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Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0885/2012, внесена от George Albert Fabrizio Niedbala, с неизвестно 
гражданство, относно данъчното облагане на автомобилите в Португалия

1. Резюме на петицията

Вносителят живее на Азорския архипелаг и не е съгласен да плаща данък за вносни 
автомобили, който данъчната служба на Ангра ду Ероишму, Азорски острови, 
Португалия, иска да му начисли. Вносителят разбира, че съгласно Решение на Съда C-
98/05 сумата за данъчно облагане на автомобил и за данъка за превозно средство не 
може да бъде включена в сумата, подлежаща на облагане с ДДС при закупуване на 
превозни средства, и че португалското правителство трябва да зачита това. 
Португалските данъчни органи имат различно разбиране и в писмен отговор твърдят, 
че решението на Съда се позовава на дело в Дания, което няма нищо общо с 
настоящето положение и съответно не важи за Португалия.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Още от самото начало Комисията би желала да подчертае, че тъй като Директива 
77/388 (Шеста директива) е отменена с Директива 2006/112/ЕО на Съвета 
(„Директивата за ДДС“), считано от 1 януари 2007 г., тя ще се позовава единствено на 
разпоредбите на тази втора директива. Съгласно член 78 от Директивата за ДДС, 
данъчната основа включва данъци, мита, налози и такси с изключение на самия данък 
върху добавената стойност.
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Вярно е, че по Дело C-98/05 Съдът постанови, че в контекста на договор за продажба, 
при който продавачът предоставя превозно средство, регистрирано с цена, в която се 
включва таксата за регистрация, платена от продавача преди доставката на превозното 
средство, тази такса не следва да се включва в сумата, подлежаща на облагане с ДДС.

Въз основа на принципите, постановени в това решение, Комисията откри 
производство за установяване на неизпълнение на задължения от страна на Португалия.

При все това Съдът постанови в решението си от 28 юли 2011 г. по Дело C- 106/10, че 
данък от рода на португалския данък за превозно средство (imposto sobre vehiculos) се 
включва в определението на „данъци, мита, налози и такси“ и следователно трябва да 
бъде включен в сумата, подлежаща на облагане с ДДС за доставката на това превозно 
средство.
Съдът също така постанови, че решаващият елемент при определянето дали даден 
данък да бъде включен в сумата, подлежаща на облагане, е дали доставчикът е платил 
или не данъкът от свое име.

Поради тази причина Комисията взе решение да прекрати горепосоченото 
производство за установяване на неизпълнение на задължения.

Що се отнася до фактите, изложени от вносителя на петицията, тъй като те 
представляват индивидуален случай, Комисията не разполага с правомощия да се 
намеси. Оценката на подобен случай попада в изключителните правомощия на 
националните органи и съдилища.

Поради това, ако вносителят на петицията счита, че е налице нарушение на правото на 
ЕС в неговия конкретен случай, той следва да потърси правна защита съгласно 
националното право.

Заключение
Комисията няма правомощия да се намесва в отделни случаи.

При все това Съдът вече постанови по Дело C-106/10, че португалският данък за 
превозно средство трябва да бъде включен в сумата за облагане с ДДС. Становището на 
вносителя на петицията, че има право да му бъде възстановен ДДС, който той счита, че 
е надплатил, може би не е вярно.


