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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1255/2011, którą złożyli V.S. i Dan Scripcariu (Rumunia) w sprawie 
opłaty za rejestrację samochodu w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję od ponad 10 lat legalnie mieszkają w Grecji. Zakupili oni i zarejestrowali 
samochody w Rumunii, pragnąc sprowadzić je do Grecji. W Grecji składających petycję 
poinformowano, że takiego samochodu mogą używać tylko przez sześć miesięcy oraz że 
muszą uiścić opłaty w wysokości około 8000 euro. Jeżeli nie zapłacą tego podatku, samochód 
ulegnie konfiskacie, a na składających petycję zostanie nałożona grzywna w wysokości 5000 
euro. Składający petycję znajdują się w rozpaczliwym położeniu i zwracają się do Parlamentu 
Europejskiego o udzielenie pomocy. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Opodatkowanie pojazdów nie jest zharmonizowane na szczeblu UE, państwa członkowskie 
mogą więc swobodnie nakładać podatki na pojazdy sprowadzane do użytku na ich terytorium. 
Sytuacja nakładania podatku jak ta opisana przez składającego petycję nie jest rzadkością w 
przypadku państw członkowskich, gdzie poziom opodatkowania może różnić się w zależności 
od obranej polityki. Zazwyczaj tego rodzaju podatki nakładane są w przypadku rejestracji 
pojazdu do użytku na terytorium danego państwa członkowskiego. Ponadto, biorąc pod 
uwagę obecny status harmonizacji, nakładanie tego rodzaju podatków jest dozwolone przez 
prawo, choć dany pojazd mógł już zostać obciążony podobnym podatkiem w innym państwie 
członkowskim. Te okoliczności zostały także potwierdzone przez Trybunał Sprawiedliwości 
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Unii Europejskiej, który oświadczył, że prawo UE nie gwarantuje tego, iż zmiana miejsca 
zamieszkania z jednego państwa członkowskiego do drugiego nie pociągnie za sobą 
konsekwencji podatkowych w odniesieniu do rejestracji pojazdu1. Sześciomiesięczny okres 
wspomniany przez składającego petycję wynika z zastosowania dyrektywy 83/182/EWG2, 
która zobowiązuje państwa członkowskie do zwalniania m.in. z podatków konsumpcyjnych 
wwożonych pojazdów na okres sześciu miesięcy łącznie w jednym roku, jeśli spełnione 
zostaną pewne warunki. Celem tego zwolnienia jest ułatwienie tymczasowego przeniesienia 
miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego poprzez zobowiązanie państwa 
przyjmującego do nienakładania podatków na pojazd, który został sprowadzony tymczasowo 
przez osobę fizyczną. Jednakże po upływie sześciu miesięcy dyrektywa nie zabrania danemu 
państwu członkowskiemu nakładania podatków w przypadku rejestracji pojazdu na jego 
terytorium.

Wynika z tego, że samo nałożenie przez Grecję tego typu podatku nie stoi w sprzeczności z 
unijnym prawem czy orzecznictwem. 

Wniosek

Petycja nie zawiera przykładu naruszania prawa UE przez greckie ustawodawstwo czy 
ogólnie przyjęte praktyki. 

                                               
1Lindfors, C-365/02, para 34, [2004] Zb.Orz. I-07183.
2Dyrektywa Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, 

dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego państwa członkowskiego z 
innego państwa członkowskiego (Dz.U. L 105 z 23.04.1983, s. 59).


