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Ref.: Petiția nr. 0235/2010 adresată de Jean-Pierre Save, de cetățenie franceză, 
privind legalitatea taxei impuse de autoritățile spaniole pe ambarcațiunile de 
agrement care navighează sub pavilionul unui alt stat membru al UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, cetățean francez cu domiciliul în Spania, are îndoieli privind legalitatea taxei de 
12 % impuse de către autoritățile spaniole asupra navelor de agrement care navighează sub 
pavilionul unui alt stat membru al Uniunii Europene. El consideră că este vorba despre 
tratament discriminatoriu aplicat cetățenilor statelor membre care au domiciliul în Spania și 
care dețin nave de agrement care navighează sub pavilionul statului din care provin.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiționarul, cetățean francez cu reședința în Spania, își exprimă nemulțumirea cu privire la 
taxa de 12% (este vorba, cel mai probabil, despre Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte, „IEDMT” în forma abreviată) impus de autoritățile spaniole asupra 
ambarcațiunii de agrement aduse de petiționar dintr-un al stat membru al UE. 

În forma sa actuală, legislația UE prevede că statele membre dispun în continuare de libertatea 
de a impune o taxă de înmatriculare1, precum IEDMT, asupra mijloacelor de transport. În 

                                               
1 Termenul „taxă de înmatriculare” este utilizat în acest context cu referire la taxele legate de înmatricularea mijloacelor de 
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această privință nu s-a realizat nicio armonizare. Aceasta înseamnă că, dacă respectă anumite 
norme UE de bază, statele membre au dreptul de a percepe o taxă de înmatriculare asupra 
mijloacelor de transport cu ocazia primei utilizări pe teritoriul lor și de a stabili cote de 
impozitare la nivelul pe care-l consideră adaptat1. Prin urmare, taxele respective se percep în 
anumite state membre (de exemplu, Spania), și nu în altele. Pe deasupra, chiar și în rândul 
statelor care aplică aceste taxe, există diferențe semnificative cu privire la structura și 
nivelurile acestora.  

Cu toate acestea, drepturile statelor membre în această privință sunt limitate atât de 
dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cât și de legislația 
secundară a UE. 

În conformitate cu articolul 110 din TFUE, statele membre nu pot percepe taxe mai ridicate 
asupra produselor importate din alte state membre decât cele percepute asupra produselor 
interne similare și concurente2. Niciun element din documentația prezentată de către 
petiționar nu sugerează încălcarea acestei dispoziții în cazul de față. Din considerente de 
claritate, trebuie precizat că IEDMT este perceput și pentru ambarcațiunile de agrement sub 
pavilion spaniol și aflate în proprietatea cetățenilor spanioli cu ocazia primei înmatriculări în 
Spania.  

Directiva 83/182/CEE din 28 martie 1983 limitează drepturile statelor membre de a aplica 
taxe de consum asupra mijloacelor de transport importate temporar (în principiu, pe o durată 
de cel mult șase luni) dintr-un stat membru în altul. Cu toate acestea, din documentele 
prezentate de petiționar nu reiese că, în cazul său, este vorba despre un import temporar. 

Concluzie

Legislația UE, astfel cum este interpretată de Curtea de Justiție, nu împiedică statele membre 
să perceapă o taxă de înmatriculare, precum IEDMT.

                                                                                                                                                  
transport, permițând astfel utilizarea acestora în statul membru în cauză.  Aceasta este semnificația conferită termenului în 
propunerea de directivă a Consiliului referitoare la taxele pentru autoturisme (documentul COM (2005) 261 final), 
prezentată de către Comisie Consiliului la 5 iulie 2005, care menționează, de asemenea, „Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte”, perceput în Spania, pentru a exemplifica acest tip de taxe (a se consulta anexa II la 
propunere). 

1 Hotărârea Curții UE din 11 decembrie 1990 în cauza C-47/88 Comisia Comunităților Europene v Regatul Danemarcei, 
ECR 1990, p.  I-04509, punctul 10.

2 În cauza C-345/95 (Hotărârea din 9 martie 1995, « Nunes Tadeu »), Curtea UE s-a bazat pe impactul Articolului 90 din 
Tratat (în prezent, Articolul 110 din TFUE) cu privire la o taxă de înmatriculare percepută într-un stat membru, inter alia, 
pentru automobilele de ocazie din alte state membre, precizând că: 
“1. „O taxă pe autovehicule aplicată fără distincție pentru autovehiculele asamblate sau fabricate în statul membru în care 
aceasta este percepută și atât pentru autovehiculele noi, cât și pentru cele utilizate, nu este o taxă vamală sau o altă taxă 
având un efect echivalent cu aceasta (...)
2. Este incompatibilă cu articolul 95 (în prezent articolul 90) din Tratat perceperea de către un stat membru pentru 
autoturismele de ocazie aduse dintr-un alt stat membru a unei taxe calculate fără a lua în considerare deprecierea reală a 
autoturismului, care depășește taxa reziduală inclusă în valoarea autovehiculelor uzate similare, deja înmatriculate pe 
teritoriul național care, fiind deja taxate în momentul acestei înmatriculări, nu sunt taxate atunci când sunt vândute de 
ocazie”. 


