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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1255/2011, изпратена от V.S. и Dan Scripcariu, с румънско 
гражданство, относно таксата за регистриране на автомобил в Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията пребивават законно в Гърция повече от 10 години. Те са 
закупили и регистрирали автомобили в Румъния с намерението да ги ползват в Гърция. 
В Гърция са били информирани, че имат право да карат автомобил за период от шест 
месеца, след което трябва да платят такси от порядъка на 8 000 евро. В случай че не 
заплатят таксата, автомобилът ще бъде конфискуван и вносителите на петицията 
дължат глоба от 5 000 евро. Намирайки се в отчаяна ситуация, вносителите на 
петицията търсят помощ чрез Европейския парламент. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Данъчното облагане на моторните превозни средства не е хармонизирано на равнище 
ЕС, поради което държавите членки остават свободни да налагат данъци върху 
превозно средство, което е било прехвърлено за използване на тяхна територия. 
Удържането на данък като този, описан от вносителите на петицията, не е необичаен за 
държавите членки, между които нивото на данъчното облагане може да се различава до 
голяма степен в зависимост от избраните политики. Обикновено тези видове данъци се 
събират при регистриране на превозно средство за използване на територията на дадена 
държава членка. В допълнение, като се има предвид сегашното състояние на 
хармонизирането, събирането на подобни данъци е законно, въпреки че превозното 
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средство може вече да е било подложено на облагане с подобен данък в друга държава 
членка. Това обстоятелство е потвърдено и от Съда на Европейския съюз, който заяви, 
че правото на ЕС не гарантира, че промяната на местопребиваването от една държава 
членка в друга би спестило данъчните последици по отношение на регистрацията на 
превозно средство1. Шестмесечният период, споменат от вносителите на петицията, 
произтича от прилагането на Директива 83/182/ЕИО2, която задължава държавите 
членки да освободят вноса на превозно средство от, наред с останалите, данъци върху 
потреблението за срок от шест месеца на всеки дванадесет месеца при условие, че 
бъдат спазени определени условия. Целта на това освобождаване е да се улеснят 
временните прехвърляния на местопребиваване в друга държава членка чрез 
задължаване на приемащата държава да не налага данъци върху превозното средство, 
което е било прехвърлено за временно ползване от лицето. След изтичане на 
шестмесечният период обаче директивата не възпрепятства държавата членка от 
облагане на превозното средство с данъци за регистрация на нейна територия.

Следователно само по себе си фактът, че Гърция събира този вид данък, не 
противоречи на правото на ЕС или на съдебната практика. 

Заключение

Петицията не представлява случай на нарушение от страна на гръцкото 
законодателство или на общата практика спрямо законодателството на ЕС. 
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