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Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1149/2009, внесена от Uwe Käser, с германско гражданство, 
относно предполагаемо несправедливо облагане с данък за внос на 
автомобил, внесен от държава-членка на ЕС в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква от предполагаемо несправедливо облагане с данък от 
испанските органи за внос на автомобил, внесен от Обединеното кралство. Вносителят 
моли Европейския парламент за правна консултация. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Вносителят на петицията се оплаква от данък (Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte, наричан по-долу IEDMT), който се налага от испанските власти 
на автомобил, внесен от него от Обединеното кралство.

Настоящето законодателството на ЕС дава на държавите-членки правото да облагат 
превозните средства с регистрационен данък1 като IEDMT. По този въпрос липсва 

                                               
1 Терминът „регистрационен данък” тук се използва за обозначаване на тези данъци, които се налагат 

с цел регистрация на превозни средства, позволяваща използването им във въпросната държава-
членка. Това е значението, което се приписва на термина в предложението за Директива на Съвета 
относно данъчното облагане на леките автомобили (документ COM (2005) 261 окончателен), 
представен на Съвета от Комисията на 5 юли 2005 г., който по-нататък споменава данъка „Impuesto 
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хармонизация, а това означава, че, при условие че спазват основните правила на ЕС, 
държавите-членки имат правото да налагат регистрационен данък на превозните 
средства при първото им пускане в движение на тяхната територия, както и да 
определят ставката на данъка по свое усмотрение1. Това обяснява факта, че тези данъци 
се налагат в някои държави-членки (напр. Испания), а в други - не (напр. Обединеното 
кралство), както и факта, че са налице значителни разлики по отношение на тяхната 
структура и ставки дори сред тези държави-членки, които ги налагат.

Правилата на държавите-членки в това отношение обаче са ограничени от 
разпоредбите на Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) и 
произтичащото от него законодателство на Общността. Първо, съгласно член 110 от 
ДФЕС, държавите-членки не могат да налагат по-високи данъци на стоки, внесени от 
други държави-членки, от данъците, наложени на сходни конкурентни местни стоки2. 

Нищо в документацията, подадена от вносителя на петицията, не подсказва, че в 
конкретния случай тази разпоредба е нарушена.

Второ, Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. ограничава правата на 
държавите-членки да налагат данъци върху потреблението при временен внос на 
превозни средства (по принцип, за период от по-малко от шест месеца) от една 
държава-членка в друга държава-членка. Документите, представени от вносителя, 
обаче не подсказват, че конкретният случай се отнася до временен внос.

Законодателството на ЕС, в съответствие с тълкуванието на Съда на Европейския съюз, 
не възпира държавите-членки да налагат регистрационен данък като IEDMT.

                                                                                                                                                  
Especial sobre Determinados Medios de Transporte”, налаган в Испания, като пример за този вид 
данъци (вж. Приложение II към предложението).

1 Решение на Съда на ЕС от 11 декември 1990 г. по Дело С-47/88 Комисията на европейските 
общности срещу Кралство Дания, Recueil 1990, стр. I-04509, точка 10.

2 По Дело C-345/95 (Решение от 9 март 1995 г., „Nunes Tadeu”), Съдът на ЕС разгледа последиците на 
член 90 от Договора (понастоящем, член 110 от ДФЕС) по отношение на регистрационния данък, 
налаган в определена държава-членка, inter alia, върху автомобили втора употреба, внесени от друга 
държава-членка, като постанови, че:
“1. Данъкът върху моторните превозни средства, който се налага, без разлика, на превозни средства, 

сглобени или произведени в държавата-членка, в която е наложен, както на нови, така и на
използвани превозни средства, не представлява мито или друг налог с еквивалентно въздействие (…)
2. Несъвместимо е с член 95 (понастоящем член 90) от Договора дадена държава-членка да налага 
върху автомобили втора употреба от други държави-членки данък, който, изчислен без да се взима 
предвид действителната амортизация на превозното средство, надвишава остатъчния данък, 
включен в стойността на сходни моторни превозни средства втора ръка, които вече са регистрирани 
на националната територия и които, след като са били обложени с данък към момента на 
регистрацията, не се облагат с данък, когато се продават като употребявани превозни средства”.


