
CM\816795RO.doc PE441.360v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

11.5.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1786/2009, adresată de Șerban Rareș, de cetățenie română, privind 
taxa de primă înmatriculare auto din România, care este exagerat de mare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că taxa de primă înmatriculare auto din România este abuzivă. Se pare 
că petiționarului i s-a solicitat plata unei sume de 450 de euro pentru înmatricularea unui 
autoturism marca Dacia Logan fabricat în România, dar cumpărat din Germania.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Trebuie precizat încă din start că nu s-a efectuat o armonizare a taxelor pe autovehicule la 
nivelul UE. Acest lucru înseamnă că statele membre pot impune aceste taxe și pot decide 
unilateral asupra nivelului și metodei de calcul practicate de acestea.

Curtea de Justiție s-a pronunțat în mod constant în sensul că taxele de înmatriculare sau de 
poluare, cum ar fi o taxă de poluare aplicată în România, au în mod evident un caracter fiscal 
și sunt percepute nu pentru motivul că un autovehicul trece frontiera statului membru care 
aplică respectiva taxă, ci în virtutea altor fapte generatoare, care includ prima înmatriculare a 
unui autovehicul în statul membru respectiv1. Prin urmare, acestea trebuie privite ca o parte a 
regimului general intern de impozitare a mărfurilor și trebuie, în consecință, să fie analizate în 

                                               
1 Hotărârea Curții din 17 iunie 2003 în cauza C-383/01 De Danske Bilimportører/Skatteministeriet, Told- og 

Skattestyrelsen, Rec. 2003, p. I-06065, punctul 34.
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temeiul articolului 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene1 (TFUE), cu alte 
cuvinte, acestea nu trebuie să facă discriminare împotriva mărfurilor altor state membre.

În special, în cauza Comisia/Danemarca, Curtea a menționat clar că articolul 110 TFUE nu 
este destinat să dezaprobe caracterul excesiv al nivelurilor de taxare și că statele membre pot 
fixa taxele la nivelurile pe care acestea le consideră potrivite2. Potrivit Curții, nici măcar
taxele extrem de ridicate nu pot fi considerate contrare dreptului UE, cu condiția ca acestea să 
fie impuse în mod identic asupra produselor interne și asupra celor care provin din alte state 
membre (articolul 110 TFUE). Normele românești nu par să releve o încălcare în această 
privință.

Se poate întâmpla ca, în urma schimbării reședinței, același autovehicul să fie taxat în mai 
multe state membre. Iarăși, ținând cont de faptul că nu există norme comune pentru astfel de 
situații, dubla impunere a taxei de înmatriculare sau a taxei de poluare asupra autovehiculelor 
nu este, ca atare, contrară dreptului UE3.

În prezent, normele românești privind taxa de poluare auto nu par să fie contrare articolului 
110 TFUE.

                                               
1 Versiune consolidată (Jurnalul Oficial C 115 din 9 mai 2008). Fostul articol 90 din TCE.
2 Hotărârea Curții din 11 decembrie 1990 în cauza C-47/88 Comisia Comunităților Europene/Regatul 

Danemarcei, Rec. 1990, p. 1-04509, punctul 10.
3 Hotărârea Curții din 15 iulie 2004 în cauza C-365/02 Marie Lindfors, Rec. [2004], p. I-07183.


