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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0800/2009, którą złożyła ACC (Rumunia) w sprawie trudności 
napotkanych w związku z rejestracją samochodu w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, właścicielka pojazdu wyprodukowanego w 2007 r. i zakupionego we 
Włoszech, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc w związku z niemożnością 
zarejestrowania samochodu w Rumunii, jako że wysokość należnego z tego tytułu podatku 
przewyższa cenę zakupu samochodu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 października 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Petycja

Składająca petycję oświadcza, że jej samochód został przywieziony do Rumunii przed 
15 grudnia 2008 r., czyli p rzed  wejściem w życie nowych przepisów w sprawie 
opodatkowania samochodów, co zostało poświadczone notarialnie. Mimo to rumuńskie 
organy podatkowe rzekomo zarejestrowały samochód zgodnie z nowymi i surowszymi 
przepisami podatkowymi. Wysokość należnego podatku przekracza wartość samochodu.

Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Przede wszystkim przedmiotowy problem (niezarejestrowanie uprawnionych pojazdów 
silnikowych zgodnie ze starymi przepisami podatkowymi) to sprawa krajowa. Podatnicy, 
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których wnioski nie zostały przyjęte przez organy podatkowe zgodnie z obowiązującymi 
wówczas przepisami dotyczącymi podatku od zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 
mogą rozważyć zwrócenie się do wła ś c i w y c h  krajowych organów 
administracyjnych/sądowych, informując o nadużyciu. 

Po drugie, należy zauważyć, że na szczeblu Unii Europejskiej nie ma harmonizacji
w dziedzinie podatków związanych z samochodami osobowymi. Oznacza to, że państwa 
członkowskie mogą nakładać takie podatki oraz jednostronnie decydować o ich wysokości
i sposobie jej obliczania. Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Komisja przeciwko Danii 
orzekł, że art. 90 traktatu WE nie służy ograniczaniu stawek opodatkowania i że państwa 
członkowskie mogą ustanawiać takie stawki podatku, jakie uważają za słuszne1. Według 
Trybunału nawet bardzo wysokie stawki podatku nie mogą zostać uznane za sprzeczne
z prawem Wspólnoty, o ile nakładane są w identyczny sposób na produkty krajowe i na te 
przywożone z innych państw członkowskich (art. 90 traktatu WE).

W odniesieniu do opodatkowania używanych pojazdów silnikowych dobrze ugruntowane 
orzecznictwo Trybunału wskazuje na to, że art. 90 traktatu WE nie jest przestrzegany, jeśli 
podatek nakładany na używany pojazd silnikowy pochodzący z innego państwa 
członkowskiego przewyższa wysokość podatku rezydualnego zawartego w wartości 
podobnego pojazdu silnikowego zarejestrowanego na rynku krajowym jako nowy2. Według 
Trybunału dyskryminacji zakazanej w art. 90 traktatu WE można uniknąć, jeśli podczas 
obliczania wysokości podatku rejestracyjnego weźmie się pod uwagę rzeczywisty spadek 
wartości pojazdu przywożonego3.

Komisja Europejska przeanalizowała rumuńskie przepisy dotyczące samochodowego 
podatku od zanieczyszczenia środowiska naturalnego, które zostały zmodyfikowane przez 
rozporządzenie nadzwyczajne nr 7/2009 (OG nr 103 z 19.2.2009) i doszła do wniosku, że 
przepisy te nie przestrzegają zasady równego traktowania towarów krajowych i towarów 
pochodzących z innych państw członkowskich. Dlatego dnia 25 czerwca 2009 r. Komisja 
Europejska postanowiła wszcząć przeciwko Rumunii procedurę w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do niej wezwanie do usunięcia 
uchybienia.
Dnia 29 września 2009 r., po uzyskaniu przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi, 
Republika Rumunii dostarczyła swoje uwagi, które są obecnie tłumaczone.

Warto zauważyć, że Komisja Europejska nadal otrzymuje ogromną liczbę skarg w tej sprawie
i obiecała poinformować zainteresowane osoby o wyniku swojego dochodzenia. Komisja 
Europejska opublikowała informację prasową (IP/09/1012) w czasie otwarcia procedury
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Inna informacja prasowa 
zostanie opublikowana po to, by poinformować o kolejnych działaniach podjętych przez 

                                               
1
 Orzeczenie Trybunału z dnia 11 grudnia 1990 r. w sprawie C-47/88 Komisja Wspólnot Europejskich 

przeciwko Królestwu Danii. Zb.Orz. 1990, s. 1-04509, pkt. 10.
2
 Orzeczenie Trybunału z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C- 393/98 Ministero Publico i Gomes Valente 

przeciwko Fazenda Publica, Zb.Orz. 2001, s. 1-01327.
3

Orzeczenie z 9 marca 1995 r. w sprawie C-345/93 Fazenda Publica i Ministério Público przeciwko 
Américo João Nunes Tadeu, Zb.Orz. 1995, s. 1-00479, pkt. 17.
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Komisję Europejską w ramach tej procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego.

Wnioski

Sprawa poruszona przez składającą petycję najwyraźniej nie dotyczy zgodności 
ustawodawstwa krajowego z prawem Wspólnoty. Można jednak potwierdzić, że rumuńskie 
przepisy w sprawie samochodowego podatku od zanieczyszczenia środowiska naturalnego są 
obecnie przedmiotem dochodzenia Komisji Europejskiej.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Petycja

Składająca petycję oświadcza, że jej samochód został przywieziony do Rumunii przed 
15 grudnia 2008 r., czyli p rzed  wejściem w życie nowych przepisów w sprawie 
opodatkowania samochodów, co zostało poświadczone notarialnie. Mimo to rumuńskie 
organy podatkowe rzekomo zarejestrowały samochód zgodnie z nowymi i surowszymi 
przepisami podatkowymi, w wyniku czego wysokość należnego podatku przekracza wartość 
samochodu.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Przede wszystkim przedmiotowy problem (niezarejestrowanie uprawnionych pojazdów 
silnikowych zgodnie ze starymi przepisami podatkowymi) to sprawa krajowa. Podatnicy, 
których wnioski nie zostały przyjęte przez organy podatkowe zgodnie z obowiązującymi 
wówczas przepisami dotyczącymi podatku od zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 
mogą rozważyć zwrócenie się do właściwych krajowych organów 
administracyjnych/sądowych i poinformowanie o nadużyciu.

Po drugie, należy zauważyć, że na szczeblu Unii Europejskiej nie ma harmonizacji
w dziedzinie podatków związanych z samochodami osobowymi. Oznacza to, że państwa 
członkowskie mogą nakładać takie podatki oraz jednostronnie decydować o ich wysokości
i sposobie jej obliczania. Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Komisja przeciwko Danii 
orzekł, że art. 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej1 (TFUE) nie ma na celu 
korygowania zbyt wysokich stawek podatkowych, a państwa członkowskie mogą ustalać je 
na takim poziomie, jaki uznają za odpowiedni2. Według Trybunału nawet bardzo wysokich 
stawek podatkowych nie można uznać za sprzeczne z prawem UE przy założeniu, że w ten 
sam sposób nakłada się je na produkty krajowe i produkty pochodzące z innych państw 
członkowskich (art. 110 TFUE).

Szczególnie w dziedzinie opodatkowania używanych pojazdów silnikowych istnieje 
utrwalone przez Trybunał orzecznictwo, zgodnie z którym art. 110 TFUE nie jest 
przestrzegany, jeżeli podatek nałożony na używany pojazd silnikowy pochodzący z innego 
państwa członkowskiego przekracza wysokość podatku rezydualnego zawartego w wartości 
                                               
1
 Wersja skonsolidowana (Dziennik Urzędowy C 115 z 9 maja 2008). Dawny art. 90 traktatu WE.

2
Orzeczenie Trybunału z dnia 11 grudnia 1990 r. w sprawie C-47/88 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 
Królestwu Danii, Zb.Orz. 1990, s. I-04509, pkt 10.
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podobnego pojazdu silnikowego, który został zarejestrowany na rynku krajowym jako pojazd 
nowy1. Według Trybunału można uniknąć dyskryminacji zakazywanej w art. 110 TFUE, 
jeżeli uwzględnia się rzeczywisty spadek wartości importowanego pojazdu podczas 
obliczania wysokości podatku rezydualnego2.

Komisja Europejska przeanalizowała rumuńskie przepisy dotyczące samochodowego 
podatku od zanieczyszczenia środowiska naturalnego, które zostały zmodyfikowane przez 
rządowe rozporządzenie nadzwyczajne nr 218/2009 (OG nr 836 z 11.12.2008), i doszła do 
wniosku, że odstępstwo przewidziane dla niektórych samochodów osobowych nie 
pozostawało w zgodzie z zasadą równego traktowania towarów krajowych i towarów 
pochodzących z innych państw członkowskich. Dlatego dnia 25 czerwca 2009 r. Komisja 
Europejska postanowiła wszcząć przeciwko Rumunii procedurę w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do niej wezwanie do usunięcia 
uchybienia.

Dnia 29 września 2009 r., po uzyskaniu przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi, 
Republika Rumunii dostarczyła swoje uwagi, a 12 stycznia 2010 r. poinformowała Komisję
o rządowym rozporządzeniu nadzwyczajnym 117/2009, które zniosło odstępstwo 
przewidziane w rządowym rozporządzeniu nadzwyczajnym 218/2008 z dniem 1 stycznia 
2010 r. W związku z tym Komisja zamierza zamknąć procedurę w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Warto zauważyć, że Komisja nadal otrzymuje ogromną liczbę skarg w tej sprawie i obiecała 
poinformować zainteresowane osoby o wyniku swojego dochodzenia. Komisja opublikowała 
informację prasową (IP/09/1012) w czasie otwarcia procedury w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. Trwają przygotowania projektu notatki, która 
zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym, by poinformować społeczeństwo
o zamiarze zamknięcia sprawy.

Wnioski

Sprawa poruszona przez składającą petycję najwyraźniej nie dotyczy zgodności 
ustawodawstwa krajowego z prawem UE. Można jednak potwierdzić, że rumuńskie przepisy
w sprawie samochodowego podatku od zanieczyszczenia środowiska naturalnego były 
przedmiotem dochodzenia Komisji i że obecnie wydają się zgodne z art. 110 TFUE.

                                               
1

Orzeczenie Trybunału z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-393/98 Ministero Publico i Gomes Valente 
przeciwko Fazenda Publica, Zb.Orz. 2001, s. 1-01327.

2
Wyrok z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie C-345/93 Fazenda Pública i Ministério Público przeciwko Américo 
João Nunes Tadeu, Zb.Orz. 1995, s. 1-00479, pkt 17.


