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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

02.09.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1717/2008, внесена от Ion Garboan, с румънско гражданство, 
относно таксата за първоначална регистрация на моторни превозни 
средства, купени в други държави-членки на ЕС

Петиция 1776/2008, внесена от Paula Sandu-Stillert, с германско 
гражданство, относно предполагаемо нарушаване от румънското 
правителство на принципа на свободно движение на стоки

1. Резюме на петиция 1717/2008

Вносителят на петицията възразява срещу прекомерната такса, наложена от румънските 
органи за първоначалната регистрация на моторни превозни средства, придобити в 
други държави-членки на ЕС. Вносителят на петицията, който е закупил лек автомобил 
в Белгия, посочва, че таксата представлява приблизително 35% от платената покупна 
цена. 

Резюме на петиция 1776/2008

Вносителят на петицията посочва, че от 15 декември 2008 г. в Румъния се плаща 
допълнителна пътна такса върху съответната пазарна стойност към момента на стари 
превозни средства на над осем години, внесени от държава-членка на ЕС. Вносителят 
на петицията посочва, че не е било дадено предупреждение за тази мярка и че дори и 
превозни средства, внесени преди 15 декември 2008 г., вече не могат да бъдат 
регистрирани по силата на предишните разпоредби, след като от 9 декември 2008 г., 
RAR, в качеството си на компетентен орган, вече не приема заявления. Вносителят на 
петицията твърди, че това е нарушение на принципа на свободно движение на стоки в 
рамките на вътрешния пазар.

2. Допустимост
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Петиция 1717/2008: Обявена за допустима на 27 март 2009 г.
Петиция 1776/2008: Обявена за допустима на 3 април 2009 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 юли 2009 г.

Петициите

Вносителите на петициите възразяват срещу прекомерна такса, налагана от румънските 
органи върху внасяни от други държави-членки употребявани леки автомобили, като 
тази такса е била увеличена вследствие на Извънредно постановление № 7/2009 
(румънски Държавен вестник,  бр. 103 от 19.2.2009 г.). В някои случаи дължимата такса 
се равнява на 35% от покупната цена на автомобила или дори на пълния й размер.
Освен това е упоменато, че от 9 декември 2008 г. националната администрация не 
приема заявления за регистриране на автомобили и следователно не приема плащания 
за таксата за замърсяване съгласно старата система.

Забележки на Комисията по петицията

Първо трябва да се отбележи, че няма хармонизация на равнището на Европейския 
съюз в областта на данъчното облагане на леки автомобили. Това означава, че 
държавите-членки могат да налагат такива данъци и да решават едностранно относно 
техния размер и методи на изчисление. Съдът на Европейските общности се произнесе 
по делото Комисия/Дания, че член 90 от Договора за ЕО не може да служи за 
порицаване на прекомерния размер на налаганите данъци и че държавите-членки могат 
да определят размера на данъците по свое усмотрение1. Според Съда не може да се 
счита, че дори много високите данъци са в разрез с правото на Общността, при условие 
че те се прилагат еднакво спрямо местни стоки и стоки, внесени от други държави-
членки.

По-специално по отношение на данъчното облагане на употребявани моторни превозни 
средства, в съдебната практика на Съда на Европейските общности е утвърдено, че 
член 90 от Договора за ЕО не е бил спазен, ако данъкът за употребявано моторно 
превозно средство, внесено от друга държава-членка, надвишава остатъчния данък, 
включен в стойността на сходно моторно превозно средство, което вече е било 
регистрирано като ново на местния пазар2. Според Съда, дискриминацията, която се 
забранява в член 90 от Договора за ЕО, може да се избегне, ако се вземе предвид 
реалното обезценяване на внесеното превозно средство чрез съответно намаляване на 
дължимия данък3.

Комисията проучи румънските разпоредби относно данъка за замърсяването от 

                                               
1      Съдебно решение от 11 декември 1990 г. по дело C-47/88 Комисия на Европейските общности / 

Кралство Дания, Сборник, 1990 г., стр. I-04509, точка 10.
2 Съдебно решение от 22 февруари 2001 г. по дело C- 393/98 Ministero Publico и Gomes Valente / 

Fazenda Publica, Сборник, 2001 г., стр. I-01327.
3 Съдебно решение от 9 март 1995 г. по Дело C-345/93 Fazenda Pública и Ministério Público с/у Américo

João Nunes Tadeu, Сборник, 1995 г., стр. I-00479, точка 17.



CM\829649BG.doc 3/4 PE427.119/REV

BG

автомобили, които бяха изменени чрез Извънредно постановление № 7/2009 (румънски 
Държавен вестник, бр. 103, от 19.2.2009 г.) съгласно член 90 от Договора за ЕС, и 
стигна до заключението, че тези разпоредби не зачитат принципа на еднакво третиране 
на местните стоки и стоките от други държави-членки. Поради това на 25 юни 2009 г.
Комисията реши да подаде иск срещу Република Румъния за установяване на 
неизпълнение на задължение от нейна страна, като изпрати официално уведомително 
писмо, в което се посочи несъответствието между националните разпоредби и правото 
на Общността.

Заслужава да се отбележи, че Комисията е получила многобройни жалби по този 
въпрос и че тя е поела ангажимента да уведоми заинтересованите лица относно 
резултата от своето проучване на румънското законодателство. За тази цел, след 
подаване на иска за установяване на неизпълнение на задължения, Комисията 
публикува съобщение за пресата (IP/09/1012).

Изглежда, че въпросът за отказа за приемане на заявления съгласно старата система, 
преди влизането в сила на новите данъчни ставки, е въпрос на национално равнище.
Данъкоплатците, чиито заявления не са били приети от данъчните служби съгласно 
приложимите в дадения момент разпоредби относно данъка за замърсяването, могат да 
разгледат възможността да се обърнат към съответните национални 
административни/съдебни органи във връзка с наличието на лошо администриране.

Заключение

Комисията е запозната с това нарушение на правото на Общността и работи по 
несъответствията на румънското законодателство в областта на данъчното облагане на 
леки автомобили.

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

След откриването на производство за установяване на неизпълнение на задължение 
срещу Република Румъния на 25 юни 2009 г., румънските органи на управление 
отговориха на 28 септември 2009 г. 

Освен това на 12 януари 2010 г. румънските органи на управление представиха на 
Комисията Извънредно постановление № 117/2009 на правителството, с което се 
премахват дерогациите по отношение на определени леки автомобили, предоставени 
съгласно Извънредно постановление № 218/2008, като по този начин се възстановява 
данъчният режим, въведен с Извънредно постановление № 50/2008. Съответно 
основанията за производството за установяване на неизпълнение на задължение 
отпаднаха и производството приключи. 

Комисията получи много голям брой жалби по този въпрос и се ангажира да осведоми 
съответните лица за резултатите от своите проучвания. За тази цел, след подаване на 
иска за установяване на неизпълнение на задължения, Комисията публикува съобщение 
за пресата (IP/09/1012). Гражданите бяха информирани за приключването на 
производството чрез съобщение, публикувано в Официален вестник (ОВ C 29, 5.2.2010 
г.).
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И, накрая, изглежда, че въпросът за отказа за приемане на заявления за регистриране на 
употребявани леки автомобили съгласно старата система, преди влизането в сила на 
новите данъчни ставки, е въпрос на национално равнище. Данъкоплатците, чиито 
заявления не са били приети от данъчните служби, могат да разгледат възможността да 
се обърнат към съответните национални административни/съдебни органи във връзка с 
наличието на лошо управление. 

Понастоящем изглежда, че румънските разпоредби относно данъка върху 
замърсяването от леки автомобили са в съответствие с правото на ЕС.


