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Ref.: Petiția nr. 0106/2005, adresată de Thomas Daub, de cetățenie germană, privind 
pretinsa discriminare din Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care locuiește împreună cu soția sa în Ungaria din septembrie 2003, semnalează 
faptul că autoritățile maghiare nu i-au eliberat permisul de ședere pentru care a depus cerere în 
urmă cu șapte săptămâni și precizează că colegii săi români de origine maghiară au primit 
permisele lor în urmă cu două săptămâni. Petiționarul susține că aceasta reprezintă o 
discriminare și își exprimă, de asemenea, obiecțiile față de faptul că autoritățile maghiare îi 
solicită plata unei taxe de înmatriculare de 7 400 de euro pentru vehiculul pe care l-a adus cu 
el.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iunie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 februarie 2006.

Legislație

1. Eliberarea cu întârziere a permisului de ședere

În temeiul legislației comunitare aplicabile în vigoare, și în special al articolului 5 din 
Directiva 64/221/CE a Consiliului din 25 februarie 1964 privind coordonarea măsurilor 
speciale referitoare la deplasarea și șederea cetățenilor străini, măsuri justificate din motive de 



PE370.007v08-00 2/9 CM\887544RO.doc

RO

ordine publică, de siguranță publică și de sănătate publică1, decizia referitoare la acordarea 
sau refuzul primului permis de ședere trebuie să fie luată în termenul cel mai scurt și cel mai 
târziu în interval de șase luni de la formularea cererii.

Prin urmare, întârzierea de șapte săptămâni nu contravine legislației comunitare.

În majoritatea statelor membre procesarea permiselor de ședere de către autoritățile naționale 
durează mult mai mult pentru cetățenii țărilor terțe decât pentru cetățenii UE, în timp ce în 
Ungaria situația pare să fie cea opusă. Conform informațiilor deținute de Comisie, termenele 
de eliberare a permiselor de ședere variază mult, în funcție de autoritățile municipale 
implicate.

Cu toate acestea, trebuie reamintit că, în ceea ce privește funcționarea autorităților 
administrative naționale, organizarea acestora este o chestiune care, în temeiul principiului 
subsidiarității, ține doar de statele membre. 

În această privință, trebuie precizat că, în temeiul Directivei 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora2 care va 
înlocui, inter alia, Directiva 64/221/CE susmenționată, cetățenii UE nu vor mai fi obligați să 
obțină un permis de ședere în statul membru în care locuiesc: simpla înregistrare la autoritățile 
competente va fi suficientă și chiar și acest lucru nu va fi efectuat decât dacă va fi considerat 
necesar de către statul membru gazdă. Certificatul de înregistrare va fi eliberat imediat, după 
prezentarea unei cărți de identitate valabile sau a unui pașaport valabil și a unor dovezi de 
îndeplinire a condițiilor de ședere. Statele membre trebuie să transpună această directivă în 
legislația națională până la 30 aprilie 2006. Aceste măsuri care vizează reducerea sarcinii 
administrative sunt conforme cu măsurile luate deja de unele statele membre în vederea 
eliminării cerinței de a deține un permis de ședere.

2. Impunerea unei taxe de înmatriculare

2.1. Legislația maghiară aplicabilă

Prin legea CX 2003, modificată ulterior la 1 ianuarie 2005, Ungaria a introdus o taxă de 
înmatriculare pentru autovehicule. Taxa devine exigibilă la prima punere în circulație a 
vehiculului pe căile rutiere din Ungaria după vânzarea vehiculului în temeiul legii privind 
TVA, achiziția, importul și transformarea intracomunitară. În special, taxa devine exigibilă în 
cazul unui autoturism de ocazie pus în circulație pe căile rutiere din Ungaria, dar importat 
dintr-un alt stat membru. În conformitate cu legea menționată anterior, cuantumul taxei de 
înmatriculare maghiară este stabilit în funcție de capacitatea motorului, tipul de combustibil și 
standardele de emisii. Totuși, cuantumul taxei rămâne neschimbat, chiar dacă vehiculul ce 
urmează a fi înmatriculat este nou sau de ocazie.

                                               
1 JO 850, 4.4.1964, p. 64.
2 JO L 158, 30.4.2004, p. 77.
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2.2. Observațiile Comisiei

În absența armonizării la nivel comunitar, statele membre sunt libere să impună taxe de 
înmatriculare cu condiția să respecte legislația comunitară primară și secundară1. În ceea ce 
privește legislația primară, ele sunt obligate să respecte articolul 90 din Tratatul CE, care 
interzice statelor membre să aplice, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite 
interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor 
naționale similare. Acest principiu fundamental al legislației comunitare este de o importanță 
majoră în domeniul impozitării autoturismelor, întrucât deseori evaluarea compatibilității unei 
taxe de înmatriculare cu legislația comunitară se face cu referire la acest principiu.

Comisia a început să investigheze taxa de înmatriculare ungară prin prisma mai multor 
aspecte. Principalele puncte care pun compatibilitatea sub semnul întrebării sunt cele 
referitoare la încălcarea articolului 90, în măsura în care taxa maghiară pare a fi o taxă internă 
care operează o discriminare între mașinile importate ce urmează să fie puse în circulație pe 
drumurile din Ungaria și cele de proveniență internă.

Trebuie menționat că, în conformitate cu jurisprudența existentă, lipsa producției interne de 
autoturisme nu scutește statele membre de la respectarea articolului 90, întrucât conceptul de 
produs național similar poate să se refere și la un produs care a devenit național după ce a fost 
importat și introdus pe piața internă (Comisia/Danemarca, C-47/88).

În conformitate cu jurisprudența CEJ, atunci când aplică taxe de înmatriculare pentru 
autovehicule, pentru a respecta articolul 90, statele membre trebuie să țină cont de valoarea 
reală a vehiculului la momentul înmatriculării. Astfel, CEJ a hotărât că „perceperea de către 
un stat membru a unei taxe pentru mașinile de ocazie care provin dintr-un alt stat membru 
este incompatibilă cu articolul 95 din Tratatul CEE (acum 90) atunci când cuantumul taxei, 
calculat fără a se ține cont de deprecierea reală a vehiculului, depășește cuantumul taxei 
reziduale încorporate în valoarea autovehiculelor de ocazie similare deja înmatriculate pe 
teritoriul național” (Nunes Tadeu, C-345/93, punctul 20; Comisia/Danemarca, C-47/88, 
punctul 22 și Comisia/ Republica Elenă, C-375/95).

În fapt, taxa de înmatriculare aplicată în cazul unui autoturism nou reprezintă un procent din 
valoarea sa, care, în timp, descrește proporțional cu scăderea valorii acestuia. În consecință, 
autoturismele de ocazie conțin, deja, în valoarea lor cuantumul taxei de înmatriculare, care s-a 
diminuat din cauza uzurii vehiculului. Rezultă că, dacă nu se ține cont de scăderea reală a 
valorii unui vehicul de ocazie, taxa impusă în cazul unui autoturism străin de ocazie ce
urmează a fi pus în circulație în Ungaria va depăși întotdeauna valoarea reziduală a taxei 
încorporate într-un autoturism de ocazie de același tip, cu aceeași capacitate cilindrică a 
motorului, același tip de combustibil și același standard de emisii care există deja pe piața din 
Ungaria și care a fost înmatriculat în Ungaria ca vehicul nou.

                                               
1 A se vedea Directiva 83/182/CEE (JO L 105, 23.4.1983) privind scutirile de taxă în interiorul Comunității 
pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în altul și Directiva 83/183/CEE 
(JO L 105, 23.4.1983, p. 64-65) privind scutirile de taxe aplicabile importurilor permanente de proprietăți ale 
persoanelor fizice dintr-un stat membru.
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Prin urmare, atunci când un autoturism de ocazie care provine dintr-un alt stat membru 
urmează a fi înmatriculat, faptul că nu se ține cont de scăderea valorii sale reale și că taxa de 
înmatriculare nu este diminuată proporțional duce la concluzia că taxa de înmatriculare 
aplicată în aceste condiții se ridică la valoarea unei taxe interne, ceea ce reprezintă o 
discriminare între produsele de proveniență străină și cele de proveniență internă similare. 
Comisia consideră că, prin aplicarea unei taxe de înmatriculare a mașinilor noi egală cu cea 
aplicată autoturismelor de ocazie, legislația ungară încalcă dispozițiile articolului 90 din 
Tratatul CE.

2.3. Concluzii

Comisia a hotărât să trimită Ungariei o scrisoare de punere în întârziere. Adoptarea acestei 
măsuri a fost făcută publică prin comunicatul de presă IP/05/1279 din 14 octombrie 2005, 
care a fost anexat la răspunsul la această petiție. Totuși, trebuie reamintit că nicio măsură 
relevantă a Comisiei nu garantează protecția juridică a persoanelor. Prin urmare, este în 
interesul petiționarului să introducă o acțiune pe lângă autoritățile naționale pentru a se 
asigura că drepturile sale individuale sunt protejate.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Chestiunea permisului de ședere a fost tratată în răspunsul anterior al Comisiei, din 
3 februarie 2006, trimis Parlamentului. Prin urmare, acest nou răspuns se referă doar la taxa 
de înmatriculare ungară.

Legislația comunitară

Taxele de înmatriculare a autoturismelor nu sunt armonizate la nivelul Uniunii Europene. 
Aceasta înseamnă că statele membre pot impune aceste taxe și pot decide în mod unilateral cu 
privire la cuantumul și metodele lor de calcul. În consecință, statele membre pot menține o 
taxă de înmatriculare și pot stabili cuantumul acesteia așa cum consideră adecvat (în 
Danemarca, de exemplu, o taxă similară se ridică la 180 % din valoarea unui vehicul). 

Totuși, aceste taxe trebuie să respecte dispozițiile Tratatului CE și, în special, cele ale 
articolului 90.

Astfel, Ungaria este liberă să impună o taxă pentru prima înmatriculare pe teritoriul său, chiar 
dacă taxa de înmatriculare pentru autoturismul respectiv a fost deja plătită într-un alt stat 
membru, cu condiția ca această taxă să fie compatibilă cu articolul 90 din Tratatul CE.

Istoricul impunerii unei taxe de înmatriculare în Ungaria

Prin Actul CX din 2003 („Actul”), Ungaria a introdus o taxă de înmatriculare.

Comisia a considerat că Actul încalcă dispozițiile articolului 90 din tratat și a inițiat o 
procedură privind încălcarea dreptului comunitar (2005/4256) împotriva Ungariei. În acest 
context, Comisia a adresat Ungariei o scrisoare de punere în întârziere la 18 octombrie 2005.
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Începând cu 1 ianuarie 2006, Ungaria și-a modificat legislația referitoare la taxa de 
înmatriculare. În urma modificării, a fost introdus un tabel de depreciere fixă bazat pe vârsta 
vehiculului.

La 4 iulie 2006, Comisia a trimis Ungariei o nouă scrisoare de punere în întârziere în care 
contesta compatibilitatea tabelului de depreciere fixă cu articolul 90 din Tratatul CE. Comisia 
susținea că deprecierea fixă părea să fie prea lentă pentru a reflecta, în cea mai mare parte a 
cazurilor, scăderea reală a valorii mașinilor de ocazie la momentul înmatriculării, așa cum 
prevede jurisprudența Curții Europene de Justiție.

La 5 octombrie 2006, având în vedere două cereri pentru pronunțarea unei hotărâri 
preliminare, Curtea a adoptat o hotărâre privind taxa de înmatriculare din Ungaria în cazurile 
introduse în fața Curții împotriva legislației existente înainte de modificările din 2006.

În urma hotărârii Nádasdi, Parlamentul Ungariei a adoptat Actul CXXX din 2007 privind 
rambursarea taxei de înmatriculare.

Evoluții recente în legislația maghiară și situația actuală

Modificările aduse după 5 februarie 2007

Ungaria și-a modificat legislația referitoare la taxa de înmatriculare prin adoptarea Actului 
CXXXI din 2006, care a intrat în vigoare la 5 februarie 2007.

Versiunea tabelului de depreciere în vigoare la data acestei note este cea stabilită în urma 
acestei modificări.

Hotărârea Curții (Comisia/Republica Elenă, 20 septembrie 2007)

În urma unei acțiuni în neîndeplinirea obligațiilor, Curtea a pronunțat o hotărâre la 
20 septembrie 2007 referitoare la taxa de înmatriculare din Grecia.

Printre criteriile obiective pe care se poate baza un tabel de depreciere fix, Curtea a menționat 
vârsta vehiculului, dar și numărul de kilometri parcurși, starea sa generală, metoda de 
propulsie, marca sau modelul.

Procedura căilor de atac de la 1 aprilie 2008

Începând cu 1 aprilie 2008, Ministerul Economiei și Transporturilor și Ministerul Finanțelor 
au publicat împreună Decretul 13/2008 privind taxa pentru evaluarea individuală a taxei de 
înmatriculare și alte norme procedurale („Decretul”). Procedura căilor de atac a fost inclusă în 
Act într-o secțiune nouă intitulată „Evaluarea taxei în conformitate cu norme specifice”.

În conformitate cu Decretul, după plata unei sume de 45 000 HUF (aproximativ 180 de euro), 
proprietarul autoturismului poate contesta evaluarea individuală a taxei efectuată de 
autoritățile vamale și poate solicita o examinare în profunzime, de către experți, a valorii 
autoturismului de ocazie importat, pe baza unor criterii (număr de kilometri, starea tehnică și 
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generală a vehiculului, comparația între valoarea autoturismului de ocazie importat și cea a 
unui vehicul de referință similar) nemenționate în Act.

Ungaria a numit o singură autoritate cu competență exclusivă pentru gestionarea cererilor de 
evaluare individuală a taxei, cu sediul la Békéscsaba, un oraș îndepărtat de lângă granița cu 
România, la 200 de km de Budapesta.

Într-o scrisoare din 22 aprilie 2008, Comisia a solicitat informații din partea Ungariei cu 
privire la aceste două aspecte (criteriile de depreciere și căile de atac).

Concluzii

În urma examinării răspunsului din 3 iulie 2008, Comisia a ajuns la concluzia că actuala 
procedură privind încălcarea dreptului comunitar nu poate fi încheiată.

5.Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

În cadrul procedurii privind încălcarea dreptului comunitar inițiate în acest caz, Comisia 
critică ratele aplicate de legislația ungară pentru a stabili cuantumul taxei de înmatriculare a 
vehiculelor de ocazie, pe motiv că acestea continuă să se bazeze pe un singur criteriu (vârsta 
vehiculului), sistem pe care Curtea de Justiție l-a denunțat cu claritate în cauza C-74/06.

În plus, Comisia este de părere că anumite caracteristici (precum accesibilitatea din punct de 
vedere fizic a unei singure autorități la nivelul întregii țări, durata prelungită) ale procedurii de 
evaluare a taxei individuale, aplicată începând cu februarie 2008, îngreunează extrem de mult 
exercitarea drepturilor solicitanților în această procedură. Prin urmare, această procedură pare 
să contravină jurisprudenței Curții de Justiție în ceea ce privește principiile transparenței și 
eficienței.

Cu toate acestea, Ungaria continuă să nege orice încălcare a dreptului comunitar. Aceasta 
susține că hotărârea Curții în cauza C-74/06 nu este relevantă în acest caz, întrucât se referă la 
o situație din Grecia în cazul căreia taxa se baza pe valoarea autovehiculului, în timp ce în 
Ungaria aceasta se bazează exclusiv pe caracteristicile tehnice și de mediu. Conform 
declarațiilor Ungariei, sistemul ungar permite o aproximare rezonabilă a valorii 
autovehiculelor uzate, deoarece ratele de depreciere sunt de fapt bazate pe mai multe criterii 
(care includ, de asemenea, kilometrajul) în sensul că astfel de criterii sunt luate în considerare 
în calculul unei rate unice folosind valorile medii.

De asemenea, Ungaria declară că nu se poate stabili o încălcare a principiilor transparenței și 
eficienței, deoarece legislația ungară instituie criterii precise pentru calcularea deprecierii în 
cadrul procedurii de evaluare individuale; autoritățile trebuie să motiveze decizia lor, se 
desemnează o singură autoritate ca urmare a necesității unor practici administrative constante 
și a disponibilității forței de muncă în regiune.

Comisia examinează în prezent argumentele Ungariei. Dacă, în urma acestei examinări, 
consideră că încălcarea dreptului comunitar se menține, aceasta va invita statul membru să-și 
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modifice legislația prezentând un aviz motivat.

6.Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

La 1 decembrie 2008, Comisia a adresat Ungariei o a doua scrisoare de punere în întârziere, în 
contextul continuării procedurii privind încălcarea dreptului comunitar referitor la taxa de 
înmatriculare pentru autovehicule în Ungaria. În această scrisoare de punere în întârziere, 
Comisia a susținut că ratele de depreciere, utilizate pentru a stabili taxa pentru vehiculele de 
ocazie se bazează încă pe un criteriu unic (vârsta vehiculului), sistem denunțat de Curtea de 
Justiție în cauza C-74/06.

De asemenea, Comisia a considerat că anumite caracteristici (accesibilitatea fizică a unei 
autorități unice pentru întreaga țară, durata prelungită a procedurii) ale procedurii de evaluare 
a taxei individuale, introdusă din februarie 2008 pentru a permite examinarea tehnică a 
autovehiculului, ar face extrem de dificilă exercitarea drepturilor reclamanților în cadrul 
acestei proceduri. Prin urmare, această procedură pare să fie în conflict cu jurisprudența Curții 
privind principiile transparenței și eficienței.

În răspunsul său din data de 2 februarie 2009, Ungaria continuă să nege orice încălcare a 
dreptului comunitar. Aceasta susține că hotărârea Curții în cauza C-74/06 nu este relevantă în 
acest caz, întrucât se referă la o situație din Grecia în cazul căreia taxa se baza pe valoarea 
autovehiculului, în timp ce în Ungaria aceasta se bazează exclusiv pe caracteristicile tehnice și 
de mediu. Conform declarațiilor Ungariei, sistemul ungar permite o aproximare rezonabilă a 
valorii autovehiculelor uzate, deoarece ratele de depreciere sunt de fapt bazate pe mai multe 
criterii (care includ, de asemenea, kilometrajul) în sensul că astfel de criterii sunt luate în 
considerare în calculul unei rate unice folosind valorile medii.

De asemenea, Ungaria declară că nu se poate stabili o încălcare a principiilor transparenței și 
eficienței, deoarece legislația ungară instituie criterii precise pentru calcularea deprecierii în 
cadrul procedurii de evaluare individuale; autoritățile trebuie să motiveze decizia lor, se 
desemnează o singură autoritate ca urmare a necesității unor practici administrative constante 
și a disponibilității forței de muncă în regiune.

În urma analizării răspunsului Ungariei, Comisia își menține punctul de vedere potrivit căruia 
aspectele menționate mai sus ale sistemului de impozitare a autovehiculelor maghiare sunt în 
continuare incompatibile cu dreptul comunitar. Prin urmare, procedura privind încălcarea 
dreptului comunitar în curs de desfășurare trebuie să fie continuată, sub forma unui aviz 
motivat, în care statul membru este invitat să își modifice legislația.

În ceea ce privește întârzierea în emiterea permisului de ședere, legislația comunitară 
aplicabilă1 în momentul depunerii petiției prevedea că decizia referitoare la acordarea sau 
refuzul primului permis de ședere trebuie să fie luată în termenul cel mai scurt și cel mai 
târziu în interval de șase luni de la formularea cererii.

                                               
1 Articolul 5 din Directiva 64/221/CE a Consiliului din 25 februarie 1964 privind coordonarea măsurilor speciale 
referitoare la deplasarea și  șederea cetățenilor străini, măsuri justificate din motive de ordine publică, de 
siguranță publică și de sănătate publică, JO 850, 4.4.1964, p. 64.
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Reiese, prin urmare, că termenul de șapte săptămâni nu a fost contrar legislației comunitare.

Ar trebui precizat în această privință că, în temeiul Directivei 2004/38/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora1 care va 
înlocui, inter alia, mai sus menționata Directivă 64/221/CE, cetățenii UE nu vor mai fi 
obligați să obțină un permis de ședere în statul membru în care locuiesc: simpla înregistrare la 
autoritățile competente va fi suficientă și chiar și acest lucru nu va fi efectuat decât dacă va fi 
considerat necesar de către statul membru gazdă. Certificatul de înregistrare va fi eliberat 
imediat, după prezentarea unei cărți de identitate valabile sau a unui pașaport valabil și a unor 
dovezi de îndeplinire a condițiilor de ședere. Statele membre trebuie să transpună această 
directivă în legislația națională până la 30 aprilie 2006. Aceste măsuri care vizează reducerea 
sarcinii administrative sunt conforme cu măsurile luate deja de unele statele membre în 
vederea eliminării cerinței de a deține un permis de ședere.

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei privind petițiile nr. 106/2005 și 156/2005, 
primit la 11 februarie 2011

Comisia a adoptat la 3 noiembrie 2009 un aviz motivat împotriva Ungariei, în care susține că 
sistemul de taxe de înmatriculare a autoturismelor nu respectă articolul 110 din TFUE, astfel 
cum acesta a fost interpretat de Curtea Europeană de Justiție.

Între timp, autoritățile ungare s-au angajat să ia măsurile necesare pentru a modifica legislația 
relevantă cu efect de la 1 iulie 2011.

Odată ce legislația este adaptată, în sensul avizului motivat, procedura privind încălcarea 
dreptului comunitar poate fi închisă.

În ceea ce privește drepturile de ședere în Ungaria, în temeiul articolelor 16 și 19 din 
Directiva 2004/38/CE, fiecare cetățean UE care se încadrează în cerințele menționate la aceste 
două articole poate solicita dreptul de ședere permanentă în țara gazdă. În conformitate cu 
jurisprudența recentă (LASSAL IS C-162/09) a Curții Europene de Justiție, toate perioadele 
anterioare de ședere legală - prin urmare, și cele de dinaintea aderării Ungariei la UE - în 
aceeași țară gazdă trebuie luate în considerare la calcularea perioadei de cinci ani de ședere 
continuă.

8. Răspuns suplimentar din partea Comisiei privind petițiile nr. 106/2005 și 
156/2005, primit la 30 septembrie 2011

La 3 noiembrie 2009, Comisia a adoptat un aviz motivat împotriva Ungariei, referitor la faptul 
că sistemul de înregistrare a autovehiculelor nu respectă articolul 110 din TFUE, astfel cum a 
fost interpretat de către Curtea Europeană de Justiție.
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În prezent, un proiect de lege este dezbătut de Parlamentul ungar, în vederea soluționării 
chestiunilor menționate de Comisie în avizul său motivat.

Comisia așteaptă rezultatul dezbaterilor parlamentare și va lua o decizie cu privire la 
posibilele măsuri următoare. În ceea ce privește drepturile de ședere în Ungaria, articolele 16 
și 19 din Directiva 2004/38/CE stipulează că cetățenii UE care se încadrează în cerințele 
menționate la aceste două articole pot solicita dreptul de ședere permanentă în țara gazdă. În 
conformitate cu jurisprudența recentă (LASSAL, C-162/09 și Dias, C-325/09) a Curții 
Europene de Justiție, perioadele continue de cinci ani de ședere legală încheiate înainte de 
data transpunerii Directivei 2004/38/CE, în conformitate cu instrumente anterioare ale 
legislației UE, trebuie să fie luate în considerare în vederea obținerii dreptului de ședere 
permanentă.

9. Răspuns suplimentar din partea Comisiei privind petițiile nr. 106/2005 și 
156/2005 (REV. VI), primit la 16 decembrie 2011

La 3 noiembrie 2009, Comisia a adoptat un aviz motivat împotriva Ungariei întrucât sistemul 
maghiar de înregistrare a autovehiculelor nu respectă articolul 110 din TFUE, astfel cum a 
fost interpretat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

În răspunsul său anterior, Comisia a raportat faptul că Parlamentul maghiar dezbătea la acel 
moment un proiect de lege în vederea soluționării chestiunilor contestate de Comisie în avizul 
său motivat.

La 26 iulie 2011, autoritățile maghiare au informat Comisia cu privire la adoptarea Legii 
XCVI din 2011 de modificare a Legii CX din 2003 privind taxa de înregistrare. Noua lege a 
fost publicată în Monitorul Oficial la 14 iulie 2011 (nr. 81 din 2011) și a intrat în vigoare la 
22 iulie 2011.

Noua lege modifică ratele de depreciere utilizate pentru calcularea valorii impozabile a 
autovehiculelor uzate prin introducerea ratelor de depreciere accelerată. În opinia Comisiei, 
noile rate de depreciere accelerată asigură o estimare rezonabilă a valorii reale a 
autovehiculelor uzate în conformitate cu jurisprudența stabilită a Curții de Justiție a UE.

Concluzie

Având în vedere faptul că Ungaria și-a armonizat legislația privind taxa de înregistrare a 
autovehiculelor cu legislația UE, la 27 octombrie 2011, Comisia a decis să închidă procedura 
de încălcare a dreptului UE inițiată împotriva acestui stat membru.


