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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0235/2010, внесена от Jean-Pierre Save, с френско гражданство, 
относно законосъобразността на наложения от испанските органи данък 
върху плаване на екскурзионни плавателни съдове под флага на друга 
държава-членка на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят, който е френски гражданин, пребиваващ в Испания, поставя под съмнение 
законосъобразността на 12%-овия данък, наложен от испанските органи върху 
екскурзионни плавателни съдове, плаващи под флага на друга държава-членка на ЕС.
Според него това е дискриминация срещу граждани на държавите-членки, които 
пребивават в Испания и които притежават собствени екскурзионни плавателни съдове 
под флага на собствената им държава на произход.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

„Вносителят на петицията, френски гражданин, пребиваващ в Испания, се оплаква във 
връзка с 12%-ов данък (най-вероятно Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, или накратко „IEDMT“), наложен от испанските органи върху екскурзионен 
плавателен съд, внесен от него от друга държава-членка на ЕС. 

При настоящото положение на законодателството на ЕС, държавите-членки са 
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свободни да прилагат данък за регистрация1, като например IEDMT, върху превозните 
средства. По този въпрос няма хармонизация. Това означава, че държавите-членки, при 
положение че зачитат някои основни правила на ЕС, имат право да облагат превозните 
средства с данък за регистрация по повод на първото влизане на превозните средства в 
употреба на тяхна територия, както и да определят равнищата на данъчните ставки, 
както счетат за целесъобразно2. Следователно тези данъци се прилагат в някои 
държави-членки (например Испания), а в други – не. Освен това, дори сред тези, които 
прилагат въпросните данъци, съществуват значителни разлики, що се отнася до 
структурата и ставките на данъците.  

При все това правата на държавите-членки в това отношение са ограничени от 
разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и 
производното законодателство на ЕС. 

Съгласно член 110 от ДФЕС държавите-членки не могат да налагат по-високи данъци 
върху продуктите, внесени от други държави-членки, от данъците, налагани върху 
подобни или конкурентни местни продукти3. Нищо в документацията, представена от 
вносителя на петицията, не подсказва, че тази разпоредба е била нарушена във 
въпросния случай. С цел по-голяма яснота трябва да се отбележи, че с данък IEDMT по 
случай първа регистрация в Испания се облагат също така екскурзионни плавателни 
съдове под испански флаг, които са собственост на испански граждани.  

Директива 83/182/EИО на Съвета от 28 март 1983 г. ограничава правата на държавите-
членки да налагат данък върху потреблението при временен внос на превозни средства 
(по принцип за срок, по-къс от 6 месеца) от една държава-членка в друга държава-
членка. Същевременно документите, предоставени от вносителя на петицията, не 
подсказват този случай да се отнася до временен внос.“

Заключение

                                               
1 Използването на термин „данък за регистрация“ тук се отнася до онези данъци, които са свързани с регистрацията 

на превозни средства, като по този начин позволяват използването им в съответната държава-членка.  Това е 
значението, което се придава на термина в предложението за Директива на Съвета относно данъците върху леките 
автомобили (COM (2005) 261 окончателен), представено от Комисията на Съвета на 5 юли 2005 г., което 
допълнително споменава начислявания в Испания данък „Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte“ като пример за този вид данъци (вж. приложение ІІ към предложението). 

2 Съдебно решение на Съда на ЕС от 11 декември 1990 г. по дело C-47/88 Комисия на Европейските общности 
срещу Кралство Дания, Сборник практика на Съда на ЕО от 1990 г., стр. I-04509, точка 10.

3 В дело C-345/95 (Съдебно решение от 9 март 1995 г. „Nunes Tadeu“), Съдът на ЕС е разгледал въздействието на 
член 90 от Договора (понастоящем член 110 от ДФЕС) върху налаган данък за регистрация в дадена държава-
членка, наред с другото, за автомобили втора употреба, внесени от други държави-членки, като е заявил следното:
“1. Данък за моторно превозно средство, налаган без разграничаване на това дали става дума за превозни средства, 
сглобени или произведени в държавата-членка, където се налага данъкът, и за нови или използвани превозни 
средства, не е мито или налог с еквивалентен ефект на него (…)
2. Налагането от страна на дадена държава-членка върху автомобили втора употреба на данък, който се изчислява 
без отчитане на действителната амортизация на автомобила, който надвишава местния данък, включен в 
стойността на подобни моторни превозни средства втора употреба, вече регистрирани на националната територия, 
които, обложени с данък по време на подобна регистрация, не се облагат с данък при продажба „на старо“, не 
съответства на член 95 (понастоящем член 90) от Договора.
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Правото на ЕС, по начина, по който се тълкува от Съда на ЕС, не възпрепятства 
държавите-членки да налагат данък за регистрация от типа на IEDMT.


