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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0106/2005 którą złożył Thomas Daub (Niemcy), w sprawie 
domniemanej dyskryminacji na Węgrzech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który wraz z małżonką mieszka na Węgrzech od września 2003 r., składa 
skargę z powodu niewydania mu przez węgierskie władze dokumentu pobytowego, o który
zaczął się ubiegać 7 tygodni wcześniej, informując jednocześnie, że jego rumuńscy koledzy 
węgierskiego pochodzenia otrzymali swoje dokumenty pobytowe w ciągu dwóch tygodni. 
Twierdzi, że stanowi to dyskryminację, a ponadto wyraża sprzeciw wobec faktu, że 
węgierskie władze żądają od niego zapłacenia podatku rejestracyjnego w wysokości 7400 
EUR za pojazd, który ze sobą przywiózł.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 czerwca 2005 r. Zwrócono się do Komisji 
o udzielenie informacji, zgodnie z art. 192 ust. 4 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 3 lutego 2006 r.

Prawo

1. Zwłoka w wydaniu karty pobytowej

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem Wspólnoty, a w szczególności zgodnie z art. 5 
dyrektywy Rady 64/221/WE z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie koordynacji specjalnych 
środków dotyczących przemieszczania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami 
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porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego1 decyzja 
o wydaniu lub odmowie wydania pierwszego dokumentu pobytowego jest podejmowana tak 
szybko, jak jest to możliwe, a w każdym przypadku nie później niż sześć miesięcy od daty 
złożenia wniosku o wydanie dokumentu pobytowego. 

Wynika z tego, że siedmiotygodniowa zwłoka nie jest sprzeczna z prawem Wspólnoty. 

W większości państw członkowskich znacznie dłużej trwa wyrobienie kart pobytowych przez 
władze państwowe w przypadku obywateli państwa trzeciego niż w przypadku obywateli UE, 
wydaje się jednak, że na Węgrzech jest odwrotnie. Zgodnie z informacjami Komisji zwłoki 
w wydawaniu kart pobytowych znacznie się różnią w zależności od władz samorządowych 
miasta. 

Jeśli chodzi o funkcjonowanie państwowych władz administracyjnych, należy jednak 
przypomnieć, że organizacja państwowych władz administracyjnych jest ze względu na 
zasadę pomocniczości wyłącznie sprawą państw członkowskich. 

W związku z powyższym zauważa się, że na podstawie dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich2, która zastąpi między innymi wyżej wymienioną dyrektywę 64/221/WE, 
obywatele UE nie będą już musieli otrzymać karty pobytowej w państwie członkowskim, 
w którym mieszkają: wystarczy zwykłe zarejestrowanie się u właściwych władz i nawet taka 
rejestracja będzie wymagana tylko wówczas, gdy uznana zostanie za konieczną przez 
przyjmujące państwo członkowskie. Zaświadczenie o rejestracji wydaje się niezwłocznie, po 
przedstawieniu ważnego dokumentu tożsamości bądź paszportu oraz dowodu zgodności 
z warunkami pobytu. Państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji ww. dyrektywy do 
prawa krajowego do dnia 30 kwietnia 2006 r. Kroki te służące zmniejszeniu utrudnień 
biurokratycznych są zgodne z działaniami, które podjęły już pewne państwa członkowskie 
w celu zniesienia wymogu posiadania dokumentu pobytowego.

2. Nałożenie podatku rejestracyjnego 

2.1. Właściwe prawo węgierskie

Za pomocą ustawy CX 2003, która została następnie zmieniona w dniu 1 stycznia 2005 r., 
Węgry wprowadziły podatek rejestracyjny od pojazdów mechanicznych. Podatek należy 
zapłacić przy pierwszym użyciu pojazdu na drogach węgierskich po sprzedaży pojazdu 
zgodnie z ustawą o VAT, wewnątrzwspólnotowym nabyciem, przywozem i transformacją. Co 
istotne, podatek należy również zapłacić w przypadku samochodu używanego oddanego do 
użytku na węgierskich drogach, ale przywiezionego z innego państwa członkowskiego. 
Węgierski podatek rejestracyjny zgodnie z wyżej wymienioną ustawą ma postać określonej 
kwoty, której wysokość zależy od pojemności silnika, rodzaju zużywanego paliwa 
i standardów emisyjnych. Wysokość podatku nie jest jednak uzależniona od tego, czy 
samochód, który ma być zarejestrowany, jest nowy czy używany. 
                                               
1 Dz.U. 850 z 4.4.1964, s. 64
2 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77
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2.2. Uwagi Komisji

Z powodu braku harmonizacji na szczeblu wspólnotowym państwa członkowskie mają 
swobodę w nakładaniu podatków rejestracyjnych, pod warunkiem, że przestrzegają 
pierwotnego i wtórnego prawa Wspólnoty1. W odniesieniu do prawa pierwotnego państwa 
członkowskie mają obowiązek stosować się do art. 90 traktatu WE, w którym zabrania się 
państwu członkowskiemu nakładania bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych państw 
członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które 
nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe. Ta podstawowa zasada 
prawa Wspólnoty ma zasadnicze znaczenie w dziedzinie podatków od samochodów, 
ponieważ często w odniesieniu do niej ocenia się zgodność podatku rejestracyjnego z prawem 
Wspólnoty.

Komisja rozpoczęła badanie węgierskiego podatku rejestracyjnego w odniesieniu do kilku 
zagadnień. Główne kwestie, w przypadku których powstaje pytanie o zgodność, dotyczą 
złamania przepisów art. 90, ponieważ węgierski podatek wydaje się być wewnętrznym 
podatkiem stosującym się w odmienny sposób do samochodów przywiezionych, które mają 
zostać oddane do użytku na węgierskich drogach, i do samochodów krajowych. 

Warto wspomnieć, że zgodnie z ustalonym orzecznictwem brak krajowej produkcji 
samochodów nie zwalnia państwa członkowskiego ze stosowania art. 90, ponieważ termin 
„podobne produkty krajowe” może równie dobrze oznaczać produkt, który stał się krajowy po 
tym, jak został przywieziony i wprowadzony na rynek krajowy (Komisja Europejska 
przeciwko Danii, C-47/88).

Ponadto zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału państwo członkowskie stosując 
podatek rejestracyjny od pojazdów mechanicznych musi brać pod uwagę rzeczywistą wartość 
pojazdu w momencie rejestracji, aby stosować się do art. 90. Wobec tego Trybunał orzekł, że 
„pobieranie przez państwo członkowskie podatku od samochodów używanych z innego 
państwa członkowskiego jest niezgodne z art. 95 traktatu EWG (obecnie art. 90), jeśli 
wysokość podatku obliczana bez uwzględnienia rzeczywistej deprecjacji przekracza podatek 
rezydualny zawarty w wartości podobnego pojazdu używanego zarejestrowanego uprzednio 
na terytorium państwa” (Nunes Tadeu, C-345/93, pkt. 20; Komisja przeciwko Danii, C-47/88, 
pkt. 22 i Komisja przeciwko Republice Greckiej, C-375/95). 

W rzeczywistości podatek rejestracyjny pobierany od nowego samochodu stanowi procent 
wartości pojazdu, która z upływem czasu zmniejsza się proporcjonalnie do spadku wartości 
samochodu. W rezultacie samochody używane zawierają już w swojej wartości wysokość 

                                               
1 Zob. dyrektywa 83/182/EWG (Dz.U. L 105 z 23.4.1983) w sprawie zwolnień podatkowych we 
Wspólnocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego państwa 
członkowskiego z innego państwa członkowskiego i dyrektywa 83/183/EWG (Dz.U. L 105 
z 23.4.1983, s. 64-65) w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do przywozu na stałe z państw 
członkowskich majątku prywatnego osób fizycznych.
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podatku rejestracyjnego, która zmniejszyła się w wyniku eksploatacji pojazdu. Wynika z tego, 
że jeśli rzeczywisty spadek wartości używanego pojazdu nie będzie brany pod uwagę, 
podatek nakładany na zagraniczny samochód używany, który ma zostać oddany do użytku na 
Węgrzech, zawsze będzie przekraczał wartość rezydualną podatku zawartego w samochodzie 
używanym tego samego modelu, charakteryzującym się taką samą pojemnością silnika, 
zużyciem paliwa i standardami emisji już istniejącym na węgierskim rynku i zarejestrowanym 
na Węgrzech jako nowy. 

Wynika z tego, że gdy samochód używany pochodzący z innego państwa członkowskiego jest 
przedmiotem rejestracji, fakt, iż rzeczywisty spadek jego wartości nie jest brany pod uwagę 
i że wysokość podatku rejestracyjnego nie jest proporcjonalnie niższa, prowadzi do wniosku, 
że nakładany w ten sposób podatek rejestracyjny jest równoważny z podatkiem 
wewnętrznym, który pozwala na odmienne traktowanie produktów zagranicznych 
i podobnych do nich produktów krajowych. Komisja uważa, że ustawodawstwo węgierskie 
nakładając na nowe samochody podatek rejestracyjny tej samej wysokości co podatek 
rejestracyjny nakładany na samochody używane, narusza postanowienia art. 90 traktatu WE.

2.3. Wnioski

Komisja postanowiła wysłać Węgrom wezwanie do usunięcia uchybienia. Podjęcie tego 
działania zostało podane do wiadomości publicznej przy pomocy komunikatu prasowego 
IP/05/1279 opublikowanego w dniu 14 października 2005 r., który dołączono do odpowiedzi 
na niniejszą petycję. Warto jednak przypomnieć, że żadne podjęte przez Komisję w danej 
sprawie środki nie gwarantują jednostkom ochrony prawnej. Z tego względu jest w interesie 
składającego petycję odwołanie się do władz państwowych w celu zapewnienia ochrony 
przysługujących mu jako jednostce praw.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Kwestia dokumentu pobytowego została wyjaśniona w poprzedniej odpowiedzi Komisji 
z dnia 3 lutego 2006 r. przesłanej do Parlamentu. Dlatego też dodatkowa odpowiedź Komisji 
dotyczy wyłącznie węgierskiego podatku rejestracyjnego.

Prawo WE

Kwestia podatku rejestracyjnego od pojazdów nie jest ujednolicona na szczeblu Unii 
Europejskiej. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą nakładać przedmiotowy podatek 
i samodzielnie decydować o jego wysokości i sposobie naliczania. W związku z powyższym 
państwa członkowskie mogą ustanowić podatek rejestracyjny od pojazdów oraz dowolnie 
określić jego wysokość (przykładowo w Danii podobny podatek wynosi 180% wartości 
pojazdu). 

Jednakże podatek ten musi być zgodny z traktatem WE, szczególnie z art. 90 traktatu 
WE.

W rezultacie Węgry mogą nałożyć podatek rejestracyjny od pojazdów, które po raz pierwszy 
poruszają się na węgierskich drogach, nawet jeśli podatek od tych pojazdów został już 
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zapłacony w innym państwie członkowskim, pod warunkiem że jest on zgodny z art. 90 
traktatu WE.

Kontekst wprowadzenia podatku rejestracyjnego na Węgrzech

Podatek rejestracyjny został wprowadzony przez węgierskie władze za pomocą ustawy CX 
z 2003 r. (zwanej dalej „Ustawą”).

Komisja uważa, że przedmiotowa Ustawa narusza art. 90 traktatu WE, dlatego też Komisja 
wszczęła wobec Węgier postępowanie przeciwko uchybieniu zobowiązaniom państwa 
członkowskiego (2005/4256). W związku z tym w dniu 18 października 2005 r. Komisja 
wystosowała do władz węgierskich wezwanie do usunięcia uchybienia.

Wraz z dniem 1 stycznia 2006 r. Węgry zmieniły ustawodawstwo dotyczące podatku 
rejestracyjnego. Zmiana obejmowała wprowadzenie tabeli stałych stóp deprecjacji w oparciu 
o wiek pojazdu.

Dnia 4 lipca 2006 r. Komisja wystosowała do władz węgierskich dodatkowe wezwanie do 
usunięcia uchybienia, podważając zgodność tabeli stałych stóp deprecjacji z art. 90 traktatu 
WE. Zdaniem Komisji w większości przypadków stałe stopy deprecjacji wydają się zbyt 
wolną metodą, by mogły uwzględniać rzeczywistą wartość pojazdów używanych w chwili 
rejestracji, czego wymaga orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W dniu 5 października 2006 r. w kontekście dwóch pytań w trybie prejudycjalnym Trybunał 
wydał wyrok dotyczący węgierskiego podatku rejestracyjnego w sprawach wszczętych przed 
Trybunałem przeciwko ustawodawstwu przed wprowadzeniem zmian w 2006 r.

W rezultacie wydania wyroku w sprawie Nádasdi węgierski parlament przyjął ustawę CXXX 
z 2007 r. o zwrocie podatku rejestracyjnego.

Niedawne zmiany w węgierskim ustawodawstwie i obecna sytuacja

Zmiany obowiązujące od dnia 5 lutego 2007 r.

Węgry zmieniły przepisy dotyczące podatku rejestracyjnego poprzez przyjęcie ustawy 
CXXXI z 2006 r., która weszła w życie z dniem 5 lutego 2007 r.

Wersja obowiązującej w chwili sporządzania niniejszej notatki tabeli stóp deprecjacji jest 
równoznaczna z wersją wprowadzoną w przedmiotowych zmianach.

Wyrok Trybunału (Komisja przeciwko Republice Greckiej, 20 września 2007 r.)

W wyniku postępowania wszczętego z powodu niewywiązania się ze zobowiązań w dniu 
20 września 2007 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie greckiego podatku rejestracyjnego.

Wśród obiektywnych kryteriów, na których mogłaby opierać się skala stałych stóp deprecjacji 
Trybunał odniósł się do wieku pojazdu, jego przebiegu, ogólnego stanu, rodzaju napędu, jego 
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marki lub modelu.

Postępowanie apelacyjne obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2008 r.

Wraz z dniem 1 kwietnia 2008 r. ministerstwo gospodarki i transportu oraz ministerstwo 
skarbu wspólnie wydały dekret 13/2008 dotyczący opłaty za indywidualną decyzję 
podatkową i innych zasad postępowania (zwany dalej „Dekretem”). Postępowanie apelacyjne 
zostało włączone do ustawy w nowym rozdziale zatytułowanym decyzja podatkowa 
w oparciu o szczególne zasady.

Na mocy Dekretu właściciel pojazdu może zapłacić 45.000 HUF (około 180 EUR) 
i podważyć indywidualną decyzję podatkową władz celnych oraz zwrócić się 
o przeprowadzenie przez ekspertów szczegółowej analizy dotyczącej wartości używanego 
pojazdu sprowadzonego z innego państwa w oparciu o kryteria (przebieg, stan techniczny 
oraz stan ogólny pojazdu, porównanie wartości używanego pojazdu sprowadzonego z innego 
państwa z innym podobnym pojazdem), które nie zostały określone w Ustawie.

Węgry wyznaczyły tylko jeden organ odpowiedzialny wyłącznie za rozpatrywanie odwołań 
dotyczących indywidualnych decyzji podatkowych w odległym o 200 km od Budapesztu 
miasteczku Békéscsaba, leżącym w pobliżu granicy z Rumunią.

W piśmie z dnia 22 kwietnia 2008 r. Komisja zwróciła się do władz węgierskich o udzielenie 
informacji w odniesieniu do tych dwóch kwestii (kryteriów deprecjacji i apelacji).

Wnioski

Po przeanalizowaniu odpowiedzi z dnia 3 lipca 2008 r. Komisja uznała, że nie można 
zakończyć prowadzonego obecnie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego.

5. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

W trwającej w tej sprawie procedurze dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego Komisja Europejska krytykuje stopy deprecjacji stosowane przez węgierskie 
ustawodawstwo w celu określenia wysokości podatku rejestracyjnego od pojazdów 
używanych, uzasadniając to faktem, iż nadal opierają się one na jednym kryterium (wiek 
pojazdu), podczas gdy system taki został wyraźnie skrytykowany przez Trybunał 
Sprawiedliwości w sprawie C-74/06.

Ponadto Komisja Europejska uznała, że niektóre cechy indywidualnej procedury oceny 
podatkowej obowiązującej od lutego 2008 r. (fizyczna dostępność jedynego organu na cały 
kraj, wydłużony czas trwania procedury) sprawiają, że korzystanie przez wnioskodawców 
z praw przysługujących im w ramach tej procedury staje się zbyt utrudnione.  Dlatego też 
procedura ta wydaje się pozostawać w konflikcie z orzecznictwem Trybunału dotyczącym 
zasad przejrzystości i skuteczności.
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Niemniej jednak Węgry w dalszym ciągu zaprzeczają, jakoby dochodziło do naruszania 
prawa wspólnotowego. Twierdzą, że wyrok Trybunału w sprawie C-74/06 nie dotyczy 
przedmiotowej sprawy, gdyż odnosi się do sytuacji w Grecji, gdzie podatek obliczano na 
podstawie wartości samochodu, tymczasem na Węgrzech podatek oblicza się wyłącznie na 
podstawie kryteriów technicznych i ekologicznych. Zgodnie z informacjami przekazanymi 
przez Węgry system obowiązujący na Węgrzech pozwala obliczyć wartość stosunkowo bliską 
rzeczywistej wartości samochodów używanych, gdyż stawki amortyzacji opierają się tak 
naprawdę na szeregu kryteriów (w tym również na przebiegu), które uwzględnia się podczas 
obliczania pojedynczej stawki przy użyciu wartości średnich.

Węgry zapewniają też, że nie można stwierdzić żadnego naruszenia zasad przejrzystości 
i skuteczności, ponieważ ustawodawstwo węgierskie określa dokładne kryteria obliczania 
stawek amortyzacji w ramach procedury indywidualnego obliczania podatku. Władze muszą 
uzasadnić swoją decyzję, zaś wyznaczenie zaledwie jednego urzędu wiązało się z potrzebą 
spójnych praktyk administracyjnych i dostępnością siły roboczej w regionie.

Obecnie Komisja Europejska bada argumenty przedstawione przez Węgry. Jeśli po 
takiej analizie Komisja uzna, że nadal naruszane jest prawo Wspólnoty, wezwie ona to 
państwo członkowskie w uzasadnionej opinii do zmodyfikowania swojego 
ustawodawstwa.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 1 września 2009 r.

W dniu 1 grudnia 2008 r. Komisja wystosowała do Węgier drugie wezwanie do usunięcia 
uchybienia w związku z trwającym postępowaniem w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącego opodatkowania samochodów na 
Węgrzech. W wezwaniu do usunięcia uchybienia Komisja przyznała, że skale amortyzacyjne 
stosowane w celu obliczania podatku od samochodów używanych nadal bazują na jednym 
kryterium (wiek pojazdu), czemu sprzeciwił się Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-
74/06. 

Komisja uznała ponadto, że niektóre elementy procedury indywidualnego obliczania podatku 
(fizyczna dostępność jedynego urzędu, który obsługuje mieszkańców całego kraju, 
wydłużony czas trwania procedury), wprowadzonej od lutego 2008 r. w celu umożliwienia 
indywidualnych badań technicznych samochodu, nadmiernie utrudniają wnioskodawcom 
wykonywanie przysługujących im praw w ramach przedmiotowej procedury. Dlatego wydaje 
się, że przedmiotowa procedura jest sprzeczna z orzecznictwem Trybunału dotyczącym zasad 
przejrzystości i skuteczności.

W swojej odpowiedzi z dnia 2 lutego 2009 r. Węgry nadal utrzymują, że nie doszło do 
żadnego naruszenia prawa wspólnotowego. Twierdzą, że wyrok Trybunału w sprawie C-
74/06 nie dotyczy przedmiotowej sprawy, gdyż odnosi się do sytuacji w Grecji, gdzie podatek 
obliczano na podstawie wartości samochodu, tymczasem na Węgrzech podatek oblicza się 
wyłącznie na podstawie kryteriów technicznych i ekologicznych. Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez Węgry system obowiązujący na Węgrzech pozwala obliczyć wartość 
stosunkowo bliską rzeczywistej wartości samochodów używanych, gdyż stawki amortyzacji 
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opierają się tak naprawdę na szeregu kryteriów (w tym również na przebiegu), które 
uwzględnia się podczas obliczania pojedynczej stawki przy użyciu wartości średnich.

Węgry zapewniają też, że nie można stwierdzić żadnego naruszenia zasad przejrzystości 
i skuteczności, ponieważ ustawodawstwo węgierskie określa dokładne kryteria obliczania 
stawek amortyzacji w ramach procedury indywidualnego obliczania podatku. Władze muszą 
uzasadnić swoją decyzję, zaś wyznaczenie zaledwie jednego urzędu wiązało się z potrzebą 
spójnych praktyk administracyjnych i dostępnością siły roboczej w regionie.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi Węgier Komisja podtrzymuje swoje stanowisko, iż opisane 
wyżej aspekty węgierskiego systemu opodatkowania samochodów są nadal sprzeczne 
z prawem wspólnotowym. A zatem toczące się postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego należy kontynuować w formie uzasadnionej opinii, 
w której wzywa się państwo członkowskie do zmiany obowiązującego w tym państwie 
prawodawstwa.

Jeżeli chodzi o opóźnienie w wydawaniu dokumentu pobytu, prawo wspólnotowe 
obowiązujące1 w chwili złożenia petycji stanowiło, że decyzja o wydaniu lub odmowie 
wydania pierwszego dokumentu pobytowego jest podejmowana tak szybko, jak jest to 
możliwe, a w każdym razie nie później niż sześć miesięcy od daty złożenia wniosku 
o wydanie dokumentu pobytowego. 

Wynika z tego, że opóźnienie trwające 7 tygodni nie było sprzeczne z prawem 
wspólnotowym. 

W tym kontekście należy zauważyć, że na podstawie dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich2, która zastąpi między innymi wspomnianą już dyrektywę 64/221/WE, 
obywatele UE nie będą już musieli uzyskiwać karty pobytowej w państwie członkowskim, 
w którym mieszkają: wystarczy zwykłe zarejestrowanie się u właściwych władz i nawet taka 
rejestracja będzie wymagana tylko wówczas, gdy uznana zostanie za konieczną przez 
przyjmujące państwo członkowskie. Zaświadczenie o rejestracji wydaje się niezwłocznie, po 
przedstawieniu ważnego dokumentu tożsamości bądź paszportu oraz dowodu zgodności 
z warunkami pobytu. Państwa członkowskie powinny były przenieść tę dyrektywę na grunt 
prawa krajowego do dnia 30 kwietnia 2006 r. Kroki te służące zmniejszeniu utrudnień 
biurokratycznych są zgodne z działaniami, które podjęły już pewne państwa członkowskie 
w celu zniesienia wymogu posiadania dokumentu pobytowego.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji na petycje 106/2005 oraz 156/2005 otrzymana dnia 
11 lutego 2011 r.

                                               
1 Artykuł 5 dyrektywy Rady 64/221/WE z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie koordynacji specjalnych 

środków dotyczących przemieszczania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami 
porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, Dz.U. 850 
z 4.4.1964, s. 64.

2  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77
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Dnia 3 listopada 2009 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię przeciwko Węgrom, w której 
stwierdziła, że zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości system 
podatków od rejestracji pojazdów narusza art. 110 TFUE.

W międzyczasie węgierskie władze zobowiązały się do podjęcia niezbędnych działań w celu 
zmiany odnośnego ustawodawstwa, które miałoby wejść w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Po dostosowaniu przedmiotowego ustawodawstwa zgodnie z treścią uzasadnionej opinii 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom może zostać zamknięte.

Jeśli chodzi o prawa pobytu na Węgrzech, zgodnie z art. 16 i 19 dyrektywy 2004/38/WE 
każdy obywatel UE spełniający wymagania określone we wspomnianych artykułach może 
ubiegać się o prawo stałego pobytu w przyjmującym państwie członkowskim. Zgodnie 
z ostatnim orzeczeniem (LASSAL IS C-162/09) Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
przy obliczaniu 5 lat ciągłego pobytu należy uwzględnić wszystkie poprzednie okresy 
legalnego pobytu, a zatem również przed przystąpieniem Węgier do UE, w tym samym 
państwie członkowskim.

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji na petycje 106/2005 oraz 156/2005 otrzymana 
dnia 30 września 2011 r.

W dniu 3 listopada 2009 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię przeciwko Węgrom, w której 
stwierdziła brak zgodności systemu podatków od rejestracji pojazdów z art. 110 TFUE 
w interpretacji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

Obecnie w węgierskim parlamencie toczy się dyskusja nad projektem ustawy służącej 
rozwiązaniu kwestii podniesionych przez Komisję w uzasadnionej opinii. 

Komisja oczekuje na wynik dyskusji parlamentarnych i zadecyduje o kolejnych krokach. 
Jeżeli chodzi o prawa pobytu na Węgrzech, zgodnie z art. 16 i 19 dyrektywy 2004/38/WE 
obywatele UE spełniający wymogi określone w tych dwóch artykułach mogą ubiegać się 
o prawo stałego pobytu w kraju przyjmującym. Zgodnie z ostatnim orzeczeniem (Lassal, C-
162/09 oraz Dias, C-325/09) Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w celu nabycia 
prawa stałego pobytu należy wziąć pod uwagę okres 5 lat legalnego ciągłego pobytu, który 
upłynął przed datą transpozycji dyrektywy 2004/38/WE zgodnie z wcześniejszymi aktami 
prawnymi UE.

9. Dodatkowa odpowiedź Komisji na petycje 106/2005 oraz 156/2005 (REV. VI) 
otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

W dniu 3 listopada 2009 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię nieprzychylną dla Węgier, 
ponieważ system podatków od rejestracji pojazdów nie jest zgodny z art. 110 TFUE 
w interpretacji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
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W swojej poprzedniej odpowiedzi Komisja poinformowała, że węgierski parlament 
debatował nad projektem ustawy w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Komisję
w uzasadnionej opinii.

W dniu 26 lipca 2011 r. władze węgierskie poinformowały Komisję o przyjęciu ustawy XCVI 
z 2011 r. zmieniającą ustawę CX z 2003 r. w sprawie podatku rejestracyjnego. Nowa ustawa 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym w dniu 14 lipca (nr 81 z 2011 r.) i weszła 
w życie w dniu 22 lipca 2011 r. 

Nowa ustawa zmienia stawki amortyzacyjne stosowane do obliczania podstawy 
opodatkowania używanych pojazdów silnikowych, wprowadzając przyspieszone stawki 
amortyzacyjne. Komisja uważa, że nowe przyspieszone stawki amortyzacyjne zapewnią 
rozsądną przybliżoną rzeczywistą wartość pojazdów silnikowych na rynku wtórnym zgodnie 
z ustalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Podsumowanie

Z uwagi na to, że Węgry dostosowały swoje ustawodawstwo w zakresie podatku 
rejestracyjnego do prawa UE, Komisja podjęła decyzję w dniu 27 października 2011r. 
o zamknięciu postępowania wszczętego przeciwko temu państwu członkowskiemu.


