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Comisia pentru petiții

19.2.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0800/2009, adresată de ACC, de cetățenie română, privind 
dificultățile întâmpinate în legătură cu înmatricularea autoturismului său în 
România.

1. Rezumatul petiției

Petiționara, proprietara unui vehicul fabricat în 2007 și achiziționat în Italia, solicită sprijinul 
Parlamentului European, întrucât nu a putut să-și înmatriculeze mașina în România, valoarea 
taxelor datorate fiind mai mare decât prețul cu care a achiziționat mașina.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Petiția

Petiționara afirmă că mașina sa a fost adusă în România înainte de 15 decembrie 2008, 
anterior intrării în vigoare a noilor norme privind impozitarea autoturismelor, fapt care a fost 
certificat la notariat. Cu toate acestea, autoritățile fiscale române au înmatriculat autoturismul 
în temeiul noilor norme fiscale, care sunt mai stricte. Valoarea taxei datorate depășește 
valoarea mașinii.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

În primul rând, chestiunea supusă atenției (neînmatricularea autovehiculelor eligibile în 
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temeiul vechilor norme fiscale) este o problemă cu caracter național. Contribuabilii ale căror 
cereri nu au fost acceptate de către autoritățile fiscale în temeiul normelor privind taxa de 
poluare în vigoare la momentul respectiv pot adresa organismelor administrative/judiciare 
naționale competente o plângere de administrare defectuoasă. 

În al doilea rând, trebuie precizat faptul că nu există nicio armonizare la nivelul Uniunii 
Europene în materie de taxe aplicabile autovehiculelor. Acest lucru înseamnă că statele 
membre au posibilitatea de a impune astfel de taxe și de a hotărî în mod unilateral cu privire 
la nivelul și modul de calcul al acestora. În cauza Comisia împotriva Danemarcei, Curtea de 
Justiție a statuat că articolul 90 din Tratatul CE nu permite cenzurarea caracterului excesiv al 
nivelului de impozitare și că statele membre au posibilitatea de a stabili ratele de impozitare 
la nivelul pe care îl consideră adecvat1. Potrivit Curții, nici chiar ratele de impozitare foarte 
ridicate nu pot fi considerate contrare legislației comunitare, cu condiția ca acestea să fie 
aplicate în mod identic atât produselor naționale, cât și produselor provenite din alte state 
membre (articolul 90 din Tratatul CE). 

În ceea ce privește chestiunea precisă a impozitării autovehiculelor de ocazie, jurisprudența 
bine consacrată a Curții prevede că articolul 90 din Tratatul CE nu este respectat în cazul în 
care nivelul taxei aplicate asupra autovehiculelor de ocazie provenite dintr-un alt stat membru 
depășește taxa reziduală inclusă în valoarea unui autovehicul similar care a fost înmatriculat 
pe piața națională ca fiind nou2. Potrivit Curții, discriminarea interzisă de articolul 90 din 
Tratatul CE poate fi evitată în cazul în care la calcularea taxei de înmatriculare se ține cont de 
deprecierea reală a autovehiculului importat3. 

Comisia a examinat normele române privind taxa de poluare pentru autovehicule, care au fost 
modificate prin Ordonanța de urgență nr. 7/2009 (OG nr. 103, 19.02.2009) și a ajuns la 
concluzia că aceste norme nu respectă principiul tratamentului egal între produsele naționale 
și produsele provenite din alte state membre. Prin urmare, la 25 iunie 2009, Comisia a hotărât 
inițierea unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva României, prin 
trimiterea unei scrisori de punere în întârziere. 
La 29 septembrie 2009, după ce i-a fost acordată o prelungire a termenului limită, România 
și-a prezentat observațiile legate de subiect, care în prezent sunt în curs de a fi traduse. 

Trebuie remarcat faptul că numeroase plângeri legate de această chestiune sunt în continuare 
adresate Comisiei și că aceasta și-a luat angajamentul de a informa persoanele implicate cu 
privire la rezultatul investigației întreprinse. Comisia a publicat un comunicat de presă 
(IP/09/1012) în momentul inițierii procedurii privind încălcarea dreptului comunitar. Un 
comunicat de presă va fi difuzat, de asemenea, pentru a oferi informații în legătură cu 
acțiunile ulterioare întreprinse de Comisie în cadrul acestei proceduri privind încălcarea 
dreptului comunitar.

                                               

1 Hotărârea Curții de Justiție din data de 11 decembrie 1990 în cauza C-47/88 Comisia Comunităților Europene 
împotriva Regatului Danemarcei, Rec. 1990, p. 1-04509, punctul 10.
2 Hotărârea Curții de Justiție din data de 22 februarie 2001 în cauza C- 393/98 Ministero Publico și Gomes Valente
împotriva Fazenda Publica, Rec. 2001, p. 1-01327.
3 Hotărârea Curții de Justiție din data de 9 martie 1995 în cauza C-345/93 Fazenda Publica și Ministério Público 
împotriva Américo João Nunes Tadeu, Rec. 1995, pagina 1-00479, punctul 17.
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Concluzii

Problema ridicată de petiționară nu pare să se refere la compatibilitatea cu legislația 
comunitară a legislației naționale. Cu toate acestea, poate fi confirmat faptul că normele 
române privind taxa de poluare pentru autovehicule sunt în prezent examinate de către 
Comisie.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiția

Petiționara afirmă că mașina sa a fost adusă în România înainte de 15 decembrie 2008 (data
intrării în vigoare a noilor norme privind impozitarea autoturismelor), fapt care a fost 
certificat la notariat. Cu toate acestea, autoritățile fiscale române au înmatriculat autoturismul 
în temeiul noilor norme fiscale, care sunt mai stricte, ceea ce înseamnă că valoarea taxei 
datorate depășește valoarea mașinii.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

În primul rând, chestiunea supusă atenției (neînmatricularea autovehiculelor eligibile în 
temeiul vechilor norme fiscale) este o problemă cu caracter național. Contribuabilii ale căror 
cereri nu au fost acceptate de către autoritățile fiscale în temeiul normelor privind taxa de 
poluare în vigoare la momentul respectiv pot adresa organismelor administrative/judiciare 
naționale competente o plângere de administrare defectuoasă.

În al doilea rând, trebuie precizat faptul că nu există nicio armonizare la nivelul Uniunii 
Europene în materie de taxe aplicabile autovehiculelor. Acest lucru înseamnă că statele 
membre au posibilitatea de a impune astfel de taxe și de a hotărî în mod unilateral cu privire 
la nivelul și modul de calcul al acestora. În cauza Comisia împotriva Danemarcei Curtea de 
Justiție a statuat că articolul 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene1 (TFUE) 
nu permite cenzurarea caracterului excesiv al nivelului de impozitare și că statele membre au 
posibilitatea de a stabili ratele de impozitare la nivelul pe care îl consideră adecvat2. Potrivit 
Curții, nici chiar ratele de impozitare foarte ridicate nu pot fi considerate contrare legislației 
comunitare, cu condiția ca acestea să fie aplicate în mod identic atât produselor naționale, cât 
și produselor provenite din alte state membre (articolul 110 din TFUE).

În ceea ce privește chestiunea precisă a impozitării autovehiculelor de ocazie, jurisprudența 
bine consacrată a Curții prevede că articolul 110 din TFUE nu este respectat în cazul în care 
nivelul taxei aplicate asupra autovehiculelor de ocazie provenite dintr-un alt stat membru 
depășește taxa reziduală inclusă în valoarea unui autovehicul similar care a fost înmatriculat 

                                               
1 Versiunea consolidată (JO C 115, 9.5.2008). Ex-articolul 90 TCE.

2 Hotărârea Curții de Justiție din data de 11 decembrie 1990 în cauza C-47/88 Comisia Comunităților Europene împotriva 
Regatului Danemarcei, Rec. 1990, p. 1-04509, punctul 10.
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pe piața națională ca fiind nou1. Potrivit Curții, discriminarea interzisă de articolul 110 din 
TFUE poate fi evitată în cazul în care la calcularea taxei de înmatriculare se ține cont de 
deprecierea reală a autovehiculului importat2.

Comisia a examinat normele române privind taxa de poluare pentru autovehicule, care au fost 
modificate prin Ordonanța de urgență nr. 218/2009 (OG nr. 836, 11.12.2008) și a considerat 
că scutirea acordată în cazul anumitor autovehicule nu respectă principiul tratamentului egal 
între produsele naționale și produsele provenite din alte state membre. Prin urmare, la 25 
iunie 2009, Comisia a hotărât inițierea unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar 
împotriva României, prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere.

La 29 septembrie 2009, după ce i-a fost acordată o prelungire a termenului limită, România 
și-a prezentat observațiile legate de subiect, iar la 12 ianuarie 2010 a informat Comisia cu 
privire la Ordonanța de urgență a guvernului nr. 117/2009, prin care se suprimă scutirea 
acordată în temeiul Ordonanței de urgență nr. 218/2008 începând cu 1 ianuarie 2010. În 
consecință, Comisia intenționează să închidă procedura privind încălcarea dreptului 
comunitar. 

Trebuie remarcat faptul că numeroase plângeri legate de această chestiune sunt în continuare 
adresate Comisiei și că aceasta și-a luat angajamentul de a informa persoanele implicate cu 
privire la rezultatul investigației întreprinse. Comisia a publicat un comunicat de presă
(IP/09/1012) în momentul inițierii procedurii privind încălcarea dreptului comunitar. Un 
proiect de comunicare, care urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial, este în curs de 
pregătire în vederea informării opiniei publice în legătură cu închiderea preconizată a acestui 
dosar.

Concluzii

Problema ridicată de petiționară nu pare să se refere la compatibilitatea cu legislația 
comunitară a legislației naționale. Cu toate acestea, poate fi confirmat faptul că normele 
române privind taxa de poluare pentru autovehicule au fost examinate de către Comisie și că 
în momentul de față acestea par a fi în conformitate cu articolul 110 din TFUE. 

                                               
1 Hotărârea Curții de Justiție din data de 22 februarie 2001 în cauza C- 393/98 Ministero Publico și Gomes Valente împotriva 

Fazenda Publica, Rec. 2001, p. 1-01327.
2 Hotărârea Curții de Justiție din data de 9 martie 1995 în cauza C-345/93 Fazenda Publica și Ministério Público împotriva 

Américo João Nunes Tadeu, Rec. 1995, pagina 1-00479, punctul 17.


