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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0805/2011, внесена от Sándor Polgár, с унгарско гражданство, от 
името на дружеството „Tibor Trans Kft“, относно свободното движение 
на стоки в рамките на Европейския съюз

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че автомобилът Mercedes полуремарке на неговото 
дружество е бил спрян на германската митница на 9 май 2011 г. и е бил глобен със 
185,34 евро, тъй като резервоарът за бензин е бил с марката MAN, а не Mercedes. 
Вносителят на петицията заявява, че германското законодателство постановява, че 
превозните средства се допускат за движение по пътищата само с резервоар за бензин 
фабрично производство и счита, че тази разпоредба нарушава принципа на свободно 
движение на стоки в рамките на Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Общите разпоредби по отношение на акцизите се уреждат от Директива 2008/118/ЕО 
на Съвета от 16 декември 2008 г. Специалните разпоредби относно потреблението на 
енергийни продукти са посочени в Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 
2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно 
облагане на енергийните продукти и електрическата енергия (наричана по-долу
Директивата за енергийното данъчно облагане), според която моторните горива са 
предмет на облагане с акциз (член 2, параграф 1, буква б)).
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Директива 2008/118 постановява, че акцизът става  изискуем от момента на 
освобождаването за потребление в съответната държава членка (член 7, параграф 1).

В случай че облагаем енергиен продукт се държи за търговски цели в друга държава 
членка, за да бъде доставен или използван в нея, се прилага общото правило, 
определено в член 33 от Директива 2008/118. Той гласи, че когато даден продукт, който 
подлежи на облагане с акциз и е бил освободен за потребление в една държава членка, 
се държи за търговски цели в друга държава членка, за да бъде доставен или използван 
в нея, той подлежи на облагане с акциз и акцизът става дължим в тази друга държава 
членка.
Член 24, параграф 1 от Директивата за енергийното данъчно облагане предвижда 
освобождаване от това правило за минерални масла, освободени за потребление в 
дадена държава членка, съдържащи се в стандартните резервоари на търговските 
моторни превозни средства и предназначени да бъдат използвани като гориво от 
същите тези превозни средства.

В член 24, параграф 2 са посочени следните определения за целите на член 24, 
параграф 1:

„Стандартни резервоари“ означава:
- резервоарите, които са неподвижно свързани от производителя към всички моторни 

превозни средства от един и същи вид, към който принадлежи въпросното моторно 
превозно средство, и чието неподвижно свързване позволява пряко използване на 
горивото както за задвижване, така и, където е приложимо, за функционирането по 
време на движение на системата за охлаждане и други системи; газовите 
резервоари, прикрепени към моторните превозни средства, предназначени за 
прякото използване на газ като гориво и резервоарите, прикрепени към други 
системи, с които може да е оборудвано превозното средство също се считат за 
стандартни резервоари;

- резервоарите, трайно прикрепени от производителя към всички контейнери от 
същия тип като въпросния контейнер и чието трайно закрепване позволява по време 
на транспортирането директно снабдяване с гориво за работата на хладилни 
системи или други системи, с които са оборудвани специалните контейнери.“

„Специален контейнер“ означава всеки контейнер, оборудван със специално 
проектиран апарат за охладителни системи, кислородни системи, системи за топлинна 
изолация или други системи.“

В този контекст, упоменаването на производителя се отнася ясно за производителя на 
превозното средство. Това тълкуване беше потвърдено и от Съда на Европейския съюз 
в решението по дело C-247/97. Следва да се подчертае, че веднъж монтиран, 
резервоарът не може да бъде подменен с различен модел на по-късен етап, без да се 
изложи на риск освобождаването, предвидено в член 24, параграф 1. Техническото 
съответствие на променения резервоар с приложимия закон или одобрението на 
подмяната от страна на местните органи, например от органа за технически контрол, е 
без значение за определението, посочено в член 24, параграф 2.

Подменените резервоари (от вид, различен от стандартния резервоар, в точния смисъл 
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на думата) и допълнителните резервоари не отговарят на условията, посочени за 
„стандартен резервоар“, както е определен в член 24, параграф 2 от Директивата за 
енергийното данъчно облагане и поради това освобождаването, предвидено в член 24, 
параграф 1 от същата директива не се прилага. В резултат на това германските 
митническите служби, както и всички други органи на държавите членки, могат да 
облагат горивото в допълнителните резервоари съгласно националните разпоредби за 
облагане на минерални масла в съответствие с общите правила, предвидени в член 33, 
параграф 1 от Директива 2008/118, както е посочено по-горе.

В подобни случаи лицето, на което принадлежат стоките, трябва да отговори на всички 
изисквания, определени в член 34 от Директива 2008/118, наред с другото, да представи 
декларация пред данъчните органи на държавата членка на местоназначение, да 
гарантира изплащането на акциза и да плати акциза. 

За да се избегне двойното данъчно облагане, член 33, параграф 6 от Директива 2008/118 
гласи, че при поискване акцизът се възстановява или опрощава в държавата членка, 
където е извършено освобождаването за потребление, когато компетентните органи на 
другата държава членка установят, че акцизът е станал дължим и е бил събран в тази 
държава членка.

Накрая, Комисията е наясно със съществуващите проблеми, свързани с практическото 
прилагане на настоящото определение за стандартни резервоари. В неотдавнашното ѝ
предложение за изменение на Директива 2003/96/ЕО1 се съдържа преработено 
определение за „стандартни резервоари“ в член 24, параграф 2.

Заключение

От националните органи зависи да преценят фактите по случая, за да определят дали 
вносителят на петицията е използвал стандартен резервоар или не. Във всеки случай, 
като се има предвид липсата на доказателства за съществуването на законодателство 
или на обща административна практика, които нарушават правото на ЕС, няма 
основание за по-нататъшно разглеждане на настоящия въпрос.

                                               
1 COM(2011)0169 от 13 април 2011 г.


