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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0885/2012, którą złożył George Albert Fabrizio Niedbala 
(obywatelstwo nieznane), w sprawie podatku samochodowego w Portugalii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję mieszka na archipelagu Azorów i sprzeciwia się temu, że musi zapłacić 
podatek od importowanych samochodów, który chce nałożyć na niego urząd podatkowy w 
Angra do Heroísmo (Azory, Portugalia). Składający petycję twierdzi, że na mocy wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-98/05, kwoty podatku samochodowego oraz 
podatku od pojazdów nie należy wliczać do kwoty podlegającej podatkowi VAT od zakupu 
pojazdów; zdaniem składającego petycję portugalski rząd jest zobowiązany do przestrzegania 
tego postanowienia. Portugalskie organy podatkowe inaczej rozumieją treść przytoczonego 
wyroku, czego potwierdzeniem jest pisemna odpowiedź, w której stwierdzają, że wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości dotyczy sprawy w Danii, która nie posiada żadnych cech 
analogicznych do omawianej sytuacji; z tego względu postanowienia rzeczonego wyroku nie 
obowiązują w Portugalii.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Na wstępnie Komisja pragnie podkreślić, że ponieważ z dniem 1 stycznia 2007 r. dyrektywę 
77/388 (dyrektywę szóstą) zastąpiono dyrektywą 2006/112/WE (dyrektywą VAT), Komisja 
będzie odwoływała się wyłącznie do przepisów tej ostatniej. Zgodnie z art. 78 dyrektywy 
VAT podstawa opodatkowania VAT musi obejmować podatki, cła, opłaty i inne należności, z 
wyjątkiem samego podatku VAT.
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W sprawie C-98/05 Trybunał rzeczywiście orzekł, że w kontekście umowy sprzedaży 
stanowiącej, że sprzedawca dostarcza pojazd zarejestrowany za cenę, w której uwzględniono 
opłatę rejestracyjną, którą sprzedawca uiścił przed dostarczeniem pojazdu; kwoty tego 
podatku nie należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT.

Na podstawie zasad postępowania, określonych w wyroku Trybunału, Komisja wszczęła 
wobec Portugalii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.
Wyrokiem z dnia 28  lipca 2011 r. w sprawie C-106/10 Trybunał orzekł jednak, że portugalski 
podatek od pojazdów (imposto sobre vehiculos) należy do kategorii „podatki, cła, opłaty i 
inne należności” i z tego względu musi być wliczany do podstawy opodatkowania VAT od 
dostawy danego pojazdu.
Trybunał orzekł również, że czynnikiem rozstrzygającym o ewentualnym wliczeniu danego 
podatku do podstawy opodatkowania jest to, czy dostawca pojazdu uiścił podatek w swoim 
imieniu i na własny rachunek.

Z tego powodu Komisja podjęła decyzję o zamknięciu wspomnianego postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

W odniesieniu do faktów opisanych przez składającego petycję Komisja nie posiada 
uprawnień do interweniowania w omawianej sprawie, ponieważ dotyczy ona indywidualnego 
przypadku. Rozpatrywanie indywidualnych przypadków mieści się w zakresie wyłącznych 
kompetencji władz i sądów krajowych.

Z tego względu, jeżeli zdaniem składającego petycję w jego przypadku doszło do naruszenia 
prawa UE, powinien on skorzystać ze środków odwoławczych przewidzianych w 
ustawodawstwie krajowym.

Podsumowanie
Komisja nie posiada uprawnień do interweniowania w indywidualnych przypadkach. 

W sprawie C-106/10 Trybunał orzekł jednakże, że portugalski podatek imposto sobre 
vehiculos należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT. Przypuszczenie składającego 
petycję, że ma on prawo do otrzymania zwrotu rzekomo „nadpłaconej” kwoty podatku VAT, 
może zatem okazać się błędne.


