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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1280/2010, którą złożył C.V. (Rumunia) w sprawie utrudniania przez 
władze rumuńskie swobodnego przepływu towarów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że władze rumuńskie naruszają zasadę swobodnego przepływu 
towarów na rynku wewnętrznym, prowadząc na bieżąco kontrole podatkowe na wszystkich 
przejściach granicznych między Rumunią a Bułgarią i Węgrami. Informuje on, że w 
rezultacie zatrzymywane są wszystkie samochody ciężarowe, a towary należące do obywateli 
UE zamieszkałych w innych państwach członkowskich ulegają konfiskacie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Komisja chciałaby zwrócić uwagę na fakt, że państwa członkowskie nie mogą przeprowadzać 
kontroli na granicach, chyba że stanowią one element ogólnego systemu kontroli, który 
obowiązuje w równym stopniu na terytorium danego państwa, i/lub są wykonywane jako 
kontrole wyrywkowe. Jeśli jednak tego typu kontrole (bez względu na ich miejsce) stanowią 
systematyczne kontrole przywożonych produktów, uznawane są za środki o skutku 
równoważnym ograniczeniom ilościowym1w znaczeniu art. 34 i 35 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Takie kontrole mogą utrudniać przywóz lub wywóz bądź 
zwiększać ich koszt z powodu opóźnień właściwych kontrolom oraz dodatkowych kosztów 

                                               
1Sprawy C-272/95 Dt. Milchkontor II [1997] Zb.Orz., s. I-1905 i 4/75 Rewe Zentralfinanz przeciwko 
Landwirschaftskammer [1975] Zb.Orz., s. 843. 
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transportu, które przedsiębiorstwo handlowe może ponieść na skutek powyższego. Kontrole 
mogą być uzasadnione jedynie w wyjątkowych okolicznościach zgodnie z art. 36 TFUE (np. 
względami moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub 
ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin) bądź w oparciu o nadrzędne 
wymogi o znaczeniu dla ogółu społeczeństwa uznane w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości, np. skuteczność nadzoru podatkowego1. Uzasadnione kontrole muszą być 
przeprowadzane możliwie jak najszybciej. W każdym razie tego rodzaju stosowane środki 
muszą być proporcjonalne oraz odpowiednie do realizowanego celu.

Wniosek

Po wstępnej ocenie wydaje się, że sytuacja opisana przez składającego petycję jest niezgodna 
z wyżej wspomnianymi zasadami. Aby móc w pełni ocenić zgodność przedmiotowych 
kontroli granicznych z prawem UE, Komisja Europejska potrzebuje więcej informacji oraz 
wyjaśnienia ich zakresu, celu, odpowiedniości, konieczności i proporcjonalności, co jest 
wymagane w odniesieniu do wszystkich środków krajowych, które mogą ograniczać 
podstawowe swobody określone w TFUE. W tym celu Komisja skontaktuje się z władzami 
rumuńskimi i będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o postępach w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Władze rumuńskie udzieliły odpowiedzi na zapytanie Komisji w dniu 27 października 2011 r. 
Oświadczyły one, że aby zniechęcać do oszustw podatkowych i uchylania się od 
opodatkowania, a także ograniczać te zjawiska, policja skarbowa monitoruje operacje 
transportowe w ramach wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów na obszarach położonych 
obok punktów granicznych. W tym kontekście środki te obejmują losowe zatrzymywanie 
pojazdów i wpisywanie danych szczegółowych na temat dokumentów przewozowych do 
programu komputerowego. Informacje te, przesyłane w czasie rzeczywistym, jak 
również analizy ryzyka stanowią podstawę do wszczęcia indywidualnych działań 
kontrolnych w siedzibach przedsiębiorstw zaangażowanych w wewnątrzwspólnotowe 
nabycia towarów, tak aby sprawdzić ich zobowiązania podatkowe wobec 
skonsolidowanego ogólnego budżetu państwa. 

Powyższe działania kontrolne mają miejsce na głównych drogach wjazdowych, które 
prowadzą z UE do Rumunii (zarówno z Bułgarii, jak i z Węgier). Są one ukierunkowane 
głównie na pojazdy ciężarowe o masie ponad 20 ton, bez względu na pochodzenie 
przewożonych towarów, trwają do 5 minut i obejmują mniej niż 10% pojazdów 
zaangażowanych w nabycia wewnątrzwspólnotowe.

Władze rumuńskie twierdzą, że środki te pozostają bez wpływu na swobodny przepływ 
towarów, ponieważ czas kontroli jest nieistotny w porównaniu z czasem trwania 
operacji transportowej.

W odniesieniu do konfiskaty towarów stwierdzono, że takie działania dotyczą około 
0,28% wszystkich monitorowanych operacji transportowych. Środki te są uzasadnione 
wówczas, gdy towary przesyła się do „zagubionych” przedsiębiorstw lub 
                                               
1Sprawa 120/78 Rewe-Zentral AG [1979] Zb.Orz., s. 649.



CM\892849PL.doc 3/4 PE462.693v02-00

PL

przedsiębiorstw mających zaległe zobowiązania podatkowe, zaangażowanych w 
oszustwa podatkowe lub uchylających się od opodatkowania.

Wniosek 

Zgodnie z otrzymanymi informacjami wydaje się, że Rumunia ustanowiła punkty kontrolne w 
pobliżu przejść granicznych, aby kontrolować pewien odsetek pojazdów zaangażowanych w 
nabycia wewnątrzwspólnotowe. Środki takie mają na celu zwalczanie oszustw 
podatkowych i uchylania się opodatkowania w związku z wewnątrzwspólnotowym 
nabyciem towarów.

Należy zauważyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (zwanego dalej „Trybunałem”) zapobieganie ewentualnym 
oszustwom podatkowym, uchylaniu się od opodatkowania i nadużyciom jest celem 
uznawanym i wspieranym w dyrektywie Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej oraz w dyrektywie Rady 2008/118/WE w sprawie 
ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego1.

Ponadto, ze względu na zniesienie kontroli na granicach między państwami członkowskimi, 
w przypadku transakcji związanych z wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów występuje 
szczególne ryzyko oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania2.

Niemniej jednak przy wykonywaniu swoich uprawnień państwa członkowskie muszą 
przestrzegać ogólnych zasad prawa, które stanowią część porządku prawnego Unii 
Europejskiej i obejmują w szczególności zasadę proporcjonalności.

W odniesieniu do zasady proporcjonalności Trybunał orzekł już, że zgodnie z tą zasadą 
środki, jakie w ten sposób mogą zastosować państwa członkowskie w dziedzinach objętych 
zakresem prawa UE, nie powinny wykraczać poza to, co jest niezbędne do realizacji 
przewidzianych celów, na przykład w postaci zapewnienia prawidłowego nakładania oraz 
poboru podatku i unikania oszustw podatkowych3.

Zasada ta ma zastosowanie również wówczas, gdy dochodzi do nakładania sankcji, w tym 
grzywien, i powiązanych środków takich jak konfiskata towarów. Proporcjonalność grzywny 
należy ocenić w kontekście okoliczności sprawy (ciężar i częstotliwość naruszeń itd.).

Komisja odbyła kilka spotkań z władzami rumuńskimi, tak aby omówić ewentualne środki 
mające na celu zwiększenie efektywności działań zapobiegających oszustwom podatkowym i 
uchylaniu się od opodatkowania w dziedzinie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów.

Komisja zdaje sobie zatem sprawę z częstotliwości występowania oszustw podatkowych i 
przypadków uchylania się od opodatkowania związanych z takimi nabyciami w Rumunii. Na 
tej podstawie kontroli, takich jak te opisane powyżej, które obejmują 10% ruchu 
wewnątrzwspólnotowego i których czas trwania wynosi około 5 minut, nie można uznawać za 

                                               
1Orzeczenie Trybunału z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie C-285/09, R., pkt 36.
2Wyrok Trybunału z dnia 27 września 2007 r. w sprawie C-409/04 Teleos PLC i inni, pkt 44.
3Orzeczenie Trybunału z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie C-285/09, R, pkt 45.
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dysproporcjonalne w stosunku do realizowanego celu. Ten sam wniosek dotyczy środków 
takich, jak konfiskata towarów. 

Na podstawie powyższych faktów nie można stwierdzić żadnego naruszenia prawa UE w 
przedmiotowej sprawie.


