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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1717/2008, adresată de Ion Garboan, de naționalitate română, 
privind taxa de primă înmatriculare a vehiculelor cumpărate în alte state 
membre UE

Petiția nr. 1776/2008, adresată de Paula Sandu-Stillert, de naționalitate 
germană, privind presupusa încălcare de către statul român a liberei
circulații a bunurilor 

1. Rezumatul petiției nr. 1717/2008

Petiționarul protestează împotriva taxei excesive impuse de autoritățile române pentru prima 
înmatriculare a vehiculelor achiziționate în alte state membre ale UE. Petiționarul, care a 
cumpărat un autoturism în Belgia, susține că taxa reprezintă aproximativ 35% din prețul de 
achiziție plătit. 

Rezumatul petiției nr. 1776/2008

Petiționara informează că, începând cu 15 decembrie 2008, în România a intrat în vigoare o 
taxă în plus pentru admiterea vehiculelor care sunt mai vechi de 8 ani și care sunt importate 
dintr-un stat membru UE. Potrivit petiționarei, această măsură nu a fost adusă la cunoștință 
dinainte. Vehiculele importate deja înainte de 15 decembrie 2008 nu au mai putut fi 
înmatriculate conform vechii reglementări, deoarece instanța competentă, RAR-ul, nu mai 
accepta nicio înscriere încă din 9 decembrie 2008. Petiționara consideră că comportamentul 
statului român este în contradicție cu libera circulație a bunurilor pe piața internă.

2. Admisibilitate

Petiția 1717/2008: Declarată admisibilă la 27 martie 2009. 
Petiția 1776/2008: Declarată admisibilă la 3 aprilie 2009. 
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Comisia a fost invitată să furnizeze informații conform articolului 192 alineatul (4) din 
Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Petițiile

Petiționarii protestează împotriva taxei excesive stabilite de autoritățile române, aplicată în 
cazul autovehiculelor uzate provenite din alte state membre, care a fost mărită prin Ordonanța 
de urgență nr. 7/2009 (OG nr. 103, 19.2.2009). În anumite cazuri, taxa datorată reprezintă 
35% din prețul de achiziție al autoturismului sau chiar este egală cu acesta. În plus, se 
menționează că administrația națională nu a acceptat cererile privind înmatricularea 
autoturismelor de la data de 9 decembrie 2009, și astfel, plata taxei de poluare, prevăzută de 
vechiul sistem.

Comentariile Comisiei privind petiția

În primul rând, trebuie observat faptul că nu există o armonizare la nivelul Uniunii Europene 
în domeniul taxelor referitoare la autoturisme. Aceasta înseamnă că statele membre pot 
impune astfel de taxe și pot decide în mod unilateral cu privire la nivelul acestora și la 
metodele de calcul. De fapt, Curtea de Justiție, a stabilit în hotărârea din cauza Comisia c.
Danemarca faptul că articolul 90 TCE nu are ca scop cenzurarea nivelului excesiv de taxare și 
că statele membre pot stabili rata de taxare la nivelul pe care îl consideră adecvat1. În 
conformitate cu jurisprudența Curții, nici măcar ratele foarte ridicate ale taxelor nu pot fi 
considerate contrare legislației comunitare, cu condiția ca acestea să fie aplicate în mod 
identic în cazul produselor interne și al celor aduse din alte state membre. 

În ceea ce privește în special taxarea autovehiculelor uzate, din jurisprudența constantă a 
Curții rezultă că perceperea unei taxe în cazul vehiculelor uzate care provin din alte state 
membre UE încalcă articolul 90 din Tratatul CE, dacă valoarea taxei depășește taxa reziduală 
inclusă în valoarea unui autovehicul similar care a fost deja înmatriculat pe piața internă ca 
fiind nou2. Conform Curții, discriminarea interzisă de articolul 90 din Tratatul CE poate fi 
evitată dacă gradul de uzură al autovehiculului importat este luat în considerare prin reducerea 
corespunzătoare a taxei3.

Comisia a analizat reglementările românești privind taxa pe poluare pentru autovehicule, care 
au fost modificate prin Ordonanța de urgență nr. 7/2009 (OG nr. 103, 19.2.2009) în temeiul 
articolului 90 din Tratatul CE, și a concluzionat că aceste norme nu respectă principiul 
egalității de tratament aplicat bunurilor interne și bunurilor provenite din alte state membre. 
Prin urmare, la data de 25 iunie 2009, Comisia a hotărât să deschidă o procedură de încălcare 
a dreptului comunitar împotriva României prin trimiterea unei scrisori de notificare formală, 
care semnalează incompatibilitatea reglementărilor naționale cu legislația comunitară. 

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

04509, punctul 10.
2 Hotărârea Curții din 22 februarie 2001 în cauza C- 393/98 Ministero Publico și Gomes Valente c.. Fazenda Publica, ECR 2001, p. I-

01327.
3 Hotărârea din 9 martie 1995 în cauza C-345/93 Fazenda Pública și Ministério Público c. Américo João Nunes Tadeu, ECR 1995, 

pagina I-00479, punctul 17.
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Merită observat faptul că un număr foarte mare de plângeri au fost primite de Comisie 
referitor la această chestiune, iar Comisia a promis că va informa persoanele interesate cu 
privire la rezultatul investigației asupra legislației românești. În acest sens, după deschiderea 
procedurii de încălcare a dreptului comunitar, Comisia a publicat un comunicat de presă 
(IP/09/1012).

Problema neacceptării cererilor de înmatriculare în conformitate cu vechiul sistem, înainte de 
intrarea în vigoare a noilor niveluri ale taxei, pare să fie o chestiune națională. Contribuabilii, 
ale căror cereri nu au fost acceptate de către autoritățile fiscale în conformitate cu 
reglementările privind taxa pe poluare aplicabile la momentul respectiv, pot lua în considerare 
posibilitatea de a depune plângeri de administrare defectuoasă împotriva organismelor 
judiciare/administrative naționale respective. 

Concluzie

Comisia este conștientă de faptul că există o încălcare a dreptului comunitar și se ocupă de 
inconsistențele legislației românești în materie de taxă auto.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

În urma inițierii procedurii de încălcare a dreptului Uniunii împotriva Republicii România, la 
25 iunie 2009, autoritățile române au răspuns la 28 septembrie 2009. 

Ulterior, la 12 ianuarie 2010, autoritățile române au transmis Comisiei Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 117/2009, care elimină scutirea acordată anumitor autovehicule în temeiul 
Ordonanței de urgență nr. 218/2008, reintroducând astfel regimul de taxare existent în temeiul 
Ordonanței de urgență nr. 50/2008. În consecință, motivele care au stat la baza procedurii de 
încălcare au încetat să existe și cazul a fost închis. 

Comisia a primit un număr ridicat de plângeri cu privire la această chestiune și a promis să 
informeze persoanele interesate cu privire la rezultatul investigațiilor sale. În acest sens, după 
deschiderea procedurii de încălcare a dreptului comunitar, Comisia a publicat un comunicat 
de presă (IP/09/1012). Cetățenii au fost informați cu privire la închiderea cazului printr-un 
aviz publicat în Jurnalul Oficial (JO C 29, 5.2.2010).

În fine, problema neacceptării cererilor de înmatriculare în conformitate cu vechiul sistem, 
înainte de intrarea în vigoare a noilor niveluri ale taxei, pare să fie o chestiune națională. 
Contribuabilii, ale căror cereri nu au fost acceptate de către autoritățile fiscale, pot lua în 
considerare posibilitatea de a depune plângeri de administrare defectuoasă împotriva 
organismelor judiciare/administrative naționale respective. 

În prezent, normele României în materie de taxă pe poluare pentru autovehicule par să fie 
conforme dreptului UE.


