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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1255/2011, adresată de V.S. și Dan Scripcariu, de cetățenie română, 
privind taxa de înregistrare a unei mașini în Grecia

1. Rezumatul petiției

Petiționarii locuiesc legal în Grecia de peste 10 ani. Aceștia au cumpărat și înregistrat mașini 
în România, dorind să circule ulterior cu ele în Grecia. În Grecia au fost informați că pot 
circula doar șase luni cu mașina, iar după aceea trebuie să plătească taxe de aproximativ 8 000 
de euro. Dacă nu plătesc taxa, mașina va fi confiscată, iar petiționarii vor trebui să plătească o 
amendă de 5 000 de euro. Aflați într-o situație disperată, petiționarii solicită ajutorul 
Parlamentului European. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Impozitarea autovehiculelor nu este armonizată la nivelul UE, prin urmare, statele membre 
sunt libere să aplice taxe unui autovehicul care a fost transferat pe teritoriul său în vederea 
utilizării. Perceperea unei taxe precum cea descrisă de petiționar nu este o practică 
neobișnuită în statele membre în care nivelul impozitării variază în mare măsură, în funcție de 
opțiunile de politici. În mod normal, aceste tipuri de taxe sunt percepute la înregistrarea unui 
autovehicul care urmează să fie utilizat pe teritoriul unui stat membru. În plus, dat fiind 
nivelul actual al armonizării, aplicarea acestor taxe este legală, chiar dacă este posibil ca 
pentru un autovehicul să fi fost deja plătite taxe similare în alt stat membru. Această 
circumstanță a fost confirmată și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a declarat că 
legislația UE nu garantează faptul că o schimbare a domiciliului dintr-un stat membru în altul 
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nu ar implica consecințe fiscale în ceea ce privește înregistrarea unui autovehicul1. Perioada 
de șase luni menționată de petiționar rezultă din aplicarea Directivei 83/182/CEE2 care obligă 
statele membre să scutească, printre altele, de la taxele de consum, importul unui autovehicul
pe o perioadă de șase luni din 12, oricare ar fi acestea, dacă sunt îndeplinite anumite condiții. 
.Scopul acestei scutiri este de a facilita schimbarea temporară a domiciliului în alt stat 
membru, obligând statul-gazdă să nu aplice taxe în cazul unui autovehicul adus temporar de 
un individ. Totuși, la sfârșitul perioadei de șase luni, directiva nu împiedică statul membru să 
perceapă taxe pentru înregistrarea unui autovehicul pe teritoriul său.

Prin urmare, faptul că Grecia percepe acest tip de taxă nu contravine legislației sau 
jurisprudenței UE. 

Concluzii

Petiția nu prezintă un caz de încălcare a legislației UE de către legislația sau practica generală 
din Grecia. 
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