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Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1243/2008, внесена от Gisela Cruz, с португалско гражданство, 
относно португалския закон № 22A/2007 за данък за превозните 
средства и съответствието му с изискванията на ЕС в тази област

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията повдига въпроса за португалския закон № 22A/2007 за 
данъка за превозните средства и за условията, прилагани при определянето на данъците 
за употребявани моторни превозни средства, внесени от чужбина. Вносителката на 
петицията смята, че този нов закон противоречи на приложимите фискални изисквания 
на ЕС, съгласно които никоя държава-членка не може да налага, пряко или непряко, 
вътрешни данъци от какъвто и да било вид върху стоки, произлизащи от друга 
държава-членка, които са по-високи от данъците, начислени пряко или непряко върху 
еквивалентни местни стоки, и призовава Европейския парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Вносителката на петицията повдига въпроса за португалския закон № 22A/2007 за 
данъка за превозните средства и по-специално за IUC, годишния пътен данък. Тя 
твърди, че всички превозни средства втора употреба, които са били регистрирани в 
Португалия след юли 2007 г., се облагат с по-висок данък в сравнение с автомобилите, 
които вече са на португалския пазар. Вносителката е на мнение, че този нов закон 



PE423.926v03-00 2/4 CM\853677BG.doc

BG

противоречи на приложимите фискални изисквания на ЕС, съгласно които никоя 
държава-членка не може да налага, пряко или непряко, вътрешни данъци от какъвто и 
да било вид върху стоки, произлизащи от друга държава-членка, които са по-високи от 
данъците, начислени, пряко или непряко, върху еквивалентните им местни стоки.

Следва да се отбележи, че в областта на данъчното облагане на превозните средства 
почти не съществува хармонизирано законодателство на равнището на Общността, 
въпреки че Комисията настоятелно е опитвала да премахне данъчните пречки, които 
водят до проблеми за свободното движение на пътнически превозни средства в рамките 
на вътрешния пазар. Това означава, че държавите-членки могат да налагат такси при 
регистрирането на моторните превозни средства или за ползването на националната 
пътна мрежа и самостоятелно да определят размера на тези такси, както и методите на 
изчислението им, стига да са спазени условията на член 90 ЕО, който забранява 
налагането на дискриминиращи вътрешни данъци, пряко или косвено, върху стоки на 
други държави-членки, когато надвишават наложените пряко или косвено върху 
подобните местни стоки. 

Дискриминация между местните и вносните продукти може да настъпи при различни 
обстоятелства, напр. вследствие на размера на данъка, данъчната основа, или дори 
вследствие на метода на плащане на данъка. Следва да бъде подчертано, че са 
забранени всички видове дискриминация, дори когато тази дискриминация се 
наблюдава само в някои отделни случаи.

Комисията е осведомена, че на 29 юни 2007 г. Португалия е променила данъчното 
облагане на автомобилите (национален закон 22-A/2007), както и че е изменила този 
закон посредством националния закон за бюджета (национален закон 64-A/2008), 
считано от 1 януари 2009 г. Като взема предвид тези данни, Комисията подробно е 
разгледала португалските разпоредби относно пътния данък в светлината на 
изискванията на член 90 от Договора за ЕО.

В този контекст, в рамките на процедурата по член 226 от Договора, Комисията е 
изискала от португалските органи да предоставят информация относно пътния данък и 
понастоящем разглежда получения отговор.

4. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

На 28 януари 2010 г., Европейската комисия призова Португалия, чрез мотивирано 
становище съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), да измени разпоредбите си относно годишния пътен данък за превозни 
средства.

Съгласно действащите разпоредби в Португалия годишният пътен данък за две 
подобни употребявани превозни средства ще се изчислява по различен начин всяка 
година в зависимост от това дали са били регистрирани в Португалия за първи път, 
считано от 1 юли 2007 г., или преди тази дата. Превозни средства, регистрирани за 
първи път в Португалия, считано от тази дата, са предмет на годишен пътен данък, 
който като цяло е по-висок.
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Що се отнася до данъчното облагане на употребявани превозни средства, Съдът на 
Европейските общности е постановил, че превозно средство става „национално 
превозно средство“, след като е внесено и пуснато на националния пазар. 

Изглежда, че изискванията в Португалия са определени по начин, който създава 
дискриминационен ефект срещу всички превозни средства втора употреба в държавите-
членки освен в Португалия преди 1 юли 2007 г.

Според Съда, член 110 от ДФЕС се нарушава, когато данъците, с които се облагат 
внесен продукт и подобен национален продукт се изчисляват по различен начин въз 
основа на различни критерии, които водят, дори само в отделни случаи, до по-високо 
данъчно облагане, налагано на внесения продукт. Изглежда че такъв е и настоящият 
случай, в който намалението на данъка за регистрация също може да се окаже от 
значение. 

Към Португалия е отправено искане да отговори на мотивираното становище в рамките 
на два месеца. Ако отговорът не се счете за задоволителен, Комисията може да заведе 
иск срещу Португалия в Съда на Европейския съюз.

Въпреки това следва да се подчертае, че такова производство може да доведе само до 
обявяване, че съответното изискване е наистина несъвместимо. Следователно е в 
интерес на гражданите да използват средства на национално равнище, за да защитят 
правата си и получат обезщетение в отделните случаи, като единствено националните 
съдилища са компетентни, например, да присъдят обезщетение или да издадат 
разпореждане срещу администрацията. 

5. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Съгласно действащите разпоредби в Португалия годишният пътен данък за две 
подобни употребявани превозни средства ще се изчислява по различен начин всяка 
година в зависимост от това дали са били регистрирани в Португалия за първи път, 
считано от 1 юли 2007 г., или преди тази дата. Автомобили, регистрирани за първи път 
в Португалия, считано от тази дата, са предмет на годишен пътен данък, който е 
изчислен по различен начин.

На посочената дата е влязла в сила обща реформа в данъчната система за превозни 
средства на Португалия. В тази връзка данъкът върху регистрацията като цяло е 
намалял, докато годишният пътен данък се е увеличил, като и двата са свързани с 
нивата на емисиите на CO2. Целта е да се отстрани данъчната тежест от регистрацията 
за използването на превозни средства и да се приложи принципът „замърсителят 
плаща“, което е стъпка в посоката, предвидена в предложението на Комисията за 
директива на Съвета за данъчното облагане на леките автомобили.1 По отношение на 
годишния пътен данък, предишната система, в която данъците са по-ниски за 
автомобилите с високо ниво на изгорели газове и нивата на емисиите не са взети 
предвид, продължава да се прилага за превозните средства, регистрирани преди 
влизането в сила на реформата. Причината за това е, че тези превозни средства като 
цяло са били предмет на по-висок данък върху регистрацията в сравнение с превозните 
                                               
1 COM/2005/0261 окончателен.
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средства, регистрирани от 1 юли 2007 г. Според португалските органи прилагането на 
новия и по-висок размер на данъка върху превозните средства, за които е плащан 
предишният и като цяло значително по-висок данък върху регистрацията, би породило 
огромна тежест. 

Дори формално да има основания да се твърди, че е налице дискриминация въз основа 
на член 110 ЕО, Комисията счита, че би било непропорционално този случай да бъде 
отнесен към Съда на Европейските общности. 

Преди всичко следва да се подчертае, че размерът на данъчната разлика между общата 
сума на данъка върху регистрацията и годишния пътен данък съгласно старата, 
съответно новата система, изглежда е съвсем минимален. Във всеки случай проблемът 
е преходен и може да съществува единствено през полезния живот на автомобилите, 
регистрирани преди 1 юли 2007 г.

Освен това новата система съответства повече на посоченото по-горе предложение на 
Комисията отколкото предишната, доколкото първо има за цел постепенно да 
прехвърли данъчната тежест от данъка върху регистрацията към годишния пътен 
данък, което е благоприятно по отношение на проблемите на вътрешния пазар, 
породени от данъка върху регистрацията, и второ, е силно основана на нивата на 
емисии на CO2. Завеждането на производство за нарушение с изискването новата 
система да бъде прилагана единствено за автомобилите, регистрирани първо в 
Европейския съюз от 1 юли 2007 г. би било парадоксално; в такъв случай нивата на 
емисиите биха били вземани предвид за целите на годишния пътен данък единствено за 
най-съвременните и следователно най-слабо замърсяващи околната среда автомобили. 
В бъдеще новата система ще подобри значително положението. Следователно 
Комисията възнамерява да приключи разглеждането на това досие.


