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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1149/2009, adresată de Uwe Käser, de cetățenie germană, privind 
presupusa taxă nejustificată aplicată în Spania pentru un automobil importat 
dintr-un stat membru al UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge de presupusa taxă de import nejustificată impusă de autoritățile spaniole 
pentru un autoturism importat din Marea Britanie. Petiționarul solicită consultanță juridică 
Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționarul se plânge de o taxă (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, denumită în continuare IEDMT) impusă de autoritățile spaniole pentru un 
autoturism pe care acesta l-a adus din Marea Britanie.

În stadiul actual al legislației UE, statele membre au libertatea de a aplica o taxă de 
înmatriculare1 precum IEDMT pentru mijloacele de transport. Nu există o armonizare în 

                                               
1Termenul de „taxă de înmatriculare” este utilizat aici pentru a face referire la taxele legate de 
înmatricularea mijloacelor de transport, care permite utilizarea acestora în respectivele state membre. 
Aceasta este semnificația termenului în propunerea de Directivă a Consiliului privind taxele aplicabile 
autovehiculelor (documentul COM (2005) 261 final), prezentată Consiliului de către Comisie la 5 iulie 
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această privință, ceea ce înseamnă că statele membre, dacă respectă anumite norme 
comunitare de bază, au dreptul de a percepe o taxă de înmatriculare pentru mijloacele de 
transport, cu ocazia primei utilizări a acestora pe teritoriul lor, și de a stabili cotele taxei la 
nivelul pe care și-l doresc1. Astfel se explică faptul că, în anumite state membre (de exemplu, 
în Spania), aceste taxe se percep, iar în altele (printre care și Marea Britanie) nu se percep, 
precum și faptul că, între statele care aplică aceste taxe, există diferențe semnificative în ceea 
ce privește structura și nivelul lor.

Cu toate acestea, drepturile statelor membre în acest domeniu sunt restricționate atât prin 
prevederile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cât și prin cele ale 
dreptului comunitar derivat. În primul rând, în temeiul articolului 10 TFUE, statele membre 
nu au dreptul să perceapă impozite mai mari pentru produsele importate din alte state membre 
decât pentru produsele naționale similare și concurente2. 

Nimic din documentația prezentată de către petiționar nu sugerează că această prevedere ar fi 
fost încălcată în cazul analizat.

În al doilea rând, Directiva Consiliului 83/182/CEE din 28 martie 1983 restricționează 
drepturile statelor membre de a aplica impozite pe consum mijloacelor de transport importate 
temporar (în general, pentru mai puțin de șase luni) dintr-un stat membru în altul. 
Documentele furnizate de către petiționar nu indică însă că, în acest caz, ar fi vorba despre un 
import temporar.

Legislația comunitară, astfel cum este interpretată de către Curtea de Justiție, nu împiedică 
statele membre să perceapă o taxă de înmatriculare precum IEDMT.

                                                                                                                                                  
2005, care menționează în continuare „Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte”, 
perceput în Spania, ca exemplu pentru acest tip de taxe (a se vedea anexa II la propunere). 

1 Hotărârea Curții UE din 11 decembrie 1990 în cauza C-47/88 Comisia Comunităților Europene împotriva 
Regatului Danemarcei, Rec. 1990, p. I-04509, punctul 10.

2 În cauza C-345/95 (hotărârea din 9 martie 1995, « Nunes Tadeu ») Curtea UE a insistat asupra impactului 
articolului 90 din Tratat (în prezent, articolul 110 TFUE) cu privire la o taxă de înmatriculare percepută într-
un stat membru, printre altele, pentru autovehiculele de mâna a doua importate din alte state membre, 
declarând că:   
„1. O taxă pe autovehicule, aplicată fără a face distincția dintre vehiculele asamblate sau fabricate în statul 

membru în care se percepe și vehiculele atât noi, cât și utilizate, nu poate fi calificată drept taxă vamală sau 
taxă cu efect echivalent (...)                                 
2. Perceperea unei taxe pe autovehiculele de  mâna a doua din alte state membre este incompatibilă cu 
articolul 95 (în prezent, articolul 90) din Tratat, atunci când cota acestei taxe - calculată fără a lua în 
considerare devalorizarea reală a autovehiculului – depășește taxa reziduală încorporată în valoarea 
autovehiculelor similare de mâna a doua, deja înmatriculate pe teritoriul național, care, fiind deja impozitate 
în momentul acestei înmatriculări, nu se mai impozitează atunci când se vând din nou la mâna a doua”.


