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Dotyczy: Petycji 1149/2009, którą złożył Uwe Käser (Niemcy) w sprawie jakoby 
niesprawiedliwych opłat importowych nałożonych przez władze hiszpańskie 
na samochód przywieziony z państwa członkowskiego UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec jakoby niesprawiedliwych opłat importowych 
nałożonych przez władze hiszpańskie na samochód przywieziony z Wielkiej Brytanii. 
Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o poradę prawną.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Składający petycję skarży się w związku z podatkiem (Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte, zwanym dalej IEDMT) nałożonym przez władze hiszpańskie na 
samochód przywieziony przez niego z Wielkiej Brytanii.

Przy obecnym stanie prawa unijnego państwa członkowskie mogą swobodnie nakładać na 
środki transportu podatki rejestracyjne1 takie jak IEDMT. Nie istnieje harmonizacja w tej 

                                               
1 Termin „podatek rejestracyjny” jest tutaj używany na określenie podatków związanych z rejestracją 

środków transportu zezwalającą tym samym na używanie tych środków w odnośnych państwach 
członkowskich. Jest to znaczenie przypisane temu terminowi we wniosku dotyczącym dyrektywy Rady 
w sprawie podatków związanych z samochodami osobowymi (dokument COM(2005) 261 wersja 
ostateczna), przedłożonym Radzie przez Komisję w dniu 5 lipca 2005 r., w którym dalej wymienia się 



PE439.214v01-00 2/2 CM\805933PL.doc

PL

dziedzinie, co oznacza, że państwa członkowskie mogą nakładać podatek rejestracyjny na 
środki transportu przy okazji pierwszego wwozu na ich terytorium i ustalać stawki podatku na 
poziomie, jaki uznają za odpowiedni1, przy założeniu, iż przestrzegają pewnych 
podstawowych zasad UE. Wyjaśnia to, dlaczego takie podatki są nakładane w niektórych 
państwach członkowskich (na przykład w Hiszpanii), a w innych nie (między innymi
w Wielkiej Brytanii), jak również to, że nawet wśród stosujących je krajów występują 
znaczące różnice co do struktury i poziomów.

Jednak prawa państw członkowskich są w tym zakresie ograniczone zarówno przepisami 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jak i pochodnego prawodawstwa 
wspólnotowego. Po pierwsze, na mocy art. 110 TFUE państwa członkowskie nie mogą 
nakładać na produkty przywożone z innych państw członkowskich podatków wyższych niż te 
nakładane na podobne i konkurencyjne produkty krajowe2. 

Żaden element w dokumentacji przedłożonej przez składającego petycję nie sugeruje, by 
przepis ten został naruszony w przedmiotowej sprawie. 

Po drugie, dyrektywa Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ogranicza prawa państw 
członkowskich w zakresie nakładania podatków konsumpcyjnych na środki transportu 
wwożone czasowo (z zasady na okres krótszy niż sześć miesięcy) do jednego państwa 
członkowskiego z innego państwa członkowskiego. Jednak dokumenty dostarczone przez 
składającego petycję nie wskazują, by w jego przypadku chodziło o czasowy przywóz.

Prawo unijne, w interpretacji Trybunału Sprawiedliwości, nie uniemożliwia państwom 
członkowskim nałożenia takiego podatku rejestracyjnego jak IEDMT.

                                                                                                                                                  
„Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte” nakładany w Hiszpanii jako przykład tego 
rodzaju podatków (zob. załącznik II do przedmiotowego wniosku). 

1 Wyrok unijnego Trybunału z dnia 11 grudnia 1990 r. w sprawie C-47/88 Komisja Wspólnot Europejskich 
przeciwko Królestwu Danii, ECR 1990, s. I-04509, pkt 10.

2 W sprawie C-345/95 (wyrok z dnia 9 marca 1995 r., „Nunes Tadeu”) Trybunał unijny przeanalizował 
wpływ art. 90 traktatu (obecnie art. 110 TFUE) na podatek rejestracyjny nakładany w państwie 
członkowskim między innymi na samochody używane przywożone z innych państw członkowskich, 
stwierdzając, że:
„1. Podatek od pojazdów silnikowych nakładany bez rozróżnienia na wszystkie pojazdy składane lub 

produkowane w tym państwie członkowskim, w którym jest nakładany oraz pojazdy nowe lub używane nie 
jest cłem ani opłatą mającą charakter opłaty celnej (…)
2. Zgodnie z art. 95 traktatu (obecnie art. 90) państwo członkowskie nie może nakładać na samochody 
używane podatku, który został naliczony bez uwzględnienia rzeczywistej amortyzacji wartości pojazdu 
i przekracza pozostały podatek zawarty w cenie podobnych pojazdów używanych zarejestrowanych już na 
terytorium tego państwa, które to pojazdy nie podlegają opodatkowaniu w momencie powtórnej sprzedaży, 
ponieważ zostały już opodatkowane w momencie rejestracji”.


