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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1868/2012, внесена от Каталин Бизган, с румънско гражданство, 
относно данъците върху замърсяващите емисии от превозни средства в 
Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителката посочва съдебното решение в Дело Tatu с/у Statul român от 2011 г., 
съобразно което румънското правителство трябва да възстанови на жалбоподателя 
сума, незаконно събрана под формата на данък за замърсяващи емисии. Въпреки това 
решение румънското правителство изготви нов закон (Закон 9/2012 относно 
въвеждането на данък върху емисиите на замърсители от моторните превозни 
средства), с който въвежда данък със задна дата за превозни средства, регистрирани в 
Румъния преди януари 2007 г. Вносителката на петицията възразява срещу решението 
на органите да продължат прилагането на обявен за незаконен от Съда на ЕС данък и 
изразява разочарованието си от неуспеха на Комисията да предприеме незабавни 
действия в отговор на това грубо нарушение на правото на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Облагането с данъци на превозните средства не е хармонизирано на равнището на ЕС. 
Така, държавите членки могат да уредят своите системи за облагане с данъци на леки 
автомобили в съответствие с преценката си, при условие че спазват член 110 от 
Договора относно функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). При липсата на 



PE524.855v01-00 2/3 CM\1012886BG.doc

BG

подходящо правно основание Комисията не може да изиска от дадена държава членка 
да се премахне данъка за регистрация на автомобил.

В случая Tatu1 Съдът на Европейския съюз разгледа румънската система, предоставена 
от OUG № 50/2008, и постанови, че член 110 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска държава 
членка да въвежда такса за замърсяване за моторни превозни средства при първата им 
регистрация в тази държава членка, ако тази данъчна мярка е организирана по такъв 
начин, че възпира пускането в движение в посочената държава членка на употребявани 
превозни средства, закупени в други държави членки, без обаче да възпира покупката 
на употребявани превозни средства на същата възраст и със същото овехтяване на 
националния пазар.

Комисията се свърза с румънските органи и прегледа новото законодателство в 
областта на облагането с данъци на леки автомобили, прието с оглед спазване на 
решението в случая Tatu. Румъния отмени OUG № 50/2008, както и Закон № 9/2012. 
Съгласно Извънредно правителствено постановление (OUG) № 9/2013, което 
понастоящем е в сила, екологичният отпечатък се таксува не само при първата 
регистрация в Румъния на употребявани автомобили, закупени в други държави 
членки, но също и при закупуване на употребявани превозни средства на националния 
пазар, които не са били предмет на никоя от таксите за регистрация, които преди са 
били в сила (включително когато национално съдилище е постановило възстановяване 
на предходна такса или регистрацията на автомобил без заплащане на такса).

Комисията счита, че Румъния е премахнала несъвместимостта на данъка за регистрация 
на лек автомобил с член 110 от ДФЕС, съобразно тълкуването му от Съда в решението 
Tatu.

Прилагането на OUG № 9/2013 не е ретроактивно по отношение на леки автомобили, 
регистрирани преди влизането му в сила, като данъчното събитие, приложимо в този 
случай (т.е. прехвърлянето на автомобил), настъпва след влизането в сила на 
законодателната мярка.

Комисията изпълни задачата си да гарантира правилното прилагане на правото на ЕС 
като стриктно наблюдава прилагането от страна на Румъния на член 110 от ДФЕС в 
областта на облагането с данъци на леки автомобили , преди и след решението по 
делото Tatu.

През 2005 г. Комисията предложи Директива относно данъците върху леките 
автомобили2, имаща за цел постепенно премахване на регистрационните такси за 
автомобилите и въвеждане на система за възстановяване на таксите през преходния 
период. До този момент държавите членки все още не са постигнали единодушното 
съгласие, необходимо за приемане на предложението от Съвета.

Заключение

                                               
1 Решение на Съда от 7 април 2011 г. по Дело C-402/09, Ioan Tatu v Statul român prin Ministerul Finanțelor 

și Economiei.
2 Предложение за директива на Съвета относно данъците върху леките автомобили, COM/2005/0261 
окончателен.
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Тъй като петицията не разкрива несъвместимост с правото на ЕС, Комисията не би 
могла да предприеме по-нататъшни действия в тази област.


