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6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1345/2010, внесена от Paul McColgan, с ирландско гражданство, от 
името на „Abolish VRT Campaign“, относно проблеми с регистриране на 
превозни средства в трансгранично положение между Обединеното кралство 
и Ирландия

Петиция 1357/2010, внесена от Ryan Stewart, с ирландско гражданство, от 
името на кампанията за премахване на регистрационната такса за превозни 
средства, относно проблемите, пред които са изправени ирландски студенти, 
учещи в Обединеното кралство, във връзка с регистрационната такса на 
превозни средства

1. Резюме на петиция 1345/2010

Вносителят на петицията, с ирландско гражданство, живее в Ирландия, но работи за 
работодател от Обединеното кралство в Обединеното кралство, точно от другата страна 
на границата. Работодателят му изисква от него да използва личното си превозно 
средство за работа, а застрахователят на работодателя ще застрахова само регистрирано 
в Обединеното кралство превозно средство. Ирландските органи са отказали да му 
предоставят освобождаване от плащане на такса за регистриране на превозни средства. 
Така той е заклещен в положение „параграф 22“, което счита за нарушение на 
възможността му да се движи и работи свободно в ЕС. Той призовава Европейския 
парламент да заеме позиция по въпроса.

Резюме на петиция 1357/2010

Ирландският финансов закон от 2010 г. предвижда освобождаването на чуждестранни 
студенти от регистрационна такса за превозни средства, като за тяхна държава на 
произход се счита „обичайното място на пребиваване“. По аналогия, следва да се счита, 
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че обичайното място на пребиваване на ирландските студенти в Обединеното кралство 
е Ирландия и те да могат да управляват в Обединеното кралство регистрираните и 
облагани с данък в Ирландия автомобили. Въпреки това ирландските застрахователни 
компании са определили правилото, че ако дадено лице прекарва повече от 185 дни в 
годината извън Ирландия, то губи правото си да посочва Ирландия като „обичайно 
място на пребиваване“. Така ирландските студенти в Обединеното кралство са длъжни 
да регистрират превозните си средства в Обединеното кралство, за да могат да ги 
застраховат, но рискуват те да бъдат конфискувани от данъчните органи в Ирландия, 
когато се връщат с тях в Ирландия по време на ваканциите, заради управляване на 
превозно средство с чуждестранна регистрация в своята страна на произход.

2. Допустимост

Петиция 1345/2010: Обявена за допустима на 9 февруари 2011 г. 
Петиция 1357/2010: Обявена за допустима на 11 февруари 2011 г. 

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Правото на ЕС по отношение на данъчното облагане на автомобилите е изключително 
сложно и не съответства на нуждите на вътрешния пазар. Като се има предвид това, по 
принцип държавите-членки могат по свое усмотрение да прилагат вътрешно облагане с 
такса на автомобилите при първата им регистрация на тяхна територия и голям брой 
държави-членки всъщност прилагат такива такси. При това обаче държавите-членки са 
задължени да спазват член 110 от ДФЕС, който забранява налагане на 
дискриминационни данъци, пряко или косвено, върху стоките на други държави-
членки, които надвишават наложените пряко или косвено данъци върху подобните 
местни стоки.

Относно петиция 1345/2010 Комисията би желала да посочи, че по отношение на 
служебните автомобили Съдът на ЕС е установил наличие на несъответствие с член 45 
от ДФЕС в случаите когато местното законодателство на дадена държава-членка 
изисква от служител, пребиваващ в тази държава-членка, да регистрира и плати такса 
за служебно превозно средство, което му е предоставено от дружеството, за което 
работи, установено в друга държава-членка, когато не е било предвидено това превозно 
средство да бъде използвано главно в първата държава-членка на постоянен принцип и 
реално не се използва по такъв начин.

Въпреки това, съгласно приложимото право на ЕС, по отношение на личните превозни 
средства държавата-членка по пребиваване може по свое усмотрение да начислява 
регистрационна такса, стига да спазва разпоредбите на член 110 от ДФЕС. Всъщност, в 
Съобщение1 от 15 май 1996 г., Комисията отбеляза, че на лицата не може да бъде 
разрешено да регистрират моторните си превозни средства 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 на ЕС потвърди тази 

                                               
1 ОВ С 143/4 от 15.5.1996 г.
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позиция в решението си по Дело C-451/99, Cura Anlagen.

По отношение на застраховката, действително е правилно притежателят на полицата да 
има право да застрахова превозното средство при застраховател, установен в държава-
членка, различна от неговата държава-членка по пребиваване, ако въпросният 
застраховател се съобрази с определени формални изисквания на съответното 
законодателство на ЕС. Застрахователите обаче също имат свобода на договаряне, 
което означава, че могат да сключват застрахователни договори с когото преценят. 
Комисията не може да възпрепятства съблюдаването на основния принцип за свобода 
на договаряне.

Ето защо, що се отнася до твърденията на вносителя, няма индикации, че Ирландия е 
нарушила правото на ЕС.

По отношение на петиция 1357/2010 Комисията би желала да отбележи, че ако 
студент използва частно превозно средство, регистрирано в държавата-членка на 
неговото обичайно местопребиваване, на територията на друга държава-членка, където 
пребивава единствено за целите на своето образование, от член 5 от Директива 
83/182/ЕИО1на Съвета следва, че превозното средство е освободено от регистрационна 
такса в държавата, в която се следва образованието.

Относно въпроса за автомобилното застраховане, трябва да бъдат спазвани 
националните правила за регистрацията, макар и задължителната застрахователна 
полица за автомобила да покрива, въз основа на една единствена премия и през целия 
период на договора, цялата територия на Европейския съюз, в това число и всеки 
период, през който превозното средство се намира в друга държава-членка в рамките на 
валидността на договора. Освен това държавите-членки остават отговорни за борба с 
шофирането без застраховка на тяхна територия, по повод на което Комисията не може 
да се намесва. Следва да бъде повторено също, че застрахователите разполагат със 
свобода на договаряне, което означава, че могат да сключват застрахователни договори 
с когото решат. Комисията не може да възпрепятства съблюдаването на основния 
принцип за свобода на договаряне. 
Ето защо, що се отнася до твърденията на вносителя, няма индикации, че Ирландия е 
нарушила правото на ЕС .

Заключение

По отношение на твърденията на вносителите няма индикации, че Ирландия е 
нарушила правото на ЕС.

                                               
1 Директива 83/182/EИО на Съвета за освобождаване от данъчно облагане в Общността при временен 
внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга


