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Comisia pentru petiții

20.11.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0621/2009, adresată de Johann Daniel, de cetățenie germană, 
privind importul de țigarete din țările terțe

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că, potrivit agenților vamali maghiari, el are dreptul să importe din 
Serbia, în momentul trecerii graniței maghiare, doar 40 de țigarete, întrucât legea pare să se fi 
modificat la 1 ianuarie 2009. El contestă această regulă, susținând că reprezintă o discriminare 
la adresa celor care călătoresc cu mașina, având în vedere că pasagerii aerieni au dreptul să 
importe 200 de țigarete de persoană și, prin urmare, beneficiază de un tratament mai favorabil.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Dreptul comunitar

Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 20071 stabilește norme privind scutirea 
de accize pentru bunurile importate în bagajele personale de către persoanele care călătoresc 
din țări terțe sau dintr-un teritoriu în care nu se aplică dispozițiile comunitare privind TVA sau 
accizele.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:346:0006:0012:RO:PDF
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În temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (a) din directiva menționată, statele membre scutesc 
de accize importurile de țigarete care fac obiectul următoarelor limite cantitative, fie 
superioare, fie inferioare: 200 sau 40 de țigarete.

În temeiul articolului 8 alineatul (2) din Directivă, statele membre pot opta să facă distincția 
între pasagerii care folosesc transportul aerian și ceilalți pasageri, aplicând limitele cantitative 
mai mici prevăzute la alineatul (1) numai pentru călătorii care nu folosesc transportul aerian. 
Motivația acestei prevederi se regăsește la punctul 5 din preambulul Directivei, care
stipulează că posibilitatea de a achiziționa cu ușurință bunuri din străinătate ar putea cauza 
probleme statelor membre care au o graniță terestră comună cu țări terțe în care prețurile sunt 
considerabil mai mici. Prin urmare, legiuitorul comunitar a considerat ca fiind justificată 
stabilirea unui prag monetar mai redus în cazul altor tipuri de transport decât cel aerian sau 
maritim.

Conform articolului 19 din directivă, statele membre urmau să transpună dispozițiile acesteia 
începând cu 1 decembrie 2008.

Dreptul național maghiar

Articolul 7 alineatul (1) litera (a) punctul (aa) din Legea LXVIII din 2008 privind scutirea de 
la plata accizelor și a TVA-ului pentru bunurile importate în bagajele personale ale călătorilor, 
de transpunere a Directivei 2007/74/CE, prevede că importul în scop necomercial din țările 
terțe al produselor din tutun în bagajele personale ale călătorilor este scutit de la plata 
accizelor doar dacă, în cazul țigaretelor, cantitatea importată nu depășește 200 de țigarete de 
persoană pentru pasagerii aerieni sau 40 de țigarete de persoană pentru ceilalți călători.

În temeiul articolului 11 alineatul (1) din lege, dispozițiile acesteia devin aplicabile începând 
cu 1 decembrie 2008.

Concluzie

În baza celor expuse mai sus, aplicarea unei limite cantitative de 40 de țigarete de persoană în 
cazul călătorilor care intră în Ungaria din Serbia nu pare să contravină Directivei 2007/74/CE 
și, prin urmare, nu se poate deduce nicio încălcare a dreptului comunitar în acest caz.


