samochód będzie opodatkowany w państwie członkowskim nowego miejsca zamieszkania, 
choć został już opodatkowany w państwie członkowskim poprzedniego miejsca 
zamieszkania. Jednak wobec braku wspólnych przepisów sytuacja ta nie jest jako taka 
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sprzeczna z przepisami UE1.

Niezależnie od tego państwa członkowskie muszą przestrzegać ogólnych zasad prawa UE 
w odniesieniu do podatków pośrednich. W związku z tym Trybunał Sprawiedliwości 
konsekwentnie orzekał, że podatek rejestracyjny lub podatek od zanieczyszczeń, jak np. 
podatek od zanieczyszczeń pobierany w Rumunii, mają w oczywisty sposób charakter 
fiskalny i nie są pobierane w związku z przekraczaniem przez pojazd silnikowy granicy 
nakładającego ten podatek państwa członkowskiego, ale z powodu innych terminów 
operacyjnych, które obejmują pierwszą rejestrację pojazdu silnikowego w tym państwie 
członkowskim2. Podatki takie muszą być zatem uważane za część ogólnego systemu 
wewnętrznych opłat od towarów i tym samym zbadane w świetle art. 110 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), tzn. nie mogą one dyskryminować towarów 
innych państw członkowskich.

Komisja jest świadoma orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Tatu i Nisipeanu, 
jak również kolejnych orzeczeń Trybunału3 dotyczących kwestii poruszonych w kontekście 
przepisów regulujących podatek od zanieczyszczeń w Rumunii w odniesieniu do art. 110 
TFUE.

Komisja bada obecnie wniosek w sprawie zmiany odnośnych przepisów i w związku z tym 
pozostaje w kontakcie z władzami rumuńskimi.

Komisja nie ma kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów poszczególnych 
podatników w ich konkretnych sprawach. Rola Komisji jako „strażniczki Traktatów” polega 
na dbaniu o to, aby przepisy i praktyki administracyjne państw członkowskich były zgodne 
z prawem UE. W tym celu, jeżeli jakieś państwo członkowskie nie dokonuje transpozycji 
przepisów UE do prawa krajowego lub jeżeli transponuje je niepoprawnie albo też w sposób 
ogólny nieprawidłowo stosuje w praktyce przepisy prawa krajowego zgodne z prawem UE, 
Komisja może wszcząć przeciwko danemu państwu członkowskiemu postępowanie 
w sprawie naruszenia. Jednakże tylko Komisja i dane państwo członkowskie uznaje się za 
strony tego postępowania, z wyłączeniem konkretnego podatnika. Dlatego też wynik tego 
postępowania nie ma w szczególnych przypadkach skutku bezpośredniego. Zatem jedynym 

                                               
1  Orzeczenie Trybunału z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie C-365/02 Marie Lindfors, pkt 34.
2 Orzeczenie Trybunału z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie C-383/01 De Danske Bilimportører przeciwko Skatteministeriet, 

Told-og Skattestyrelsen, pkt 34.

3 Orzeczenie Trybunału z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie C-335/10, Administrația Finanțelor 
publice Municipiului Târgu-Jiu i Administrația Fondului pentru Mediu przeciwko Claudia 
Norica Vijulan, orzeczenie Trybunału z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie C-336/10, 
Administrația Finanțelor publice Municipiului Târgu-Jiu i Administrația Fondului pentru 
Mediu przeciwko Victor Vinel Ijac, orzeczenie Trybunału z dnia 8 kwietnia 2011 r., Daniel 
Ionel Obreja przeciwko Ministerul Economiei și Finanțelor i Direcția Generala Finanțelor 
publice județului Mureș (sprawa C-136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor i inni 
przeciwko SC Darmi SRL (sprawa C-178/10) oraz orzeczenie Trybunału z dnia 8 kwietnia 
2011, Aurora Elena Sfichi przeciwko Direcția Generala Finanțelor publice Suceava, 
Administrația Finanțelor publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-29/11), 
Adrian ILAS przeciwko Direcția Generala Finanțelor publice Suceava, Administrația 
Finanțelor publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-30/11).
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sposobem dochodzenia roszczeń w konkretnych przypadkach, nawet w nawiązaniu do 
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, jest odwołanie się do sądów krajowych, gdyż jedynie 
one mogą zapewnić bezpośredni środek prawny w indywidualnych przypadkach (takich jak 
nakaz zwrotu kosztów przez administrację, uchylenie decyzji administracyjnej lub przyznanie 
odszkodowania). 

W tym kontekście warto wspomnieć, że jak się wydaje, sąd pierwszej instancji (tj. Tribunalul 
Iași) orzekł1 na korzyść składającego petycję w odniesieniu do jego odwołania się od 
nakładania podatku od zanieczyszczeń.

Komisja będzie kontynuować badanie wniosku w sprawie zmiany rumuńskich przepisów 
dotyczących podatku od zanieczyszczeń, w celu zapewnienia zgodności z prawem UE w myśl 
wykładni Trybunału Sprawiedliwości.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Składający petycję odnosi się do nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 50/2008 (OUG nr 
50/2008) jako podstawy prawnej nakładania podatku od zanieczyszczeń w momencie 
rejestracji w Rumunii pojazdu już zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie. W 
odniesieniu do OUG nr 50/2008 Trybunał Sprawiedliwości zdecydował2, że art. 110 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na 
przeszkodzie ustanowieniu przez państwo członkowskie podatku od zanieczyszczeń 
emitowanych przez pojazdy samochodowe, pobieranego przy pierwszej rejestracji pojazdu w 
tym państwie członkowskim, jeżeli ten środek podatkowy zostaje ukształtowany w sposób 
zniechęcający do wprowadzania do ruchu w tymże państwie członkowskim pojazdów 
używanych nabytych w innych państwach członkowskich, nie zniechęcając równocześnie do 
nabywania na rynku krajowym pojazdów używanych w tym samym wieku i o takim samym 
stopniu zużycia. 

Rumunia uchyliła OUG nr 50/2008. Zgodnie z obecnie obowiązującym nadzwyczajnym 
dekretem rządowym nr 9/2013 podatek środowiskowy jest nakładany nie tylko przy pierwszej 
rejestracji w Rumunii pojazdu używanego zakupionego w innych państwach członkowskich, 
ale także w przypadku zakupu pojazdów używanych na rynku krajowym, które nie podlegały 
żadnym podatkom rejestracyjnym uprzednio obowiązującym (także wtedy, gdy sąd krajowy 
zdecydował o zwrocie poprzednio zapłaconego podatku lub rejestracji pojazdu bez uiszczania 
podatku). 

Wniosek 

Ze względu na to, że Rumunia usunęła niezgodność podatku od rejestracji pojazdów z art. 
110 TFUE w wykładni Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Tatu, Komisja nie może 

                                               
1
  Informacje dostępne na stronie internetowej Tribunalul Iaşi,
http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA**, stan na dzień 9 lipca 
2012 r.

2
Orzeczenie Trybunału z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie C-402/09, Ioan Tatu przeciwko Statul român prin Ministerul 

Finanțelor și Economiei.



PE494.757v02-00 4/4 CM\1012827PL.doc

PL

podejmować w tej sprawie żadnych dalszych działań.


