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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1786/2009, внесена от Şerban Rareş, с румънско гражданство, 
относно прекомерно облагане с данъци на автомобили при първата им 
регистрация в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че данъкът, който се налага при първа регистрация на 
автомобилите в Румъния, е прекалено висок. Вносителят е трябвало да плати 450 евро 
данък за регистрация на Dacia Logan, произведена в Румъния, но закупена от Германия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

От самото начало трябва да се отбележи, че на равнище Европейски съюз няма 
хармонизиране в областта на данъците, свързани с леките автомобили. Това означава, 
че държавите-членки могат да въвеждат такива данъци и едностранно да вземат 
решение относно техния размер и метод на изчисляване.

Съдът на Европейския съюз последователно постановява, че данъци за регистрация или 
замърсяване на околната среда, като въведения в Румъния данък за замърсяване на 
околната среда, очевидно имат данъчен характер и биват налагани не поради 
преминаването на моторно превозно средство през границата на държавата-членка, 
която ги е въвела, а във връзка с други оперативни събития, които включват първа 
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регистрация на моторно превозно средство в тази държава-членка1. Следователно те 
трябва да се считат за част от общ режим на вътрешното облагане на стоките и в 
резултат на това следва да се разглеждат от гледна точка на член  110 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз2 (ДФЕС), т. е. те не трябва да дискриминират 
стоките на други държави-членки.

По-конкретно, Съдът уточнява по делото Комисия/Дания, че член 110 ДФЕС не служи 
за санкциониране на прекомерните равнища на данъчно облагане и че държавите-
членки могат да определят ставки на данъците на равнища, които считат за 
подходящи3. Според Съда дори за много високи данъчни ставки не може да се счита, че 
противоречат на правото на ЕС, ако те се прилагат еднакво за местни стоки и стоки от 
други държави-членки (член 110 от ДФЕС). Не изглежда румънските правила да 
разкриват нарушение в това отношение.

След промяна на местожителството е възможно един и същи автомобил да бъде 
данъчно обложен в няколко държави-членки. Освен това, като се има предвид, че няма 
общи правила за подобни случаи, двойното събиране на данъци за регистрация или 
замърсяване на околната среда за моторни превозни средства, като такова, не 
противоречи на правото на ЕС4.

Понастоящем румънските разпоредби относно данъка за замърсяване на околната среда 
не изглежда да противоречат на член 110 от ДФЕС.

                                               
1  Решение на Съда от 17 юни 2003 г. по дело C-383/01 De Danske Bilimportører/Skatteministeriet, Told- og 

Skattestyrelsen. Сборник 2003 г., стp. I-06065, точка 34. 
2 Консолидиран текст (Официален вестник C 115 от 9 май 2008 г.). Предишен член 90 от ДЕО.
3 Решение на Съда от 11 декември 1990 г. по дело C-47/88 Комисия на Европейските общности/Кралство Дания 

Сборник 1990, стp. 1-04509, точка 10.
4 Решение на Съда от 15 юли 2004 г. по дело C-365/02 Marie Lindfors, Сборник [2004], стp. I-07183.


