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Dotyczy: Petycja 0235/2010, którą złożył Jean-Pierre Save (Francja) w sprawie 
legalności podatku nakładanego przez władze Hiszpanii na łodzie 
wycieczkowe pływające pod banderą innego państwa członkowskiego UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest obywatelem Francji zamieszkałym w Hiszpanii, kwestionuje 
legalność podatku w wysokości 12% nakładanego przez władze Hiszpanii na łodzie 
wycieczkowe pływające pod banderą innego państwa członkowskiego UE. Jest to według 
niego dyskryminowanie obywateli innych państw członkowskich zamieszkałych w Hiszpanii, 
którzy posiadają łodzie wycieczkowe pływające pod banderą ich kraju pochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Składający petycję, który jest obywatelem Francji zamieszkałym w Hiszpanii, kwestionuje 
legalność podatku w wysokości 12% (prawdopodobnie Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, w skrócie IEDMT) nałożonego przez władze Hiszpanii 
na łodzie wycieczkowe przywiezione przez niego z innego państwa członkowskiego UE. 

Obecnie na mocy prawa UE państwa członkowskie mają pełną swobodę w nakładaniu 
podatków rejestracyjnych1, takich jak IEDMT, na środki transportu. Przepisy te nie zostały 
                                               
1 Termin „podatek rejestracyjny” został zastosowany w odniesieniu do wszystkich opłat za rejestrację środków transportu, 

które umożliwiają korzystanie z nich w danym państwie członkowskim.  Takie znaczenie zostało przypisane temu 
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zharmonizowane. Oznacza to, że pod warunkiem przestrzegania pewnych podstawowych 
przepisów UE państwa członkowskie mają prawo do nakładania podatku rejestracyjnego na 
środki transportu przy okazji ich pierwszego wykorzystania na terytorium tych państw oraz 
do ustalenia podatku na poziomie, który uznają za stosowny1. Opłaty te są zatem pobierane w 
niektórych państwach członkowskich (np. w Hiszpanii), zaś w innych nie. Ponadto nawet 
wśród państw, które wprowadziły takie opłaty, istnieją znaczne różnice w zakresie ich 
struktury i poziomów.  
Prawa państw członkowskich w tym zakresie są jednak ograniczone postanowieniami 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz prawa wtórnego UE. 

Zgodnie z art. 110 TFUE państwom członkowskim nie wolno nakładać wyższych podatków 
na towary przywożone z innych państw członkowskich niż podatki nakładane na podobne lub 
konkurencyjne produkty wytwarzane w danym państwie2. Żaden element dokumentacji 
przedstawionej przez składającego petycję nie potwierdza, że przepisy te zostały naruszone w 
omawianym przypadku. Dla wyjaśnienia należy zauważyć, że IEDMT jest również pobierany 
przy pierwszej rejestracji w Hiszpanii na łodzie wycieczkowe pływające pod hiszpańską 
banderą i będące własnością obywateli hiszpańskich.  

Dyrektywa Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. ogranicza prawo państw 
członkowskich do stosowania podatków konsumpcyjnych na środki transportu przywiezione z 
jednego państwa członkowskiego do drugiego na pewien okres (zasadniczo nie krótszy niż 
sześć miesięcy). Jednak dokumenty przedstawione przez składającego petycję nie wskazują, 
że przypadek ten dotyczy przywozu na pewien okres.

Wnioski

Prawo UE w wykładni Trybunału Sprawiedliwości nie zabrania państwom członkowskim 
pobierania podatków takich jak IEDMT.

                                                                                                                                                  
terminowi we wniosku dotyczącym dyrektywy Rady w sprawie podatków związanych z samochodami osobowymi 
(COM(2005) 261 wersja ostateczna) przedstawionym przez Komisję Radzie w dniu 5 lipca 2005 r., w którym wymieniono 
„Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte” pobierany przez Hiszpanię jako przykład tego typu 
podatków (zob. załącznik II do wniosku). 

1 Orzeczenie Trybunału UE  z 11 grudnia 1990 r. w sprawie C-47/88 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Danii, 
Zb. Orz. 1990, str. I-04509, pkt 10.

2 W sprawie C-345/95 (orzeczenia z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie Nunes Tadeu) Trybunał UE orzekł w sprawie wpływu 
art. 90 Traktatu (obecnie art. 110 TFUE) na podatek rejestracyjny nakładany w państwach członkowskich między innymi 
na używane samochody przywożone z innych państw członkowskich, stwierdzając:
“1. Podatek na pojazdy silnikowe stosowany bez rozróżnienia na pojazdy montowane i produkowane w państwie 
członkowskim, w którym pobierany jest podatek,  zarówno w odniesieniu do samochodów nowych, jak i używanych, nie 
jest opłatą celną ani inną opłatą mającą równoważny skutek (...).
2. Niezgodne z art. 95 (obecnie art. 90) Traktatu  jest nakładanie przez państwa członkowskie na samochody używane 
pochodzące z innego państwa członkowskiego opłat obliczanych bez uwzględnienia obecnej niższej ceny pojazdu,  które 
przekraczają część podatku uwzględnioną w wartości podobnego samochodu używanego zarejestrowanego już na 
terytorium krajowym, który, będąc  już opodatkowany podczas tej rejestracji, nie podlega opodatkowaniu przy sprzedaży 
jako pojazd używany”.


