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Ref.: Petiția nr. 0726/2010 adresată de John E. Doherty, de cetățenie irlandeză, 
în numele „Irish Drivers Association” (Asociația Conducătorilor Auto din 
Irlanda), privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor în Irlanda (VRT)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă dezacordul în privința taxei de înmatriculare de 36 %, care se aplică 
pentru autovehiculele importate în Irlanda, în conformitate cu Legea fiscală irlandeză 
din 1992. Petiționarul consideră că această taxă împiedică libera circulație a mărfurilor, 
încălcând astfel principiile fundamentale ale Uniunii Europene. În plus, petiționarul subliniază 
faptul că neplata respectivei taxe atrage după sine confiscarea autovehiculului și o amendă de 
până la 10 % din valoarea taxei. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să 
analizeze dacă această situație de fapt este legală în temeiul legislației UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

Observațiile Comisiei

Legislația UE existentă în momentul de față prevede că statele membre au puteri discreționare 
asupra menținerii sau a introducerii de taxe pe autovehicule. Taxe similare taxei de 
înmatriculare a autovehiculelor (Vehicle Registration Tax – VRT) există în mai multe state 
membre. Potrivit Curții de Justiție, astfel de taxe nu constituie drepturi vamale, ci trebuie să 
fie examinate în temeiul articolului 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
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(TFUE, fostul articolul 90 din Tratatul CE). 

Taxele de înmatriculare a autovehiculelor, precum VRT, sunt admisibile atunci când acestea 
sunt aplicate bunurilor care provin din statele membre, cu condiția ca acestea să respecte 
condițiile prevăzute la articolul 110 din TFUE. Curtea de Justiție Europeană a afirmat, în 
repetate rânduri, că statele membre pot percepe taxe de primă înmatriculare pe teritoriul lor 
național pentru autovehiculele produse sau achiziționate în alte state membre, cu condiția ca 
taxele respective să nu fie discriminatorii față de alte autovehicule provenind din alte zone ale 
Uniunii Europene. 

Curtea a stabilit, de asemenea, că aplicarea de către un stat membru a unei taxe de 
înmatriculare pentru autovehiculele la mâna a doua care provin dintr-un alt stat membru 
contravine primului alineat al articolului 110 din TFUE, în măsura în care valoarea taxei 
depășește taxa reziduală inclusă în valoarea autovehiculelor la mâna a doua similare, deja 
înmatriculate pe teritoriul național. 

În cazul Irlandei, anumite aspecte ale VRT sunt cuprinse, în prezent, în procedurile privind 
încălcarea dreptului Uniunii inițiate de Comisie. 

Decizia conform căreia automobilele sunt supuse unor taxe naționale este, în general, legată 
de înmatricularea lor. Într-o comunicare1 din 15 mai 1996, Comisia a remarcat că unei 
persoane nu i se poate permite să își înmatriculeze vehiculul într-un stat membru la alegere, 
întrucât acest lucru ar însemna că toate vehiculele ar fi înmatriculate în statul membru cu cele 
mai mici rate de impozitare. Curtea de Justiție a susținut această poziție în hotărârea sa în 
cauza C-451/99, Cura Anlagen.

Deși Comisia a încercat în mod constant să îndepărteze obstacolele fiscale care distorsionează 
libera circulație a autoturismelor pe piața internă, propunerile Comisiei în acest domeniu nu 
au fost adoptate până în prezent, din cauza sprijinului insuficient din partea statelor membre. 
De exemplu, în anul 2005 Comisia a prezentat o propunere de directivă [COM (2005) 261], 
care, printre altele, includea eliminarea taxelor de înmatriculare a autovehiculelor pe o 
perioadă de tranziție de cinci până la zece ani, precum și dispoziții de stabilire a unui sistem 
de rambursare a taxelor de înmatriculare care urma a fi aplicat autovehiculelor care au fost 
înregistrate într-un stat membru și ulterior exportate sau transferate permanent în alt stat 
membru. 
Concluzie

Anumite aspecte ale taxei de înmatriculare a vehiculelor din Irlanda sunt incluse în prezent în 
procedurile privind încălcarea dreptului Uniunii inițiate de Comisie.

                                               
1 JO C 143/4, 15 mai 1996.


