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Dotyczy: Petycji 1345/2010, którą złożył Paul McColgan (Irlandia) w imieniu kampanii 
na rzecz zniesienia podatku od rejestracji pojazdów (Abolish VRT 
Campaign), w sprawie problemów z rejestracją pojazdu w sytuacji 
transgranicznej między Wielką Brytanią a Irlandią

Petycji 1357/2010, którą złożył Ryan Stewart (Irlandia) w imieniu kampanii 
na rzecz zniesienia podatku od rejestracji pojazdów (Abolish VRT 
Campaign), w sprawie problemu irlandzkich studentów w Wielkiej Brytanii 
związanego z podatkiem od rejestracji pojazdów

1. Streszczenie petycji 1345/2010

Składający petycję, będący Irlandczykiem, mieszka w Irlandii, ale pracuje dla brytyjskiego 
pracodawcy tuż za granicą. Jego pracodawca nalega, aby podczas wykonywania pracy 
korzystał z prywatnego pojazdu, a ubezpieczyciel pracodawcy jest w stanie ubezpieczyć 
wyłącznie pojazd zarejestrowany w Wielkiej Brytanii. Irlandzkie władze odmawiają 
zwolnienia go z obowiązku zapłaty podatku od rejestracji pojazdu. W związku z tym 
składający petycję znalazł się w sytuacji bez wyjścia, co jego zdaniem stanowi naruszenie 
jego prawa do swobodnego przemieszczania się i pracy w UE. Zwraca się on do Parlamentu 
Europejskiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Streszczenie petycji 1357/2010

W irlandzkiej ustawie finansowej z 2010 r. stwierdza się, że zagraniczni studenci są zwolnieni 
z obowiązku zapłaty podatku od rejestracji pojazdów, ponieważ ich kraj pochodzenia uznaje 
się za ich „zwykłe miejsce zamieszkania”. Przez analogię w przypadku irlandzkich studentów 
w Wielkiej Brytanii powinno się uznawać, że ich zwykłym miejscem zamieszkania jest 
Irlandia i w związku z tym powinni oni mieć prawo do użytkowania swoich samochodów 
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zarejestrowanych i opodatkowanych w Irlandii. Jednak irlandzkie towarzystwa 
ubezpieczeniowe twierdzą, że przebywanie przez ponad 185 dni poza granicami Irlandii 
wiąże się z utratą prawa do traktowania Irlandii jako „zwykłego miejsca zamieszkania”. 
W związku z tym Irlandczycy studiujący w Wielkiej Brytanii są zobowiązani do 
rejestrowania swoich pojazdów w Wielkiej Brytanii w celu uzyskania odpowiedniego 
ubezpieczenia, ale ryzykują, że jeśli wrócą na wakacje do Irlandii ich pojazd zostanie 
skonfiskowany przez irlandzkie organy podatkowe z uwagi na użytkowanie w ich państwie 
pochodzenia pojazdu zarejestrowanego za granicą.

2. Dopuszczalność

Petycja 1345/2010: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lutego 2011 r. 
Petycja 1357/2010: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2011 r. 

Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Unijne prawo w dziedzinie opodatkowania pojazdów jest wyjątkowo złożone i nie jest 
dostosowane do potrzeb rynku wewnętrznego. W związku z tym, państwa członkowskie mają 
z zasady swobodę w zakresie nakładania wewnętrznych podatków na pojazdy silnikowe w 
momencie ich pierwszej rejestracji na terytorium danego państwa i duża liczba państw 
członkowskich rzeczywiście stosuje takie podatki. W ramach tej praktyki państwa 
członkowskie muszą jednak przestrzegać art. 110 TFUE, który zabrania wewnętrznej 
dyskryminacji podatkowej produktów i nakładania bezpośrednio lub pośrednio podatków 
wyższych od tych, które nakłada się na podobne produkty krajowe.

Odnosząc się do petycji 1345/2010 Komisja pragnie zwrócić uwagę na fakt, że w odniesieniu
do samochodów służbowych Trybunał Sprawiedliwości uznał za sprzeczne z art. 45 TFUE 
przepisy krajowe państwa członkowskiego, które nakładają na pracownika przebywającego w 
tym państwie członkowskim obowiązek rejestracji i opodatkowania w tymże państwie 
pojazdu służbowego oddanego do jego dyspozycji przez przedsiębiorstwo, w którym jest 
zatrudniony, a którego siedziba mieści się w innym państwie członkowskim, w sytuacji, gdy 
pojazd ten w zamierzeniu nie miał być regularnie używany głównie w pierwszym państwie 
członkowskim i w rzeczywistości nie jest on używany w taki sposób. 

Jednak w przypadku pojazdów prywatnych państwo członkowskie, na terytorium którego 
zamieszkuje właściciel pojazdu, ma na mocy obecnych przepisów UE swobodę w nakładaniu 
podatku rejestracyjnego przy poszanowaniu art. 110 TFUE. W komunikacie1z dnia 15 maja 
1996 r. Komisja zauważa bowiem, 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.

W odniesieniu do kwestii ubezpieczenia pojazdów, w istocie rzeczą właściwą jest, aby 
posiadacz polisy miał prawo do ubezpieczenia pojazdu u ubezpieczyciela mającego siedzibę 
                                               
1Dz.U. C 143/4 z 15.5.1996.
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w innym państwie członkowskim niż w państwie, w którym na stałe przebywa ubezpieczony, 
jeśli przedmiotowy ubezpieczyciel będzie przestrzegał pewnych wymogów formalnych 
wynikających z odnośnego prawodawstwa UE. Ubezpieczyciele jednak także mają swobodę 
zawierania umów, co oznacza, że mogą oni zawierać umowy ubezpieczeniowe z kim tylko 
uznają za stosowne. Komisja nie może podejmować działań ingerujących w podstawową 
zasadę swobody zawierania umów. 

Nie istnieją tym samym żadne przesłanki wskazujące na naruszanie przez Irlandię przepisów 
UE w kwestiach podniesionych przez składającego petycję.

Odnosząc się do petycji 1357/2010 Komisja pragnie zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku, 
gdy student korzysta z prywatnego pojazdu zarejestrowanego w państwie członkowskim 
będącym jego zwykłym miejscem pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego, w 
którym przebywa jedynie ze względu na odbywanie studiów, zastosowanie ma art. 5 
dyrektywy Rady 83/182/EWG1, który stanowi, iż pojazd taki jest zwolniony z podatku 
rejestracyjnego w państwie, w którym użytkownik odbywa studia.

W odniesieniu do kwestii ubezpieczenia pojazdów należy przestrzegać krajowych przepisów 
w dziedzinie rejestracji, nawet jeśli obowiązkowa polisa ubezpieczeniowa obejmuje, na 
podstawie pojedynczej składki i podczas całego okresu obowiązywania umowy, całe 
terytorium Unii Europejskiej z uwzględnieniem wszelkich okresów, w których pojazd 
znajduje się w innym państwie członkowskim w czasie obowiązywania umowy. Państwa 
członkowskie pozostają ponadto odpowiedzialne za podejmowanie działań w zakresie 
eliminacji ruchu nieubezpieczonych pojazdów na ich terytorium i w tym zakresie Komisja nie 
może interweniować. Należy także powtórzyć, że ubezpieczyciele mają swobodę zawierania 
umów, co oznacza, że mogą oni zawierać umowy ubezpieczeniowe z kim tylko uznają za 
stosowne. Komisja nie może podejmować działań ingerujących w podstawową zasadę 
swobody zawierania umów. 

Nie istnieją tym samym żadne przesłanki wskazujące na naruszanie przez Irlandię przepisów 
UE w kwestiach podniesionych przez składającego petycję.

Wniosek

Nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na naruszanie przez Irlandię przepisów UE w 
kwestiach poruszonych przez składających petycję.

                                               
1Dyrektywa 83/182/EWG Rady z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, 
dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego państwa członkowskiego z innego 
państwa członkowskiego


