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Dotyczy: Petycji 1717/2008, którą złożył Ion Garboan (Rumunia), w sprawie opłaty za 
pierwszą rejestrację pojazdów zakupionych w innych państwach 
członkowskich UE

Petycji 1776/2008, którą złożyła Paula Sandu-Stillert (Niemcy), w sprawie 
domniemanego naruszania przez rząd rumuński swobody przepływu 
towarów

1. Streszczenie petycji 1717/2008

Składający petycję protestuje w związku z wygórowaną opłatą, jaką władze rumuńskie 
nakładają przy pierwszej rejestracji pojazdów kupionych w innych państwach członkowskich 
UE. Składający petycję, który nabył samochód w Belgii, stwierdza, że opłata ta stanowi około 
35% ceny zakupu. 

Streszczenie petycji 1776/2008

Składająca petycję informuje, że od dnia 15 grudnia 2008 r. w Rumunii trzeba opłacać 
dodatkowy podatek drogowy od aktualnej wartości rynkowej pojazdów starszych niż osiem 
lat i przywiezionych z państwa członkowskiego UE. Składająca petycję zaznacza, że nie 
uprzedzono o wprowadzeniu tego środka i że nawet pojazdy przywiezione przed dniem 
15 grudnia 2008 r. nie mogą już zostać zarejestrowane na mocy poprzednich ustaleń, gdyż od 
dnia 9 grudnia 2008 r. RAR, właściwy urząd, nie przyjmuje wniosków. Składająca petycję 
przekonuje, że stanowi to naruszenie swobody przepływu towarów na rynku wewnętrznym.

2. Dopuszczalność

Petycja 1717/2008: petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 marca 2009 r. 
Petycja 1776/2008: petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 kwietnia 2009 r. 
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Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Petycje

Składający petycje protestują przeciwko wygórowanemu podatkowi w Rumunii, pobieranemu 
od używanych pojazdów importowanych z innych państw członkowskich, którego wysokość 
podniesiono na mocy nadzwyczajnego rozporządzenia nr 7/2009 (OG nr 103 z 19.2.2009). W 
niektórych przypadkach należny podatek stanowi 35% ceny zakupu pojazdu lub nawet jej 
dorównuje. Składający petycje wspominają ponadto o tym, że dnia 9 grudnia 2008 r. organy 
administracji krajowej nie przyjmowały wniosków w sprawie rejestracji pojazdów, a co za 
tym idzie wpłat z tytułu podatku od zanieczyszczeń, na starych zasadach.

Uwagi Komisji do petycji

Należy przede wszystkich zauważyć, że na szczeblu Unii Europejskiej brak jest harmonizacji 
w dziedzinie podatków od samochodów osobowych. Oznacza to, że państwa członkowskie 
mogą nakładać takie podatki i same decydować o ich wysokości i sposobie naliczania. W 
sprawie Komisja przeciwko Danii Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że art. 90 traktatu WE 
nie stanowi narzędzia potępiającego nadmierną wysokość podatków oraz że państwa 
członkowskie mogą ustalać stawki podatkowe na takim poziomie, jaki uważają za słuszny1. 
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału nawet bardzo wysokich stawek podatkowych nie można 
uważać za niezgodne z prawem wspólnotowym, pod warunkiem że dotyczą one w takim 
samym stopniu towarów krajowych i towarów importowanych z innych państw 
członkowskich. 

W szczególnym przypadku opodatkowania pojazdów używanych orzecznictwo Trybunału nie 
pozostawia wątpliwości co do tego, że dochodzi do naruszenia art. 90 traktatu WE, jeżeli 
kwota podatku pobranego od pojazdu używanego, sprowadzonego z innego państwa 
członkowskiego, przekracza podatek rezydualny zawarty w wartości podobnego pojazdu, 
zarejestrowanego już na rynku krajowym jako nowy2. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
dyskryminacji, której zabrania art. 90 traktatu WE, można uniknąć, uwzględniając 
rzeczywisty spadek wartości pojazdu importowanego poprzez odpowiednie obniżenie kwoty 
podatku3.

Komisja dokładnie przeanalizowała rumuńskie przepisy dotyczące podatku od 
zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy, które zmieniono na mocy nadzwyczajnego 
rozporządzenia nr 7/2009 (OG nr 103 z 19.2.2009 r.), w oparciu o art. 90 traktatu WE i doszła 
do wniosku, że przepisy te nie są zgodne z zasadą równego traktowania towarów krajowych i 
towarów importowanych z innych państw członkowskich. W związku z powyższym dnia 
25 czerwca 2009 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia 

                                               
1      Orzeczenie Trybunału z dnia 11 grudnia 1990 r. w sprawie C-47/88 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Danii, Zb. 

Orz. 1990, s. I-04509, pkt 10.
2 Orzeczenie Trybunału z dnia 22 lutego 2001 w sprawie C-393/98 Ministero Publico i Gomes Valente przeciwko Fazenda Publica, Zb. 

Orz. 2001, s. I-01327.
3 Orzeczenie z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie C-345/93 Fazenda Pública i Ministério Público przeciwko Américo João Nunes Tadeu, 

Zb. Orz. 1995, s. I-00479, pkt 17.
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przepisów przeciwko Republice Rumunii, wysyłając formalne powiadomienie, w którym 
zwraca się uwagę na niezgodność przepisów krajowych z prawem wspólnotowym. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że Komisja otrzymała bardzo wiele skarg w tej sprawie i 
zobowiązała się do poinformowania zainteresowanych osób o wyniku analizy rumuńskiego 
prawa. W tym celu po wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia przepisów Komisja 
opublikowała komunikat prasowy (IP/09/1012).

Problem nieprzyjmowania wniosków na starych zasadach przed wejściem w życie nowych 
stawek podatkowych wydaje się mieć charakter krajowy. Podatnicy, których wniosków 
urzędy skarbowe nie przyjęły zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami dotyczącymi 
podatku od zanieczyszczeń, mogą rozważyć możliwość zwrócenia się do odpowiednich 
krajowych organów administracyjnych lub sądowych z żądaniem ukarania nadużyć.

Wnioski

Komisja jest poinformowana o naruszeniu prawa wspólnotowego i zajęła się kwestią 
niespójności prawa rumuńskiego w zakresie opodatkowania samochodów osobowych.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2010 r.

W następstwie wszczęcia w dniu 25 czerwca 2009 r. postępowania w sprawie naruszenia 
przepisów przeciwko Republice Rumunii władze rumuńskie wystosowały odpowiedź w dniu 
28 września 2009 r. 

Ponadto dnia 12 stycznia 2010 r. władze rumuńskie przedłożyły Komisji nadzwyczajne 
rozporządzenie rządu nr 117/2009, które znosi zwolnienia z podatku przyznane niektórym 
pojazdom w ramach nadzwyczajnego rozporządzenia nr 218/2008, przywracając tym samym 
system podatkowy, który obowiązywał w ramach nadzwyczajnego rozporządzenia 
nr 50/2008. W związku z tym nie ma już podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie 
naruszenia przepisów i sprawa została zamknięta. 

Komisja otrzymała bardzo wiele skarg w tej sprawie i zobowiązała się do poinformowania 
zainteresowanych osób o wyniku swojego dochodzenia. W tym celu po wszczęciu 
postępowania w sprawie naruszenia przepisów Komisja opublikowała komunikat prasowy 
(IP/09/1012). Obywatele zostali poinformowani o zamknięciu sprawy w ogłoszeniu 
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym (Dz.U. C 29 z 5.2.2010).

Problem nieprzyjmowania wniosków w sprawie rejestracji używanych samochodów na 
starych zasadach przed wejściem w życie wyższych stawek podatkowych wydaje się mieć 
charakter krajowy. Podatnicy, których wniosków urzędy skarbowe nie przyjęły, mogą 
rozważyć możliwość zwrócenia się do odpowiednich krajowych organów administracyjnych 
lub sądowych z żądaniem ukarania nadużyć 

Rumuńskie zasady dotyczące podatku od zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy 
wydają się teraz zgodne z prawem UE.


