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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0054/2012, ktorú predkladá P. G. R., rumunský štátny občan, o dani 
zo znečistenia ukladanej na ojazdené vozidlá zakúpené v zahraničí

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície podnikol kroky zamerané na evidenciu motorového vozidla, ktoré je 
evidované v Spojenom kráľovstve, v Rumunsku, bol však informovaný, že evidenciu možno 
uskutočniť len po zaplatení dane zo znečistenia. Predkladateľ petície vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že aj keď Súdny dvor Európskej únie vo veciach Tatu (C–402/09) a 
Nisipeanu (C–263/10) vyhlásil daň zo znečistenia za daň, ktorá je v rozpore s európskymi 
právnymi predpismi, niektoré súdne a vládne orgány rozsudky Súdneho dvora ignorujú a 
naďalej ukladajú zaplatenie tejto dane.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 30. augusta 2012)

Na úvod je potrebné uviesť, že v oblasti zdaňovania vozidiel neexistuje harmonizácia na 
úrovni Európskej únie. Členské štáty preto naďalej majú možnosť ukladať takéto dane a 
jednostranne rozhodovať o ich úrovni a spôsobe výpočtu.

Môže sa teda stať, že v dôsledku zmeny pobytu vlastníka sa rovnaké motorové vozidlo 
zdaňuje v členskom štáte nového pobytu, aj keď už bolo zdanené v členskom štáte 
predchádzajúceho pobytu. Takáto situácia sama osebe však v prípade neexistencie spoločných 
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pravidiel nie je v rozpore s právnymi predpismi EÚ1.

Bez ohľadu na uvedené, členské štáty musia rešpektovať všeobecné pravidlá právnych 
predpisov EÚ, pokiaľ ide o nepriame dane. V tejto súvislosti Súdny dvor opakovane rozhodol, 
že evidenčné dane alebo dane zo znečistenia, ako napríklad daň zo znečistenia vyberaná v 
Rumunsku, sú zjavne fiškálnej povahy a nevyberajú sa z dôvodu, že motorové vozidlo 
prekračuje hranice členských štátov, ktoré ich uplatňujú, ale z dôvodu iných určujúcich 
skutočností, ktoré zahŕňajú prvú evidenciu motorového vozidla v tomto členskom štáte2. Tieto 
dane sa preto musia považovať za súčasť všeobecného systému vnútorných poplatkov za 
tovar a musia sa teda posudzovať v zmysle článku 110 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), t. j. nesmie sa nimi diskriminovať tovar z iných členských štátov.

Komisia si je vedomá rozsudkov Súdneho dvora vo veciach Tatu a Nisipeanu, ako aj ďalších 
uznesení3 Súdneho dvora vo veciach, ktoré vznikli na základe právnych predpisov týkajúcich 
sa daní zo znečistenia v Rumunsku, pokiaľ ide o článok 110 ZFEÚ.

Komisia v súčasnosti posudzuje návrh na zmenu príslušných právnych predpisov a v tejto 
súvislosti je v kontakte s rumunskými orgánmi.

Komisia nemá právomoc riešiť problémy v rámci jednotlivých prípadov konkrétnych 
daňových poplatníkov. Úlohou Komisie ako „strážkyne zmlúv“ je zabezpečiť súlad právnych 
predpisov a správnych postupov členských štátov s právnymi predpismi EÚ. Komisia môže 
na tento účel, v prípade, že členský štát netransponuje alebo nesprávne transponuje právne 
predpisy EÚ alebo nesprávne uplatňuje v praxi všeobecným spôsobom vnútroštátne právne 
predpisy, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ, začať konanie o porušení voči 
príslušnému členskému štátu. Za strany tohto konania sa však považujú iba Komisia a členský 
štát, s vylúčením konkrétneho daňového poplatníka. Výsledok tohto konania teda nemá 
priamy vplyv na konkrétne prípady. Jediným spôsobom, ako sa domáhať nápravy v 
konkrétnych prípadoch, a to aj v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora, je teda obrátiť sa na 
vnútroštátne súdy, ktoré môžu poskytnúť priamu nápravu v jednotlivých prípadoch (napríklad 
nariadenie náhrady zo strany administratívy, zrušenie správneho rozhodnutia alebo priznanie 
náhrady škody). 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že súd prvého stupňa (t. j. Tribunalul Iaşi) zrejme 
rozhodol4 v prospech predkladateľa petície, pokiaľ ide o jeho podanie týkajúce sa vyberania 

                                               
1  Rozsudok Súdneho dvora z 15. júla 2004 vo veci C–365/02 Marie Lindfors, bod 34.
2 Rozsudok Súdneho dvora zo 17. júna 2003 vo veci C–383/01 De Danske Bilimportører/Skatteministeriet, Told- og 

Skattestyrelsen, bod 34.
3 Uznesenie Súdneho dvora z 13. júla 2011 vo veci C–335/10, Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu a 

Administraţia Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan, uznesenie Súdneho dvora z 8. apríla 2011 vo veci C–336/10, 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu a Administraţia Fondului pentru Mediu/Victor Vinel Ijac, 
uznesenie Súdneho dvora z 8. apríla 2011, Daniel Ionel Obreja/Ministerul Economiei şi Finanţelor a Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a judeţului Mureş (vec C–136/10), Ministerul Economiei şi Finanţelor a i./SC Darmi SRL (vec C–
178/10) a uznesenie Súdneho dvora z 8. apríla 2011, Aurora Elena Sfichi/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava, 
Administraţia Finanţelor Publice Suceava, Administraţia Fondului pentru Mediu (vec C–29/11), Adrian Ilaş/Direcţia 
Generalâ a Finanţelor Publice Suceava, Administraţia Finanţelor Publice Suceava, Administraţia Fondului pentru Mediu 
(vec C–30/11).

4
Informácie dostupné na internetovej stránke Tribunalul Iaşi,
http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA**, konzultované 9. júla 
2012.
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dane zo znečistenia.

Komisia bude naďalej posudzovať návrh na zmenu rumunských právnych predpisov 
týkajúcich sa daní zo znečistenia s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi predpismi EÚ podľa 
výkladu Súdneho dvora.

4. Ďalšia odpoveď Komisie (revidovaná) (doručená 29. novembra 2013)

Predkladateľ petície odkazuje na mimoriadne nariadenie vlády č. 50/2008 (OUG č. 50/2008) 
ako právny základ pre vyberanie dane zo znečistenia pri evidencii motorového vozidla, ktoré 
je evidované v Spojenom kráľovstve, v Rumunsku. 

Pokiaľ ide o OUG č. 50/2008, Súdny dvor rozhodol1, že článok 110 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) sa musí vykladať tak, že členskému štátu bráni v zavádzaní dane zo 
znečistenia ukladanej na motorové vozidlá pri ich prvej evidencii v danom členskom štáte v 
prípade, že táto daň sa uplatňuje spôsobom, ktorý znevýhodňuje uvádzanie ojazdených 
vozidiel zakúpených v iných členských štátoch do obehu v danom členskom štáte bez toho, 
aby znevýhodňoval nákup ojazdených vozidiel rovnakého veku a stavu na domácom trhu.

Rumunsko zrušilo OUG č. 50/2008. Podľa mimoriadneho nariadenia vlády č. 9/2013, ktoré je 
platné v súčasnosti, sa environmentálna známka spoplatňuje nielen pri prvej evidencii 
ojazdených vozidiel zakúpených v iných členských štátoch v Rumunsku, ale aj pri nákupe 
ojazdených vozidiel, ktoré neboli predmetom žiadnej evidenčnej dane platnej v minulosti 
(vrátane prípadov, keď vnútroštátny súd rozhodol o vrátení predchádzajúcej dane, alebo 
evidencii vozidla bez zaplatenia dane), na domácom trhu. 

Záver

Vzhľadom na to, že Rumunsko odstránilo nezlučiteľnosť dane za evidenciu vozidla s článkom 
110 ZFEÚ podľa výkladu Súdneho dvora v rozsudku Tatu, neexistujú žiadne ďalšie opatrenia, 
ktoré by Komisia v tejto veci mohla prijať. 

                                                                                                                                                  

1
Rozsudok Súdneho dvora zo 7. apríla 2011 vo veci C–402/09, Ioan Tatu/Statul român prin Ministerul Finanțelor și 

Economiei.


