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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0726/2010 , внесена от John E. Doherty, с ирландско 
гражданство, от името на асоциацията на ирландските шофьори, 
относно таксата за регистрация на превозни средства в Ирландия 
(VRT)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу регистрационната такса в размер на 36%, 
наложена по силата на ирландския финансов закон от 1992 г .  върху внасяните в 
Ирландия моторни превозни средства. Вносителят е на мнение, че тази такса 
възпрепятства свободното движение на стоки и така противоречи на основните 
принципи на ЕС. Той посочва също, че при незаплащане на таксата, превозното 
средство бива конфискувано, като освен това се налага глоба в размер до 10% от 
стойността на таксата. Вносителят съответно призовава Европейския парламент да 
проучи доколко тази ситуация е в съответствие с правото на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Наблюдения на Комисията

Съгласно действащото законодателство на ЕС държавите-членки имат широки 
правомощия по отношение на поддържането или въвеждането на данъци върху 
автомобили. Такси като таксата за регистрация на превозни средства (VRT) 
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съществуват в няколко държави-членки. Според Съда подобни такси не представляват 
мита, но трябва да бъдат разгледани съгласно член 110 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС, предишен член 90 от Договора за ЕС). 

Регистрационните такси, като VRT, са позволени в случаите, когато се налагат върху 
стоки, произхождащи от други държави-членки, при условие че отговарят на 
условията, съдържащи се в член 110 от ДФЕС. Съдът на ЕС нееднократно е заявявал, 
че държавите-членки могат да налагат такси при първата регистрация на тяхната 
национална територия на моторни превозни средства, произведени или купени в други 
държави-членки, при условие че не са дискриминационни спрямо моторни превозни 
средства с произход от други части на ЕС. 

Освен това Съдът е постановил, че налагането на регистрационна такса от страна на 
държава-членка за употребявани превозни средства от друга държава-членка е в 
противоречие с първия параграф на член 110 от ДФЕС в случаите, в които размерът на 
таксата надвишава остатъчния данък, включен в стойността на подобни употребявани 
превозни средства, вече регистрирани на територията на държавата. 

В случая на Ирландия, понастоящем някои аспекти на таксата VRT са обект на 
процедура за нарушение, започната от Комисията. 

Решението относно това кои моторни превозни средства подлежат на облагане с 
държавна такса е свързано главно с регистрацията на моторното превозно средство В
Съобщение 1 от 15 май 1996 г. Комисията отбеляза, че на дадено лице не може да бъде 
разрешено да регистрира моторното си превозно средство в държава-членка по свой 
избор, тъй като това би означавало, че всички моторни превозни средства биха били 
регистрирани в държавата-членка с най-ниски такси. Съдът потвърди тази позиция в 
решението си по Дело C-451/99, Cura Anlagen.

Макар че Комисията последователно се опитва да отстрани продължаващите данъчни 
бариери, които нарушават свободното движение на пътнически автомобили в рамките 
на вътрешния пазар, досега предложенията на Комисията в тази област не са приети 
поради недостатъчна подкрепа от страна на държавите-членки. През 2005 г. например 
Комисията представи предложение за Директива (COM(2005)261), което, наред с 
другото, включваше отмяна на таксата за регистрация на моторни превозни средства в 
рамките на преходен период от пет до десет години, както и разпоредби, установяващи 
система за възстановяване на регистрационните такси, която да бъде прилагана за 
пътнически автомобили, които са били регистрирани в една държава-членка и 
впоследствие са били изнесени или трайно прехвърлени в друга държава-членка. 
Заключение

Понастоящем някои аспекти от ирландската такса за регистрация на моторни превозни 
средства са обект на процедура за нарушение, започната от Комисията.

                                               
1  ОВ С 143/4 от 15 май 1996 г.


