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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1786/2009, którą złożył Şerban Rareş (Rumunia) w sprawie 
nadmiernego opodatkowania samochodów rejestrowanych po raz pierwszy 
w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że podatek nakładany na samochody po raz pierwszy 
rejestrowane w Rumunii stanowi nadużycie. Od składającego petycję zażądano podobno 
450 euro za samochód Dacia Logan, wyprodukowany w Rumunii, ale zakupiony 
w Niemczech.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Na samym początku należy zaznaczyć brak harmonizacji na szczeblu Unii Europejskiej 
w odniesieniu do podatków nakładanych na samochody osobowe. Oznacza to, że państwa 
członkowskie mogą nakładać tego typu podatki oraz jednostronnie decydować o ich poziomie 
i metodzie obliczania ich wysokości.

Trybunał Sprawiedliwości zawsze orzekał, że podatki związane z rejestracją lub 
zanieczyszczeniem, na przykład podatek od zanieczyszczenia pobierany w Rumunii, mają 
w oczywisty sposób charakter podatkowy i są pobierane nie w związku z przekroczeniem 
granicy państwa członkowskiego, które je ustanowiło, lecz ze względu na inne terminy 
operacyjne, w tym przy pierwszej rejestracji pojazdu samochodowego na terytorium danego 
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państwa członkowskiego.1 W związku z tym tego typu podatki należy traktować jako część 
ogólnego systemu obciążeń wewnętrznych nakładanych na towary, a zatem należy je 
rozważać w świetle art. 110 WE Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej2, tj. nie mogą 
one dyskryminować towarów pochodzących z innych państw członkowskich.

W sprawie Komisja przeciwko Danii Trybunał wyraźnie orzekł, że art. 110 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie ma zastosowania w odniesieniu do krytykowania 
nadmiernych poziomów opodatkowania oraz że państwa członkowskie mogą ustalać stawki 
podatkowe według własnego uznania3. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału nawet bardzo 
wysokich stawek podatkowych nie można uznać za sprzeczne z prawem UE, pod warunkiem, 
że są one jednakowo nakładane na produkty krajowe i na produkty pochodzące z innych 
państw członkowskich (art. 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Przepisy 
rumuńskie nie wykazują pod tym względem naruszenia.

Może się zdarzyć, że w wyniku zmiany miejsca zamieszkania ten sam samochód podlega 
opodatkowaniu w kilku państwach członkowskich. Ponownie, zważywszy na brak wspólnych 
przepisów regulujących postępowanie w tego typu sytuacjach, podwójne nałożenie podatku 
od rejestracji samochodu lub od zanieczyszczenia nie stanowi jako takiego naruszenia prawa 
UE4.

Na dzień dzisiejszy nie stwierdza się niezgodności przepisów rumuńskich w sprawie podatków 
nakładanych na samochody w związku z zanieczyszczeniem z art. 110 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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