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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1345/2010, adresată de Paul McColgan, de cetățenie irlandeză, în 
numele „Abolish VRT Campaign”, privind problemele legate de 
înmatricularea vehiculelor într-o situație transfrontalieră între Regatul Unit 
și Irlanda

Petiția nr. 1357/2010, adresată de Ryan Stewart, de cetățenie irlandeză, în 
numele „Abolish VRT Campaign”, privind dilema cu care se confruntă 
studenții irlandezi care studiază în Regatul Unit în ceea ce privește taxa de 
înmatriculare a autovehiculelor

1. Rezumatul petiției nr. 1345/2010

Petiționarul irlandez locuiește în Irlanda, dar lucrează pentru un angajator britanic în Regatul 
Unit, chiar lângă graniță. Angajatorul său insistă ca el să utilizeze vehiculul personal la 
muncă, iar asigurătorul angajatorului nu vrea să asigure decât un vehicul înmatriculat în 
Regatul Unit. Autoritățile irlandeze refuză să îi acorde o scutire de la plata taxei de 
înmatriculare. Prin urmare, acesta este prins într-o situație fără ieșire pe care o consideră o 
încălcare a posibilității sale de a circula și de a lucra liber în UE. Petiționarul solicită 
Parlamentului European să își exprime poziția cu privire la această chestiune.

Rezumatul petiției nr. 1357/2010

Legea irlandeză a finanțelor din 2010 prevede că studenții străini sunt scutiți de taxa de 
înmatriculare a autovehiculelor, considerând că țara de origine a acestora este „locul obișnuit 
de reședință”. Prin analogie, ar trebui ca studenții irlandezi din Regatul Unit să fie considerați 
ca având locul de reședință obișnuit în Irlanda și să li se permită să continue să conducă în 
Regatul Unit mașinile înmatriculate și impozitate în Irlanda. Cu toate acestea, companiile de 
asigurări irlandeze stipulează că petrecerea a peste 185 de zile pe an în afara Irlandei atrage 
după sine pierderea dreptului de a considera Irlanda drept „locul obișnuit de reședință”. 
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Astfel, studenții irlandezi din Regatul Unit sunt obligați să își înmatriculeze autovehiculele în 
Regatul Unit, în scopul de a obține o asigurare corespunzătoare, dar există riscul să le fie 
confiscate autovehiculele de către autoritățile fiscale irlandeze atunci când se întorc cu acestea 
în vacanță în Irlanda, deoarece conduc în țara lor de origine un autovehicul înmatriculat în 
străinătate.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1345/2010 Declarată admisibilă la 9 februarie 2011. 
Petiția nr. 1357/2010 Declarată admisibilă la 11 februarie 2011. 

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Legislația europeană privind impozitarea autovehiculelor este extrem de complexă și nu este 
în conformitate cu nevoile unei piețe interne. Ținând seama de acest fapt, în principiu, statele 
membre au libertatea de a aplica o taxare internă a automobilelor cu ocazia primei lor 
înmatriculări pe teritoriului acestora și numeroase state membre chiar aplică aceste taxe. Când 
fac acest lucru, statele membre trebuie să respecte totuși articolul 110 din TFUE, care 
interzice taxarea internă discriminatorie, directă sau indirectă, a produselor altor state 
membre, în exces față de taxarea directă sau indirectă a produselor interne similare.

În ceea ce privește petiția nr. 1345/2010, Comisia ar dori să sublinieze că, în cazul 
automobilelor de serviciu, Curtea de Justiție a stabilit că faptul că legislația internă a unui stat 
membru care îi solicită unui angajat care are reședința în acel stat să înmatriculeze și să taxeze 
un automobil de serviciu pus la dispoziția sa de către compania pentru care lucrează, stabilită 
în alt stat membru, atunci când nu se intenționează ca acel autovehicul să fie folosit 
permanent în primul stat membru și nu este, de fapt, folosit în acest mod, este contrar 
articolului 45 din TFUE. 

Cu toate acestea, în temeiul legislației europene actuale, în cazul autovehiculelor private, 
statul membru de reședință are libertatea de a percepe o taxă de înmatriculare cu condiția 
respectării articolului 110 din TFUE. În fapt, într-o comunicare din 15 mai 19961, Comisia a 
remarcat că unei persoane nu i se poate permite să își înmatriculeze vehiculul într-un stat 
membru la alegere, întrucât acest lucru ar însemna că toate vehiculele ar fi înmatriculate în 
statul membru cu cele mai mici rate de impozitare. Curtea de Justiție a susținut această poziție 
în hotărârea sa în cauza C-451/99, Cura Anlagen.

Referitor la chestiunea asigurării de răspundere civilă auto, este adevărat că deținătorul unei 
polițe are dreptul la asigurarea unui autovehicul de către un asigurător stabilit într-un alt stat 
membru decât statul său membru de reședință dacă asigurătorul în cauză respectă anumite 
formalități care decurg din legislația europeană relevantă. Cu toate acestea, asiguratorii se 
bucură, de asemenea, de libertate contractuală, adică au dreptul de a încheia contracte de 
asigurare cu cine consideră oportun. Comisia nu poate interveni asupra principiului 
fundamental al libertății contractuale. 

                                               
1 JO C 143/4, 15.5.1996.
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Prin urmare, nu există indicii că Irlanda încalcă legislația europeană în chestiunea prezentată 
de către petiționar.

În ceea ce privește petiția nr. 1357/2010, Comisia ar dori să sublinieze că, în cazul în care un 
student folosește un autoturism înmatriculat în statul membru de reședință stabilă pe teritoriul 
unui alt stat membru în care studentul își are reședința numai în scopul urmării studiilor sale, 
din articolul 5 din Directiva 83/182/CEE a Consiliului1 reiese că vehiculul este scutit de taxa 
de înmatriculare în statul în care se urmează studiile.

În ceea ce privește asigurarea de răspundere civilă auto, trebuie respectate normele naționale 
privind înmatricularea, deși o poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto 
acoperă, pe baza unei singure prime și pe durata întregului contract, întregul teritoriu al 
Uniunii Europene, inclusiv întreaga perioadă în care autovehiculul rămâne în alte state 
membre pe durata valabilității contractului. Mai mult, statele membre sunt în continuare 
responsabile pentru combaterea conducerii de vehicule pentru care nu s-au încheiat polițe de 
asigurare pe teritoriul lor, în care Comisia nu se poate amesteca. De asemenea, trebuie repetat 
faptul că asigurătorii se bucură de libertate contractuală, însemnând că au dreptul să încheie 
contracte de asigurare cu cine consideră oportun. Comisia nu poate interveni asupra 
principiului fundamental al libertății contractuale. 

Prin urmare, nu există indicii că Irlanda încalcă legislația europeană în chestiunea prezentată 
de către petiționar.

Concluzie

Nu există indicii că Irlanda încalcă legislația europeană în chestiunile prezentate de către 
petiționari.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 28 iunie 2013

Petiția nr. 1357/2010
Potrivit serviciilor Comisiei, cele mai recente informații suplimentare transmise de petiționar 
nu au legătură cu petiția inițială și ar fi mai potrivit să fie tratate separat. Cu toate acestea, din 
motive de exhaustivitate, în ceea ce privește chestiunea recentă adusă în discuție de petiționar, 
situația este următoarea.

În cauzele conexate C-578/10-580/10, van Putten, Mook și Frank, Curtea a fost solicitată să 
examineze o situație în care un autovehicul înregistrat în străinătate a fost împrumutat unor 
persoane private de către membrii familiei sau de către prieteni și pentru care a fost percepută 
o taxă de înmatriculare de către un stat membru la prima utilizare a rețelei sale de drumuri.

Curtea a considerat că împrumutul unui vehicul intră sub incidența liberei circulații a 
capitalului. Curtea a afirmat apoi că dacă un autovehicul, care nu este înmatriculat într-un stat 
membru, este destinat a fi utilizat în mod esențial și permanent în respectivul stat membru sau 
dacă, de fapt, este astfel utilizat, perceperea unei taxe de înmatriculare la prima utilizare a 
rețelei de drumuri din respectivul stat membru pentru autovehicule înmatriculate în străinătate 
este justificată.

                                               
1 Directiva Consiliului 83/182/CEE din 28 martie 1983 privind scutirile de taxă în interiorul Comunității pentru 
anumite mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în altul.
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Dimpotrivă, dacă un autovehicul nu este destinat a fi utilizat în mod esențial și permanent 
într-un stat membru sau, de fapt, nu este astfel utilizat, perceperea unei taxe de înmatriculare 
nu ar fi justificată, iar utilizarea respectivului vehicul ar trebui scutită de la o astfel de taxă.

În consecință, în cazuri foarte speciale trebuie stabilit dacă autovehiculul care este 
înmatriculat în alt stat membru este destinat a fi utilizat în Irlanda în mod permanent sau, de 
fapt, este astfel utilizat. În caz contrar, utilizarea ar trebui scutită de taxa de înmatriculare.

Serviciile Comisiei ar dori să reamintească faptul că ele monitorizează în mod constant 
situația din statele membre pentru a se asigura că aceasta respectă dreptul UE, inclusiv cel 
dezvoltat prin jurisprudența Curții de Justiție.


