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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0248/2013, внесена от Родни Ендърби, с британско гражданство, 
относно данъка за регистрация на автомобили в Малта

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се премества в Малта през 2008 г., като взема със себе си своя 
автомобил, който е бил негова собственост в продължение на 13 години. За автомобила 
са били наложени данъци в размер на повече от 13 000 евро.

Правителството на Малта е уредило въпроса с тези данъци по отношение на превозни 
средства, внесени след февруари 2009 г., но ситуацията с превозните средства, внесени 
в периода между присъединяването на Малта към ЕС на 1 май 2004 г. и февруари 
2009 г., остава неясна.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Правото на ЕС по отношение на данъчното облагане на автомобилите е изключително 
сложно и не съответства на потребностите на вътрешния пазар. Промени в това 
законодателство обаче могат да бъдат внасяни само с единодушното съгласие на 
държавите членки и на практика Комисията може да направи твърде малко за 
подобряване на положението в краткосрочен план. Всъщност, макар че Комисията 
последователно се опитва да отстрани все още съществуващите данъчни бариери, 
които нарушават свободното движение на леки автомобили в рамките на вътрешния 
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пазар1, досега предложенията й в тази област не са приемани поради недостатъчна 
подкрепа от страна на държавите членки.

Предвид горното по принцип държавите членки имат право да прилагат вътрешно 
данъчно облагане на автомобилите при първата им регистрация в рамките на 
националната територия и голям брой държави членки действително прилагат такива 
данъци. При това обаче държавите членки са длъжни да спазват правото на ЕС, и по-
специално член 110 от ДФЕС, който забранява прякото или косвено налагане на 
вътрешни дискриминационни данъци върху стоките на други държави членки, които 
надвишават налаганите пряко или косвено данъци върху подобни местни стоки.

Ролята на Европейската комисия като „пазител на договорите“ се състои в това да 
гарантира, че националното законодателство съответства на правото на ЕС. 
Следователно Комисията има компетенции единствено да предприема действия 
относно действащото в момента законодателство. Що се отнася до Малта, Комисията 
действително започна производство за установяване на неизпълнение на задължения 
срещу предишната система на данъка за регистрация на автомобили, в резултат на 
което съответното законодателство беше изменено през 2009 г. След тези изменения на 
малтийското законодателство няма индикации, че Малта все още е в нарушение на 
правото на ЕС в това отношение.

Независимо от дейността на Европейската комисия обаче, от всеки гражданин зависи 
да защитава правата си съгласно правото на ЕС. Самият гражданин трябва да 
предприеме необходимите действия, за да упражни тези права на национално равнище, 
ако е необходимо чрез започване на административно или съдебно производство срещу 
определянето на дължимия данък, който счита, че е в нарушение на правото на ЕС, като 
по този начин получи право на възстановяването му. Следователно вносителят на 
петицията е трябвало да започне такова производство срещу определянето на 
дължимия данък въз основа на законодателството преди 2009 г. и да поиска от 
малтийските органи възстановяване на недължимо платените данъци.

Възстановяването на такива недължимо събрани данъци е въпрос извън компетенциите 
на Комисията. Съгласно съдебната практика на Съда на ЕС при отсъствие на правила 
на ЕС относно възстановяването на неправомерно събрани национални такси, 
вътрешният правен ред на всяка държава членка трябва да посочи компетентните 
съдебни органи и да определи подробните процесуални правила за предявяване на 
искове за защита на правата на правните субекти съгласно правото на ЕС, доколкото 
посочените правила, от една страна, не са по-малко благоприятни от правилата, които 
уреждат сходни вътрешноправни съдопроизводства (принцип на равностойност) и от 
друга страна, не правят практически невъзможно или изключително трудно 
упражняването на правата, предоставени от правото на ЕС (принцип на ефективност).

По отношение на последния принцип Съдът е приел, че в интерес на правната 
сигурност, която защитава както данъкоплатеца, така и администрацията, определянето 
на разумни срокове за предявяване на искове е съвместимо със законодателството на 
ЕС. Тези срокове не следва да правят практически невъзможно или изключително 
трудно упражняването на правата, предоставени от правото на ЕС.

                                               
1 Вж. напр. Съобщение COM(2012)0756 final от 14 декември 2012 г. „Укрепване на единния пазар чрез 
премахване на трансграничните данъчни пречки за леки автомобили“.
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Заключение

В настоящия случай вносителят на петицията е трябвало своевременно да повдигне 
възражение срещу определянето на дължимия данък, за който счита, че е в нарушение 
на правото на ЕС, и да предяви иск за възстановяване на недължимо платените данъци. 
Във връзка с това вносителят на петицията е трябвало да спази съответните 
процесуални правила съгласно националното (в случая малтийското) законодателство. 
В настоящия случай няма индикации, че малтийските правила за връщане на данък са 
по-малко благоприятни от правилата, които уреждат сходни вътрешноправни 
съдопроизводства, или че правят практически невъзможно или изключително трудно 
упражняването на правата, предоставени от правото на ЕС. Следователно не изглежда 
да има нарушение на правото на ЕС в това отношение, след като вносителят на 
петицията не е предявил своевременно иск съгласно националното законодателство на 
Малта.


