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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1280/2010, внесена от C.V., с румънски гражданство, относно 
възпрепятстване от румънските власти на свободното движение на стоки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е на мнение, че румънските власти нарушават принципа на 
свободно движение на стоки в рамките на вътрешния пазар посредством извършването 
на текущ данъчен контрол на всички гранични пунктове по границите на Румъния с 
България и Унгария. Той посочва, че в резултат на това се спират всички тежкотоварни 
камиони и се конфискуват стоки, принадлежащи на граждани на ЕС, пребиваващи в 
други държави — членки на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Комисията би искала да отбележи, че държавите членки не могат да извършват контрол 
на своите граници, освен ако той не е част от обща система за контрол, която се 
осъществява в подобна степен в рамките на националната територия и/или освен ако 
той не се извършва като проверка на произволен принцип. Въпреки това, ако този 
контрол (независимо от това дали се осъществява) означава системна проверка на 
вносни продукти, той се счита за мярка с равностоен ефект на количествени 
ограничения1 по смисъла на членове 34 и 35 от Договора за функционирането на 

                                               
1  Дела C-272/95 Dt. Milchkontor II [1997] ECR I-1905 и 4/75 Rewe Zentralfinanz v Landwirschaftskammer

[1975] ECR 843. 
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Европейския съюз. Има вероятност такива проверки да затруднят или оскъпят вноса 
или износа в резултат на присъщите за проверките забавяния и на допълнителните 
транспортни разходи, които търговецът трябва да понесе във връзка с това. Контролът 
може да бъде оправдан само в изключителни случаи съгласно член 36 от ДФЕС 
(например от съображения за обществен морал, обществен ред или обществена 
сигурност, или за защита на здравето и живота на хора, животни или растения) или въз 
основа на императивни изисквания от обществено значение, признати от установената 
съдебна практика на Съда на Европейския съюз, като например ефективността на 
фискалния надзор1. Когато контролът е оправдан, проверките трябва да се извършват 
възможно най-бързо. При всяко положение всички тези мерки трябва да бъдат 
пропорционални, както и съобразени с преследваната цел.
Заключение

На пръв поглед описаното в петицията положение изглежда в нарушение на 
горепосочените принципи. За да бъде в състояние да оцени изцяло съответствието с 
правото на ЕС по отношение на граничния контрол, Комисията ще се нуждае от повече 
информация и разяснения относно неговата степен, цели, уместност, необходимост и 
пропорционалност, както се изисква във връзка с всички национални мерки, които 
евентуално биха могли да ограничат основните свободи съгласно ДФЕС. За тази цел 
Комисията ще се свърже с румънските власти и ще уведоми комисията по петиции за 
развитието на въпроса.

4. Отговор от Комисията (REV.), получен на 17 февруари 2012 г.

Румънските власти отговориха на писмото на Комисията на 27 октомври 2011 г. Те 
заявиха, че с цел ограничаване и спиране на възможностите за данъчни измами и 
укриване на данъци, Финансовата полиция (Financial Guard) контролира транспортните 
операции при вътреобщностното придобиване на стоки в рамките на националната 
територия в райони, разположени зад граничните пунктове. В този смисъл, мерките 
включват спиране на превозни средства на произволен принцип и въвеждане на 
данните от транспортните документи в софтуерно приложение. Тази информация, 
изпратена в реално време, и анализите на риска дават основание за започване на 
операции за индивидуален контрол в седалищата на предприятията, осъществяващи 
вътреобщностни придобивания на стоки, с цел проверка на данъчните им задължения 
спрямо общия консолидиран държавен бюджет. 

Горепосочените мерки за контрол се осъществяват на главните входни пътни артерии 
на Румъния от ЕС (както от България, така и от Унгария). Те са насочени основно съм 
транспортни средства с тегло над 20 тона, независимо от произхода на превозваните 
стоки, като могат да отнемат не повече от пет минути и обхващат по-малко от 10 % от 
превозните средства, осъществяващи вътреобщностни придобивания.

Румънските власти заявиха, че мерките не засягат свободното движение на стоки, тъй 
като в сравнение с продължителността на транспортната операция, времетраенето на 
проверката е незначително.
                                               
1  Дело 120/78 Rewe-Zentral AG [1979] ECR 649.
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Що се отнася до конфискацията на стоки, се отбелязва, че тези мерки представляват 
приблизително 0,28 % от всички контролирани транспорти операции. Такива мерки са 
оправдани, когато стоките са били изпратени до „липсващи“ фирми или до дружества с 
просрочени данъчни задължения или замесени в данъчни измами и укриване на данъци.

Заключение 

Според получената информация Румъния изглежда е въвела контролни постове в 
близост до граничните пунктове с цел да контролира известен процент от 
транспортните средства, участващи в вътреобщностни придобивания. Целта на 
подобни мерки изглежда е необходимостта от борба с данъчните измами и укриването 
на данъци, свързани с вътреобщностни придобивания на стоки.

Следва да се отбележи, че съгласно установената съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз (наричан по-долу: „Съда“), предотвратяването на евентуални 
данъчни измами, избягването на данъци и злоупотребите е цел, установена и 
насърчавана от Директива 2006/112/EО на Съвета относно общата система на данъка 
върху добавената стойност и Директива 2008/118/EО на Съвета относно общия режим 
на облагане с акциз.1

В допълнение поради премахването на контрола на границите между държавите членки 
сделките, свързани с вътреобщностната продажба на стоки, са изложени в особена 
степен на опасност от данъчни измами и укриване на данъци2.

Въпреки всичко при упражняване на правомощията си държавите членки трябва да 
спазват основните принципи на правото, които са част от правния ред на Европейския 
съюз, сред които е включен по-конкретно принципът на пропорционалност.

Що се отнася до принципа на пропорционалност, Съдът вече е приел, че съгласно този 
принцип мерките, които държавите членки могат да приемат в области, попадащи в 
обхвата на правото на ЕС, не трябва да надхвърлят необходимото за постигането на 
предвидените цели например гарантиране на правилно налагане и събиране на данъка и 
предотвратяването на измамите3.

Този принцип е приложим в еднаква степен, когато става въпрос за налагане на 
санкции, включително глоби и съответни мерки например конфискация на стоки. 
Пропорционалността на дадена глоба следва да се определя според обстоятелствата на 
конкретния случай (тежест и честота на нарушението и т. н.).

Всъщност Комисията няколко пъти се е срещала с румънските власти, за да обсъди 
възможните стъпки за повишаване ефикасността на мерките срещу данъчни измами и 
укриване на данъци в сферата на вътреобщностната продажба на стоки.

Поради това Комисията е информирана за честотата на данъчните измами и укриването 

                                               
1 Решение на Съда от 7 декември 2010 г. по дело C-285/09, R, параграф 36.
2 Решение на Съда от 27 септември 2007 г.по дело C-409/04, Teleos PLC и други, параграф 44.
3 Решение на Съда от 7 декември 2010 г. по дело C-285/09, R, параграф 45.



PE462.693v02-00 4/4 CM\892849BG.doc

BG

на данъци, свързани с такива придобивания в Румъния. На този фон мерки за контрол, 
подобни на гореописаните, включващи 10 % от вътреобщностния трафик с 
продължителност от около 5 минути, не могат да бъдат разглеждани като 
непропорционални спрямо преследваната цел. Същото заключение е в сила и за мерки 
като например конфискацията на стоки. 

Въз основа на гореизложеното, в настоящия случай не може да бъде установено 
нарушение на правото на ЕС.


