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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1868/2012, którą złożył Cătălin Bizgan (Rumunia) w sprawie 
podatku od emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nawiązuje do wyroku w sprawie Tatu przeciwko Statul român z 2011 r., 
zgodnie z którym rządowi rumuńskiemu nakazano zwrot wnioskodawcy kwoty pobranej 
niezgodnie z prawem z tytułu podatku od emisji zanieczyszczeń. Pomimo tego wyroku rząd 
rumuński przygotował nową ustawę (ustawa nr 9/2012 o podatku od emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z pojazdów silnikowych) wprowadzającą podatek z mocą wsteczną od 
pojazdów zarejestrowanych w Rumunii przed styczniem 2007 r. Składający petycję 
sprzeciwia się decyzji władz o dalszym pobieraniu podatku uznanego za niezgodny z prawem 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyraża rozczarowanie tym, że Komisja 
nie podjęła niezwłocznych działań w związku z tym rażącym naruszeniem prawa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Obszar dotyczący opodatkowania pojazdów nie jest zharmonizowany na szczeblu UE. 
W związku z powyższym państwa członkowskie mogą ustanawiać systemy opodatkowania 
samochodów zgodnie ze swoimi ocenami, pod warunkiem że przestrzegają art. 110 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Wobec braku właściwych podstaw prawnych 
Komisja nie może zażądać od państwa członkowskiego wyeliminowania podatku 
rejestracyjnego od samochodów.
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W sprawie Tatu1 Trybunał Sprawiedliwości przeanalizował rumuński system ustanowiony 
nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 50/2008 i orzekł, że art. 110 TFUE należy 
interpretować jako uniemożliwienie wprowadzania przez państwo członkowskie podatku od 
zanieczyszczeń nakładanego na pojazdy silnikowe przy ich pierwszej rejestracji w danym 
państwie, jeśli podatek jest skonstruowany w taki sposób, aby zniechęcać do wprowadzania 
do ruchu w państwie członkowskim pojazdów używanych zakupionych w innych państwach 
członkowskich, nie zniechęcając do zakupu samochodów używanych z tego samego rocznika 
i w takim samym stanie na rynku krajowym.

Komisja skontaktowała się z rumuńskimi władzami i przeprowadziła analizę nowych 
przepisów dotyczących opodatkowania pojazdów przyjętych w celu zapewnienia zgodności 
z orzeczeniem w sprawie Tatu. Rumunia uchyliła nadzwyczajny dekret rządowy nr 50/2008, 
jak również ustawę nr 9/2012. 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, 
lecz 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). 

Komisja uważa, że Rumunia zniosła niespójność podatku rejestracyjnego od samochodów 
z art. 110 TFUE, zgodnie z interpretacją zawartą w wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie Tatu.

Nadzwyczajny dekret rządowy nr 9/2013 nie ma zastosowania z mocą wsteczną 
w odniesieniu do samochodów zarejestrowanych przed jego wejściem w życie, ponieważ 
właściwe w tej sprawie zdarzenie podatkowe (przerejestrowanie samochodu) miało miejsce 
po wejściu w życie środka ustawodawczego.

Komisja wywiązała się ze swojej roli polegającej na zapewnieniu prawidłowego stosowania 
przepisów UE, ściśle monitorując zgodność działań Rumunii z art. 110 TFUE w obszarze 
opodatkowania samochodów, zarówno przed wydaniem wyroku w sprawie Tatu, jak i po nim. 

W 2005 r. Komisja zaproponowała dyrektywę w sprawie podatków związanych 
z samochodami osobowymi2 przewidującą stopniowe wycofywanie podatków rejestracyjnych 
od samochodów oraz wprowadzenie systemu zwrotów za okres przejściowy. Państwa 
członkowskie nie osiągnęły dotąd jednomyślności wymaganej dla przyjęcia tego wniosku 
przez Radę. 

Wniosek 

Z uwagi na fakt, że w petycji nie ujawniono żadnego braku spójności z przepisami UE, 
Komisja nie może podjąć żadnych dalszych działań w tej sprawie. 

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

Finanțelor și Economiei.
2 Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie podatków związanych z samochodami osobowymi, COM(2005) 261 
końcowy.


