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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0800/2009, внесена от ACC, с румънско гражданство, относно 
трудностите, които е срещнала при регистрирането на колата си в 
Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, собственичка на автомобил, произведен през 2007 г. и 
закупен в Италия, се обръща към Европейския парламент с искане за съдействие, тъй 
като не е могла да регистрира колата в Румъния поради това, че размерът на дължимата 
такса е бил по-висок от цената, на която е закупила автомобила.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

„Петицията

Вносителката на петицията заявява, че колата й е докарана в Румъния преди 15 
декември 2008 г., т.е. преди влизането в сила на новите правила за облагане на 
автомобилите, факт, който е удостоверен от нотариус. Румънските данъчни органи 
обаче искат да регистрират автомобила по новите и по-тежки данъчни правила. 
Сумата на дължимата такса надвишава стойността на автомобила.

Коментари на Комисията относно петицията

На първо място, въпросният случай (нерегистрация на отговарящи на условията 
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моторни превозни средства по старите данъчни правила) е национален въпрос. 
Данъкоплатците, чиито заявления не са били приети от данъчните органи съгласно
приложимите тогава правила относно такса замърсяване, могат да преценят дали да се 
обърнат към своите съответни национални административни/съдебни органи с иск за 
лошо управление.

На второ място, следва да се отбележи, че на равнище Европейски съюз липсва 
хармонизация в областта на таксите върху леките автомобили. Това означава, че 
държавите-членки могат да налагат такива такси и едностранно да определят техния 
размер и начин на изчисляване. По делото Комисията срещу Дания Съдът на ЕО 
постанови, че член 90 от Договора за ЕО не служи за порицаване на прекомерно
високите равнища на облагане с данъци и че държавите-членки могат да определят 
съответните ставки на равнища, които считат за подходящи1. Според Съда на ЕО дори 
много високи данъчни ставки не могат да се считат за противоречащи на правото на 
Общността, при условие че се налагат по еднакъв начин за местните стоки и за стоките 
от други държави-членки (член 90 от Договора за ЕО).

Що се отнася по-специално до облагането на употребявани моторни превозни 
средства, в съответствие с установената практика на Съда на Европейските общности
член 90 от Договора за ЕО е нарушен, ако размерът на такса, наложена върху 
употребявано моторно превозно средство, което идва от друга държава-членка, 
надвишава остатъчната такса, включена в стойността на подобно моторно превозно 
средство, което вече е регистрирано на вътрешния пазар като ново2. Според Съда 
разграничението, забранено с член 90 от Договора за ЕО, може да се избегне, ако при 
изчисляването на таксата за регистрация се вземе под внимание действителното 
обезценяване на внесеното превозно средство3.

Комисията е анализирала румънските правила относно такса замърсяване за леките
автомобили, променени със Спешна наредба № 7/2009 (OG № 103, 19.2.2009 г.), и е 
стигнала до заключението, че тези правила не зачитат принципа на равно третиране на 
местни стоки и стоки от други държави-членки. Като следствие от това, на 25 юни 
2009 г. Комисията взе решение да открие процедура за нарушение срещу Република 
Румъния, като изпрати писмо за официално предупреждение.
На 29 септември 2009 г., след като получи удължаване на крайния срок, Република 
Румъния представи своите забележки, които в момента се превеждат.

Трябва да се отбележи, че Комисията продължава да получава голям брой оплаквания 
по този въпрос и е обещала да информира засегнатите лица за резултата от своето 
разследване. При откриването на процедурата за нарушение Комисията публикува 
съобщение за пресата (IP/09/1012). Съобщение за пресата ще бъде публикувано и с цел 
да се предостави информация за следващите стъпки, предприети от Комисията в тази 

                                               
1 Решение на Съда от 11 декември 1990 г. по Дело C-47/88 Комисия на Европейските общности/Кралство Дания, 
Recueil (1990), стр. I-04509, точка 10.
2 Решение на Съда от 22 февруари 2001 г. по Дело C- 393/98 Ministero Publico и Gomes Valente/Fazenda Publica, 
Recueil (2001), стр. I-01327.
3 Решение от 9 март 1995 г. по Дело C-345/93 Fazenda Publica и Ministerio Publico/Americo Joao Nunes Tadeu, Recueil
(1995), стр. I-00479, точка 17.
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процедура за нарушение.

Заключения

Повдигнатият от вносителката въпрос изглежда не касае съвместимостта на 
националното законодателство с правото на Общността. Може да се потвърди обаче, че 
румънските правила относно такса замърсяване за леките автомобили в момента се 
разследват от Комисията.

4. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Петицията

Вносителката на петицията заявява, че колата й е докарана в Румъния преди 15 
декември 2008 г. (датата на влизането в сила на новите правила за облагане на 
автомобилите), факт, който е удостоверен от нотариус. Румънските данъчни органи 
обаче искат да регистрират автомобила по новите и по-тежки данъчни правила, в 
резултат на което сумата на дължимата такса надвишава стойността на автомобила.

Коментари на Комисията относно петицията

На първо място, въпросният случай (нерегистрация на отговарящи на условията 
моторни превозни средства по старите данъчни правила) е национален въпрос. 
Данъкоплатците, чиито заявления не са били приети от данъчните органи съгласно 
приложимите тогава правила относно такса замърсяване, могат да преценят дали да се 
обърнат към своите съответни национални административни/съдебни органи с иск за 
лошо управление.

На второ място, следва да се отбележи, че на равнище Европейски съюз липсва 
хармонизация в областта на таксите върху леките автомобили. Това означава, че 
държавите-членки могат да налагат такива такси и едностранно да определят техния 
размер и начин на изчисляване. По делото Комисията срещу Дания Европейският съд
постанови, че член 110 от Договора за функционирането на Европейския съюз1

(ДФЕС) не служи за порицаване на прекомерно високите равнища на облагане с 
данъци и че държавите-членки могат да определят съответните ставки на равнища, 
които считат за подходящи2. Според Съда дори много високи данъчни ставки не могат 
да се считат за противоречащи на правото на ЕС, при условие че се налагат по еднакъв 
начин за местните стоки и за стоките от други държави-членки (член 110 от ДФЕС).

Що се отнася по-специално до облагането на употребявани моторни превозни 
средства, в съответствие с установената практика на Европейския съд, член 110 от 
ДФЕС е нарушен, ако размерът на такса, наложена върху употребявано моторно 
превозно средство, което идва от друга държава-членка, надвишава остатъчната такса, 
включена в стойността на подобно моторно превозно средство, което вече е 
                                               
1 Консолидирана версия (Официален вестник C 115 от 9 май 2008 г.). Предишен член 90 от Договора за ЕО.

2 Решение на Съда от 11 декември 1990 г. по Дело C-47/88 Комисия на Европейските общности/Кралство Дания, 
Recueil (1990), стр. I-04509, точка 10.
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регистрирано на вътрешния пазар като ново1. Според Съда разграничението, забранено 
с член 110 от ДФЕС, може да се избегне, ако при изчисляването на таксата за 
регистрация се вземе под внимание действителното обезценяване на внесеното 
превозно средство2.

Комисията е анализирала румънските правила относно такса замърсяване за леките
автомобили, променени със Спешна наредба № 218/2008 (OG № 836, 11.12.2008 г.), и е 
стигнала до заключението, че изключението, предвидено за определени пътнически 
автомобили, е в противоречие с принципа на равно третиране на местни стоки и стоки 
от други държави-членки. Като следствие от това, на 25 юни 2009 г. Комисията взе 
решение да открие процедура за нарушение срещу Република Румъния, като изпрати 
писмо за официално предупреждение.

На 29 септември 2009 г., след като получи удължаване на крайния срок, Република 
Румъния представи своето становище, а на 12 януари 2010 г. страната информира 
Комисията относно Спешна наредба 117/2009, която отменя изключението, предвидено 
по силата на Спешна наредба 218/2008, считано от 1 януари 2010 г. В резултат на това 
Комисията възнамерява да прекрати процедурата за нарушение.

Трябва да се отбележи, че Комисията продължава да получава голям брой оплаквания 
по този въпрос и е обещала да информира засегнатите лица за резултата от своето 
разследване. При откриването на процедурата за нарушение Комисията публикува
съобщение за пресата (IP/09/1012). Подготвя се съобщение, което ще бъде публикувано 
в Официален вестник с цел оповестяване на предвиденото приключване на 
процедурата.

Заключения

Повдигнатият от вносителката на петицията въпрос изглежда не се отнася за
съвместимостта на националното законодателство с правото на ЕС. Може да се 
потвърди обаче, че румънските правила относно такса замърсяване за леките 
автомобили са проучени от Комисията и към момента изглеждат в съответствие с
изискванията по член 110 от ДФЕС.

                                               
1 Решение на Съда от 22 февруари 2001 г. по Дело C- 393/98 Ministero Publico и Gomes Valente/Fazenda Publica, 
Recueil (2001), стр. I-01327.
2 Решение от 9 март 1995 г. по Дело C-345/93 Fazenda Publica и Ministerio Publico/Americo Joao Nunes Tadeu, Recueil
(1995), стр. I-00479, точка 17.


