
CM\862698PL.doc PE462.651

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

29.3.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycji 0726/2010, którą złożył John E. Doherty (Irlandia) w imieniu 
Irlandzkiego Stowarzyszenia Kierowców, w sprawie podatku od 
rejestracji pojazdów (VRT) nakładanego w Irlandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza skargę w związku z 36-procentowym podatkiem rejestracyjnym, 
który zgodnie z irlandzką ustawą finansową z 1992 r., jest nakładany na pojazdy motorowe 
importowane do Irlandii. Składający petycję uważa, że podatek ten utrudnia swobodny 
przepływ towarów i narusza podstawowe zasady UE. Informuje on również, że nieopłacenie 
podatku skutkuje zajęciem pojazdu i nałożeniem kary w wysokości do 10% kwoty podatku. 
Dlatego składający petycję wzywa Parlament Europejski do zbadania, czy taki stan rzeczy jest 
zgodny z prawem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 października 2010 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Uwagi Komisji

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem UE państwom członkowskim przysługuje szeroko 
zakrojone prawo decydowania o zachowaniu lub wprowadzeniu podatków rejestracyjnych. 
Podatki takie jak podatek od rejestracji pojazdów (VRT) obowiązują w kilku państwach 
członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że podatki tego typu nie są opłatami 
celnymi i powinny być oceniane w świetle art. 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
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Europejskiej (TFUE, dawny art. 90 traktatu WE). 

Podatki od rejestracji, takie jak VRT, są dopuszczalne wówczas, gdy mają zastosowanie do 
towarów pochodzących z państw członkowskich przy założeniu, że spełniają one warunki 
zapisane w art. 110 Traktatu. Europejski Trybunał Sprawiedliwości kilkakrotnie stwierdzał, 
że państwo członkowskie może nakładać podatki przy pierwszej rejestracji na terytorium 
krajowym samochodów wyprodukowanych lub zakupionych w innych państwach 
członkowskich przy założeniu, że podatki takie nie stanowią dyskryminacji wobec 
samochodów pochodzących z innych części UE. 

W kilku wyrokach Trybunał orzekł też, że nakładanie przez państwo członkowskie podatku 
na samochody używane z innych państw członkowskich jest sprzeczne z ustępem pierwszym 
art. 110 Traktatu w sytuacji, gdy kwota podatku przewyższa rezydualną wartość podatku 
stanowiącą część wartości podobnych pojazdów używanych zarejestrowanych już 
na terytorium kraju. 

W przypadku Irlandii pewne aspekty podatku VRT są obecnie przedmiotem postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przez Komisję. 

Decyzja co do tego, które samochody podlegają podatkom krajowym, jest uzależniona od 
rejestracji pojazdu. W komunikacie1z dnia 15 maja 1996 r. Komisja zauważa, że osoba 
indywidualna nie może mieć pełnej swobody wyboru państwa członkowskiego, w którym 
zarejestrowany zostanie pojazd, ponieważ doprowadziłoby to do sytuacji, w której wszystkie 
pojazdy byłyby rejestrowane w państwie członkowskim z najniższymi stawkami podatków 
rejestracyjnych. Trybunał Sprawiedliwości podtrzymał powyższe stanowisko w orzeczeniu 
w sprawie C-451/99, Cura Anlagen.

Chociaż Komisja konsekwentnie próbuje wyeliminować uporczywie utrzymywane 
przeszkody podatkowe powodujące zakłócenia swobodnego przepływu samochodów 
osobowych na rynku wewnętrznym, jak dotąd jej propozycje w tym zakresie nie były 
przyjmowane ze względu na niewystarczające poparcie ze strony państw członkowskich. Na 
przykład w 2005 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005) 261), 
który zawierał, między innymi, przepisy znoszące podatki rejestracyjne w okresie 
przejściowym od pięciu do dziesięciu lat i ustanawiające system zwrotu podatków 
rejestracyjnych mający zastosowane do tych samochodów osobowych, które zostały 
zarejestrowane w państwie członkowskim i następnie zostały wywiezione lub przewiezione 
na stałe do innego państwa członkowskiego. 
Wnioski

Pewne aspekty irlandzkiego podatku VRT są obecnie przedmiotem postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przez Komisję.

                                               
1Dz.U. C 143/4 z 15.5.1996.


